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Rozdział Trzeci

W IDEOLOGII GENDER:

WSZECHOGARNIAJĄCEGO

GENDER-QUEER-MAINSTREAMING

*       *       *

„... Ale nas zbaw od Tego,

który jest ZŁY”

(Mt 6,13)

Wprowadzenie do klimatu rozdziału

Dopóki Polska znajdowała się pod bezpośrednią dominacją bloku komunistycznego, chroniona była
 w jakiejś mierze przed złymi wpływami ideologii i ruchów duchowych, jakie w miarę upływu lat po Drugiej
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 Wojnie Światowej (1939-1945) zaczęły wstrząsać duchowym obliczem krajów wolnej części Europy,
 Ameryki i podległych im pozostałych krajów i kontynentów.

Nadeszła epoka „Solidarności” (1980- r.). Ciężkim doświadczeniem dla niej i Polski stał się ogłoszony
 w tym czasie ‘Stan Wojenny’ (1981-1983 r.). Były to jednak lata, kiedy naród polski cieszył się Papieżem
 Janem Pawłem II, synem narodu Polskiego (1920-2005; jego pontyfikat: 1979-2005 r.). Papież ten, były biskup
 (od 1958 r.), potem arcybiskup-metropolita i kardynał Krakowa Karol Wojtyła (Arcybp Krakowa od 1964 r.;
 kardynał od 1967 r.; papież od 16.X.1978 r.), mobilizował Ojczyznę samą swoją osobą do wierności Chrystusowi,
 Maryi i Kościołowi – w kontynuacji wskazań prymasa tysiąclecia, Sługi Bożego kard. Stefana
 Wyszyńskiego. W bardzo szczególny sposób przyczyniło się do duchowej mobilizacji ludu ‘TEJ Ziemi’
 osiem pielgrzymek apostolskich Jana Pawła II do Ojczyzny (zwięzły przegląd zob. np: Jan Paweł II ).

Z chwilą gdy runęła dzieląca zachód i wschód Europy ‘żelazna kurtyna’ oraz ‘mur Berliński’ (1989 r.),
 zaczęły wlewać się do Polski – i nie tylko – szerokim nurtem wpływy zarówno dobre zachodu, jak i złe,
 niekiedy bardzo złe. Te zaś zaczęły przenikać coraz bardziej, a nierzadko niebezpiecznie zakażać
 dotychczasową kulturę i tradycję tego tysiącletniego narodu rodziny Chrystusowej i Maryjnej. Kultura ta i
 tradycja wzrastały dotąd i rozwijały się na gruncie Słowa-Bożego-Pisanego oraz nauczania Kościoła
 Chrystusowego.

Zły zasiew, początkowo niejednokrotnie niezbyt zauważany, polegał na zaszczepianiu ludowi tego
 narodu ducha relatywizmu etycznego oraz mniej lub więcej jawnego odrzucania wszelkich norm
 etycznych. „Kąkol” (zob. Mt 13,24-30; oraz zob. słowa Jana Pawła II o „wydziobaniu” dobrego ziarna przez ZŁEGO,
 wygłoszone w czasie IV pielgrzymki do Ojczyzny, w Łomży, 4.VI.1991, pt 5) skażonego zasiewu zaczął ogarniać
 niepostrzeżenie, a systematycznie – życie państwowe i narodowe. Zaczął przedzierać się nierzadko do
 życia rodzinnego, małżeńskiego i indywidualnego synów i cór polskiego narodu. Dla wielu ideałem
 zaczęli stawać się ludzie ‘zachodu’, którzy mają się zwykle ‘lepiej niż my’ i niczego im nie brakuje.
 Jednocześnie zaś układają życie swoje tak, jakoby Boga ... nie było, sądząc że Bóg jest im do dobrobytu
 po prostu ... niepotrzebny.

Procesy te, stojące w całkowitej sprzeczności do Chrystusowej Ewangelii i Maryjnego wychowania
 narodu, znajdowały w dużej mierze decyzyjne poparcie u osób rządzących państwem, a tym bardziej u
 partii politycznych o zwykle silnym zabarwieniu ateistycznym, które stanowiły zasadniczy trzon ekipy
 rządowej. Były to w dużej mierze osobistości wychowane na mentalności i w stylu rządzenia Polską typu
 komunistycznego. Wskutek kilkudziesięciu lat komunistycznych rządów naszą Ojczyzną wsiąknął ten styl
 głęboko w ducha aktualnych spadkobierców poprzednich ekip rządowych.

Wiadomo zaś, że raz zakorzenionego stylu myślenia i działania nie da się łatwo, ani z dnia na dzień
 wykorzenić. Trudno przede wszystkim przekształcić go w rzeczywistą służbę dobru wspólnemu – i
 czynem okazywaną miłość narodu. To bowiem zakładałoby kierowanie się ze strony osób rządzących, a
 tym bardziej każdego z synów i cór narodu, prawem Bożym i jego stosowaniem w życiu na co dzień. Taki
 dopiero styl rządzenia okazałby się rzeczywistą służbą ku dobru narodu – łącznie z najwyższym
 poszanowaniem dla dotychczasowego dorobu jego kultury i tradycji.

Niestety kolejne ekipy rządzące z zasady kontynuowały najwyraźniej postawę ekip czasów
 komunistycznych, tzn. praktycznie ateistycznych. Z tym tylko, że swoją postawę przyoblekali w aktualnie
 ‘modny’ garnitur: stylu życia po linii anty-teizmu typu zachodniego.

Sytuacja ta ujawniała się coraz bardziej po przejściu Ojca świętego Jana Pawła II do „Domu Ojca”  (+
 2.IV.2005 r.). Polska musiała uporać się z nie kończącymi się problemami zewnętrznymi i wewnętrznymi.
 Trzeba było pokonywać piętrzące się trudności historyczne, ekonomiczne i wielorakie inne. Należało
 wznowić i kontynuować uprzednio pozrywane kontakty z krajami zarówno zachodu, jak i wschodu.
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Nas zajmuje w tej chwili – u progu 3-go rozdziału obecnej VI-tej części naszej strony, która
 poświęcona jest małżeństwu jako sakramentowi, swoisty ciąg dalszy dopiero co ukończonych rozważań
 nad żałosną karykaturą małżeństwa w postaci homoseksualizmu oraz partnerstw hetero-seksualnych.
 Zagadnienie to było przedmiotem dopiero co zakończonego 2-go rozdziału niniejszej części VI.
 – Obecnie trzeba będzie postawić kolejny krok naprzód. Nasuwa się problematyka pokrewna z
 poprzednim rozdziałem, będąca jego swoistą, początkowo nie przeczuwaną, złowrogą kontynuacją.

Tytuł bieżącego rozdziału brzmi: „W ideologii ‘gender’ : wszechogarniającego gender-queer-
mainstreaming”.
 – Ideologia „gender” przewala się od ok. 1990 roku przez cały świat zachodni, ogarniając sobą, a raczej
 wymuszając przy użyciu zniewalającego odgórnego zastraszania ze strony ONZ, WHO oraz UE mniej
 lub więcej podległe im państwa wszystkich kontynentów. „Gender” – wraz z jego docelową ‘odsłoną’ w
 postaci „gender queer mainstreaming” stał się, względnie staje się coraz bardziej bezwzględnie
 narzucaną globalną rewolucją. Nawiązuje wprost do seksualności człowieka mężczyzny i kobiety, z tym
 że totalnie odciętej, jeśli nie wręcz zdecydowanie przeciwstawionej Bożemu stworzycielskiemu dziełu
 zamysłu miłości oraz przekazywania życia.

Rządy sprawowane są w Polsce coraz jawniej przez ekipę ludzi działających jako niemal a-teiści, jeśli
 nie anty-teiści (mowa jest o rządach Polski aż do wyboru prezydenta i nowego parlamentu w X.2015 r.). Wykorzystują oni
 każdą sposobność, by przeciwstawić się Kościołowi, ale tym samym całej polskiej tradycji i kulturze,
 kształtowanej przez przeszło tysiąc lat na Ewangelii Chrystusowej.
 – Ideologia „gender” natrafiła w państwie Polskim na stosunkowo podatny grunt. Wiąże się to w dużej
 mierze z faktem coraz to zmieniających się czołowych postaci w Ministerstwie Edukacji Narodowej (MEN),
 których niezmiernie drażni jakakolwiek wzmianka o Bogu i religii.

Kolejni ministrowie tego resortu zdają się iść na wyścigi ze sobą w biegu o palmę zwycięstwa, gdy
 chodzi o narzucenie narodowi programów całkowitej laicyzacji. Najłatwiejszym środkiem do osiągnięcia
 tej palmy staje się stopniowo przeprowadzana deformacja sumień i pionu etycznego młodego pokolenia.
 W parze z tym idzie systematyczne uśmiercanie miłości do Ojczyzny. Mimo iż cała ojczyźniana i
 chrześcijańska kultura synów i cór „TEJ Ziemi” kierowała się przez wieki hasłem, które od zawsze
 wyrażało dumę narodu, ale tym bardziej nienaruszalną świętość słów uważanych za drogowskaz i
 ślubowanie zaangażowanego syna i córy „TEJ Ziemi”:

„Bóg – Honor – Ojczyzna”

Nic dziwnego, że hojnie przez ośrodki decyzyjne ONZ, WHO i UE finansowane wtłaczanie ideologii
 „gender”  wraz z jego finalnym anty-owocem w postaci „queer” staje się dla bieżącego pokolenia
 terenem, na którym przebiega pierwsza linia frontu walki o przeżycie – względnie śmierć ducha narodu.
 Tutaj rozegra się jedna z zasadniczych batalii o tożsamość ducha narodu – w świadomym ponownym
 wyborze wierności, czy też odejścia od Odkupiciela człowieka i Maryi, Matki Odkupiciela, a
 konsekwentnie: od Ojczyzny.
 – Stawką jest potwierdzenie – a może odrzucenie dotychczasowych więzów, jakie Ojczyznę łączyły z
 bezwzględną wiernością nauczaniu zastępcy Jezusa Chrystusa. Owocowało ono dotąd chlubnym
 określeniem Polski:

„Polonia semper fidelis:



Polska zawsze wierna”

Wynik tej batalii – przegranej względnie wygranej, zadecyduje o tożsamości nie tylko Polski, ale w
 ślad za nią zapewne wielu innych narodów, z którymi Ojczyzna jest żywotnie związana takim samym
 dziedzictwem wiary i kultury. Tu się sprawdzi, czy i przyszłe pokolenie synów i cór tego narodu będą
 mogły potwierdzić wierność zawartą w zobowiązujących słowach:

Tylko pod tym Krzyżem  

Polska będzie Polską

  Tylko pod tym Znakiem

A Polak – Polakiem

Jak w przypadku wielu innych, na niniejszej stronie omawianych zagadnień, tak również w
 odniesieniu do problematyki ‘gender’ nie podejmujemy się odrębnego studium badawczego ‘od zera’.
 Posłużymy się natomiast z wdzięcznością już gotowymi, sumiennie przygotowanymi opracowaniami,
 układając je jedynie w nową całość, dostosowaną do stylu niniejszej strony.
 – Zasadniczym źródłem informacji, które posłuży nam poniżej do przedstawienia zamierzanej tematyki,
 będą następujące pozycje, nie licząc licznych artykułów i dyskusji na poruszany temat, jakie
 systematycznie i hojnie pojawiają się na coraz innych stronach internetowych.

Oto zasadnicze opracowania, na których będziemy opierali nasze rozważania. Podajemy też skróty,
 jakich użyjemy przy ich cytowaniu.
 – Niniejszy rozdział rozrósł się ostatecznie w dosyć pokaźną prezentację. Dla wygody P.T. Czytelników
 podajemy u samej góry każdego file’a link zarówno do użytych skrótów bibliograficznych, jak i skrótów
 często przytaczanych organizacji, a z kolei do słowniczka charakterystycznej terminologii, używanej w
 dokumentach i żargonie ‘gender’:

Literatura wykorzystana

DyktG Dyktatura Gender. Praca zbiorowa
(Wydawnictwo: Biały Kruk, Kraków 2014, 168 str.)



GCywŚ Gender – Cywilizacja śmierci, KROS-PRO – Kadra Realizatorów Ogólnopolskiej Strategii
 Promocji Rodziny
(Warszawa 2013: Żywa Biblioteka, Lublin czerwiec 2013)

GKR GENDER Kontrrewolucja, red.: Lisicki-Kuby-Wildstein-Pawłowicz-Terlikowscy-Ziemkiewicz-
Horubała-Przybylski-Magierowski-Starowicz-Oko-Szymański-Legutko
(Wydawnictwo m, Kraków 2014)

KG-GlobR KUBY Gabriele, Globalna rewolucja seksualna. Likwidacja wolności w imię wolności
(Wydawnictwo Homo Dei, 2013, 439 str.; przekład z niemieckiego oryginału:
 Globale sexuelle Revolution. Zerstörung der Freiheit im Namen der Freiheit,
 fe-medienverlag GmbH Kisslegg, 2012)

PM-Gend-
N

PEETERS Marguerite A., Gender – światowa norma polityczna i kulturowa. Narzędzie
 rozeznania
(Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2013, str. 200; przekład z franc.: Le gender:
 une norme politique et culturelle mondiale. Outil de discernement; miejsce wyd. nie
 podane)

PM-
PolGlob

PEETERS Marguerite A., Polityka globalistów przeciwko rodzinie. Trzy przykłady
(Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2013, 88 str.; przekład z franc.; tytuł i
 wydawnictwo oryginalne nie podane)

Skróty cytowanych organizacji

APA American Psychiatric Association – Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne

AStA Allgemeiner Studierenden-Ausschuss – Niemieckie Samorządy Studenckie

BDKJ Bund der Deutschen Katholischen Jugend – Związek Katolickiej Młodzieży Niemiec

BZgA Bundeszentrale für Gesundheitliche Aufklärung – Centrala Federalna Uświadomienia
 Zdrowotnego

CEDAW Convention on the Elimination of Discrimination Against Women – Komitet ds. Likwidacji
 Dyskryminacji Kobiet

CRR Center for Reproductive Rights – Centrum Praw Reprodukcyjnych

DIJG Deutsches Institut für Jugend und Gesellschaft – Niemiecki Instytut ds. Młodzieży i
 Społeczeństwa

EKD Evangelische Kirche Deutschland – Kościół Ewangelicki w Niemczech

ETPC Europejski Trybunał Praw Człowieka [po niem.: Europäischer Gerichtshof für
 Menschenrechte (EGMR)]

FRA Fundamental Rights Agency – Agencja Praw Podstawowych

GM Gender mainstreaming – Główny strumien ‘gender’

HU Humanistische Union – Unia Humanistyczna

IGLYO International Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Queer Youth and Student
 Organisation – Międzynarodowa Organizacja Młodych Gejów i Lesbijek

ILGA International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association – Międzynarodowe
 Stowarzyszenie Lesbijek i Gejów

IPPF International Planned Parenthood Federation – Międzynarodowa Federacja Planowanego
 Rodzicielstwa

ISP Institut für Sexualpädagogik – Instytut Pedagogiki Seksualnej

LGBTIQ (Ruch) Lesbijski-Gejowski-Biseksualny-Transseksualny-Interseksualny-Queer

LSVD Lesben- und Schwulenverband in Deutschland – Związek Lesbijek i Gejów w Niemczech

MEN Ministerstwo Edukacji Narodowej

NGO Non-Governmental Organization = Organizacje pozarządowe

ONZ Organizacja Narodów Zjednoczonych – United Nations = UN



UE Unia Europejska – European Union

UNFPA United Nations Population Fund – Fundusz Ludnościowy Narodów Zjednoczonych

WHO World Health Organization – Światowa Organizacja Zdrowia. Jedna z organizacji
 działających w ramach ONZ

YFJ European Youth Forum – Europejskie Forum Młodzieży

A.   WYŁANIAJĄCY SIĘ PROBLEM ‘GENDER’ W POLSCE

1. Prekursory późniejszego ‘gender’

a. Nieproszeni ‘goście’

Nurt ideologiczny ‘gender’ zaczął przenikać do Polski w kończącym się dziesięcioleciu minionego



 wieku. Działo się to – zapewne podobnie jak w niejednym innym kraju, początkowo cichaczem. Nie
 otwarcie – przez ‘główne drzwi wejściowe’, lecz niejako ‘od tyłu’, względnie przez drzwi boczne. ‘Gender’
 pojawił się jak złodziej, który zdaje sobie sprawę, że nie ma tu nic do szukania. Zakradł się do cudzej
 własności w podstępnie, w zamierzony błąd wprowadzającym ponętnym przebraniu jako ktoś przyjazny,
 kto pragnie obdarzyć mieszkańców samymi tylko najlepszymi dobrami. Dokładnie jak to wyraża Jezus w
 Ewangelii, mówiąc o fałszywych prorokach zjawiających się w owczej skórze:

„Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze,
 a wewnątrz są drapieżnymi wilkami.
 Poznacie ich po ich owocach ...” (zob. Mt 7,15: )

  Emisariusze ‘genderu’ zarzekali się solennie, że przybywają bronić praw osób pokrzywdzonych przez
 niesłuszne oskarżenia związane z naruszaniem podstawowych praw człowieka i jego tożsamości
 płciowej, szczególnie w odniesieniu do rzekomo pokrzywdzonych kobiet.

  Jednocześnie zaś przedstawiciele nowej ideologii starali się zgodnie z konsekwentnie przez nich
 stosowaną taktyką ukrywać możliwie długo swoje właściwe, docelowo totalnie destruktywne zamierzenia.

  Stąd też aktywiści ‘genderu’ wysuwają na czoło zrazu jedynie te aspekty swej misji, jakie przeciętny
 ufny słuchacz, nie podejrzewający podstępnych knowań emisariuszy nowej ideologii, uzna za w pełni
 słuszne. Będzie można przekonać się o tym przy spokojnej refleksji nad dziejami omawianej – jak się
 okaże: ‘neo-religii’.

Taki mianowicie jest wciąż potwierdzany styl pojawiania się ‘gender’ i wszystkiego, co się z nim wiąże
 – w kolejnych środowiskach i w coraz innym państwie.

  Rzecz znamienna, w przeciwieństwie do zwyczajnie stosowanych dróg, ideologia ‘gender’ jest
 rzeczywistością wprowadzaną każdorazowo odgórnie. Dzieje się to przez zrazu nie zauważane, z
 ogromnym odgórnym naciskiem narzucane zarządzenia agencji działających niezależnie od
 kompetentnego w danym zakresie pionu administracyjnego.

  Promotorzy nowych idei przystępują do swej działalności bez uprzedzenia zainteresowanych, bez
 dyskusji narodowej i środowiskowej i bez uprzedniego pytania kogokolwiek o zgodę na swą
 działalność. Ta zaś budzi zwykle od samego początku poważne zastrzeżenia i wątpliwości.

  Z chwilą swego upublicznienia na danym terenie, promowanie nowych idei dokonuje się zwykle w
 atmosferze przesyconej nieoczekiwaną agresją w przypadku napotkanego jakiegokolwiek oporu.

Ludzie spostrzegają się bowiem wkrótce, iż propagowane nowe idee domagają się uprzedniego
 obalenia chlubnych cech dotychczasowej kultury, a tym bardziej podstawowych standardów zachowań
 etycznych, odwiecznie przyjmowanych i bezspornie akceptowanych w danym środowisku narodowym.
 Na to oczywiście nie mogą się zgodzić.
 – Tymczasem promotorzy ‘gender’ we wszystkich swych wcześniejszych i późniejszych odmianach nie
 wahają się sięgać w takiej sytuacji: braku akceptacji swych idei – do chwytów propagandowych
 niegodnych człowieka i dyskutanta: do krzyku, tupetu, zakłamywania w żywe oczy, zastraszania, a nawet
 groźnej agresji.

Symptomatyczną cechą wystąpień promotorów ‘gender’ we wszystkich
 jego odmianach jest stawianie osób, państw i całych narodów przed faktem



Objaśnienie

 dokonanym: nagłego zrodzenia się tematyki, która na danym terenie jest
 rzekomo odwiecznie dobrze zadomowiona, a jedynie dopiero teraz doczekała
 się wyraźnego zwerbalizowania. Ma ona dotyczyć samo przez się dla
 wszystkich zrozumiałego układania stylu życia według najbardziej
 podstawowych ‘praw człowieka’ – rozumianych jednak w duchu ‘gender’ : w
 całkowitej sprzeczności z dotychczasowym rozumieniem ‘podstawowych praw
 człowieka’.

Taka jest widocznie strategia oficerów ‘gender’, łącznie z jego
 poprzedzającymi formułami, kiedy to samo nawet słowo ‘gender’  było jeszcze
 nieznane, a w każdym razie nie było ono użyte w jego obecnym znaczeniu: o
 ‘seksie’.

Promotorzy ruchu gender nabyli w międzyczasie niemało doświadczenia w metodach wprowadzania
 go w coraz inne kultury, środowiska i kraje. Zdają sobie sprawę z przewidywanego oporu, jaki będą
 stanowiły dla ich ideologii istotne aspekty tradycji i kultur narodowych, które mają stać się planowanym
 przez nich kolejnym terenem zawłaszczenia.
 – Wiedzą też doskonale, że największego oporu trzeba będzie spodziewać się z faktu, że dany naród czy
 dane środowisko jest zakorzenione w wierze chrześcijańskiej, a zwłaszcza katolicyzmie. Wiarą tą, zwykle
 wielowiekową, naznaczone są niewymazalnie wszystkie poziomy życia danego narodu: cały dorobek
 jego kultury i jego wieloraka tradycja.

Dzięki tradycji wiary ludzie danego narodu zdolni są przejrzeć zwykle rychło, co w sensie istotnym
 nowego – ku zbudowaniu, a może ... ku destrukcji, niesie z sobą kolejny ‘powiew’ zgłaszającej się ‘neo-
kultury’. Podobnie też, jeśli lud danego kraju jest dobrze zakorzeniony w chrystianizmie, rozszyfruje
 niebawem – mocą zaszczepionego sobie „zmysłu wiary” – ukryte knowania ideologów ‘gender’.

Mamy na myśli ‘gender’ oczywiście już też w jego wcześniejszych formach. Ewoluowały one dopiero
 stopniowo w kierunku dziś dominującej formacji ‘gender’ oraz ‘queer streaming’. Wszystkie one zaczną
 ujawniać się coraz bardziej jednoznacznie jako zmasowany, nieustępliwy atak na najgłębsze pokłady
 danej kultury oraz wewnętrznego pionu duchowego narodu, które dotąd charakteryzowały jego
 tożsamość i tężyznę duchową, wraz z wzajemnymi społecznymi odniesieniami.

b. Wlewający się strumień pre-‘gender’

Jak wspomniano, Polska zaczęła stykać się z bliska z klimatem, którego finalnym anty-owocem
 stanie się ‘gender’  w swych coraz bardziej od-człowieczających odmianach: jako ‘queer mainstreaming’
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 – w latach 90-tych minionego stulecia. Zaczęły wtedy pojawiać się coraz głośniej dające znać o sobie
 ruchy feministyczne – zwykle w ich radykalnych odmianach, a równolegle ich męskie odpowiedniki w
 postaci ruchów gejowskich. Ruchy te zaczęły wtedy penetrować coraz śmielej również Polskie
 społeczeństwo, szczególnie wielkomiejskie, skupiające duże ilości młodzieży studenckiej. Nie było wtedy
 jeszcze mowy o ‘gender’ – wyrażenie to było wtedy jeszcze nieznane. Chodziło przede wszystkim o
 ruchy, które promowały homoseksualizm w jego odmianie męskiej i żeńskiej: jako ruch gejowski i
 lesbijski.

Ich pojawienie się na terenie Polski stało się równoznaczne z faktem, że i do Polski dotarła z zachodu
 – z pewnym opóźnieniem (: czasy Muru Berlińskiego !) – fala buntującej się części młodzieży studenckiej.
 Młodzi domagali się – z zasady bardzo agresywnie – zniesienia wszelkich restrykcji seksualnych,
 narzucanych czy to przez chrześcijańskie przykazanie VI i IX, czy poprzez wymogi zawierania
 małżeństwa jako związku ściśle hetero-seksualnego.

Jak wspomniano, publiczne i coraz śmielej organizowane pojawienie się wspomnianych ruchów
 młodzieżowych przypada w Polsce przede wszystkim na ostatnie dziesięciolecie zakończonego stulecia.
 W coraz innym skupisku wielkomiejskim, w którym łatwo gromadziła się młodzież studencka, zaczęły
 powstawać grupy i stowarzyszenia feministyczne i gejowskie. Od ok. 1990 roku zaczęło dawać znać o
 sobie burzliwie i radykalnie prezentujące się stowarzyszenie „Lambda” : polskich lesbijek. Pojawiały się
 jego oddziały w coraz innych dużych skupiskach miejskich. Samo w sobie stowarzyszenie ‘Lambda’ 
 przeżyło swe burzliwe dzieje, upadało i było ponownie reaktywowane.

Rok 2005 kojarzy się w Polsce z powstaniem „Fundacji Równości”. Fundacja ta, wielorako i hojnie
 wspierana z zachodu, przystąpiła do organizowania z szerokim szumem medialnym reklamowanych
 słynnych przemarszów „Parady Równości”. Celem owych ‘Parad’ miał być publicznie wyrażony sprzeciw
 przeciw ‘homofobii’ oraz ‘dyskryminacji mniejszości seksualnych’ w Polsce (oskarżanie społeczeństwa, iż nie
 akceptuje prawa człowieka do uprawiania seksu między osobami tej samej płci). Przemarsze w Warszawie osób
 walczących przeciw owej, przez nich określanej „dyskryminacji mniejszości seksualnych”, miały miejsce
 już w latach 2001-2002-2003.

W latach 2004-2005 prezydent Warszawy Lech Kaczyński zakazał organizowania „Parady
 Równości”. Mimo to ‘Parady’ te mniej lub więcej legalnie się odbywały. Dochodziło do obustronnych walk.
 Policji postawiono potem zarzut, że dbała nie o porządek publiczny, lecz ochraniała nielegalnie
 demonstrujących.

W poczuciu silnego wsparcia ze strony ośrodków międzynarodowych – „Fundacja Równości” wniosła
 sprawę odmowy władz Warszawy na zorganizowanie ‘Parady Równości’ w 2005 r. najpierw przed
 Trybunał Konstytucyjny Polski.
 – W następnej kolejności fakt ten został wniesiony przed Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. Ten
 uznał odmowę prezydenta Lecha Kaczyńskiego za naruszenie praw człowieka (zob.:
 http://wiadomosci.ngo.pl/strona/280178.html – Trybunał w Strasburgu o zakazie Parady Równości 2005 r.).
 – Natomiast dnia 3 maja 2007 r. został ów wyrok ze Strasburga ponownie potwierdzony przez Europejski
 Trybunał Praw Człowieka z siedzibą w Helsinkach. Trybunał ten, podobnie jak inne ‘trybunały’
 opanowany przez lobby homoseksualistów, przyznał słuszność roszczeniom polskiego oddziału
 „Fundacji Równości”. Orzeczono, że swym zakazem przeprowadzenia ‘Parady Równości (w 2005 r.)
 władze Warszawy naruszyły trzy artykuły Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.
(zob. orzeczenie w formacie PDF:
http://www.prawaczlowieka.edu.pl/pliki/54ceb91256e8190e474aa752a6e0650a2df5ba37-p22.pdf – Helsinska Fundacja Praw
 Człowieka, Program Spraw Precedensowych, Nr 5 (5), Biuletyn Informacyjny Maj 2007: Zakaz Parady Równości 2005 uznany za
 naruszenie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka).

Oto naoczne świadectwo, jak lobby gejów i lesbijek, pozbawione hamulców obyczajowych, ale i
 miłości Ojczyzny, zaczyna ingerować poprzez obcą administrację w autonomię i wieloraką
 odpowiedzialność najwyższych władz państwowych za dobro wspólne narodu!



Objaśnienie

Sam ten przykład świadczy znamiennie o taktyce stosowanej już w
 początkowej fazie rozwojowej ruchu gejowsko-lesbijskiego – tym razem
 na terenie naszej Ojczyzny.

Oddziały z zagranicy, wsparte hojnymi dotacjami finansowymi –
 narzucają odgórnie swój bezwzględny dyktat, nie mając ku temu
 żadnego mandatu. Uzurpują władzę, której im nikt nie dał, a ponadto
 grożą rządowi i całej Polsce ... międzynarodowymi sankcjami.

Równolegle do oddziału ‘Fundacji Równości’  w Warszawie zaczęły
 powstawać i organizować się w tym samym czasie w innych miastach, przede wszystkim w
 środowiskach akademickich, lokalne oddziały zrzeszające podobne organizacje lesbijskie i gejowskie
 (zob. do tego np.: http://pl.wikipedia.org/wiki/Organizacje_LGBT: „Organizacje LGBT”).

Ostatecznie więc pojawiły się i w Polsce – przy silnym wsparciu z zagranicy i porażającym nacisku ze
 strony międzynarodowych ośrodków lesbijsko-gejowskich, wymuszane na władzach administracyjnych
 Polski dużych miast uniwersyteckich głośno reklamowane ‘Parady Równości’ – i oczywiście lokalne
 zrzeszenia lesbijek i gejów. Po wyroku Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu i w Helsinkach zaczęto
 łatwiej organizować ‘Parady Równości’ podobne do tych w Warszawie. Działo się to odtąd zwykle już bez
 większych przeszkód ze strony władz lokalnych – mimo protestów wielu z nich i wbrew woli mieszkańców
 owych miast. A z kolei pomimo iż praktycznie za każdym razem dochodziło wtedy do nieprzyjemnych
 walk ulicznych z ‘paradującymi’. Był to odruch zdrowego rozsądku – pozostałych synów i cór narodu,
 którzy nie dali się uwieść zagranicznej finansjerze, ani własnej słabości moralnej.

Przedstawione wydarzenia, wraz z pojawiającymi się organizacjami lesbijsko-gejowskimi również na
 terenie naszej Ojczyzny, będącej szczególną domeną „TEJ Ziemi”: Ziemi Chrystusa i Maryi – zaczęły
 dziać się w sensie negatywnym – zapewne nie ku chlubie Narodu Polskiego – z jego tysiącletnim
 dziedzictwem Chrystusowym i Maryjnym. Tym bardziej że Polska nosi w sobie i na sobie znamię
 uprzywilejowania i chlubnych zobowiązań, których młode pokolenie nie może uznać za nie byłe, ani za
 nich – nie zobowiązujące.

Polska jest też winna Bogu szczególną wdzięczność za przedziwnego syna „TEJ Ziemi”: obecnie
 kanonizowanego Ojca świętego, papieża Jana Pawła II.

Ponadto zaś Ojczyzna nasza nadal poczuwa się do odpowiedzialności za wciąż wiążący, nadany jej
 przez obserwatorów dziejów naszych zaszczytny przydomek: „Polonia semper fidelis – Polska zawsze
 wierna”. Wierna oczywiście: Chrystusowi – Krzyżowi Chrystusa – Maryi – Kościołowi – Ewangelii ...!
 Wierna sobie: „TEJ Ziemi” – TEJ Ojczyźnie !

c. Zyski „Parad Równości”
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W nawiązaniu do urządzanych coraz to gdzie indziej ‘Parad Równości’, a z biegiem lat coraz to
 innych tego rodzaju przemarszów, które same siebie określały niekiedy jako m.in. „Parada Szmat ...”, a z
 kolei urządzanych tu i ówdzie na wyższych Uczelniach (!!!) „Dnia Ateisty”, „Dnia Porno” – z zasady z
 udziałem przedstawicieli najwyższych władz rządowych oraz przedstawicieli odnośnych ugrupowań
 parlamentarnych Polski – trudno nie wspomnieć o łatwo w takich okolicznościach dochodzących walkach
 ulicznych między grupami lesbijek-gejów – a prowokowanymi przez nich mieszkańcami danego
 środowiska, ewentualnie grupami osób zorganizowanych w zrzeszeniach przeciwstawnych.

Poprzednio, przy szerszym omawianiu zagadnienia homoseksualizmu, który zwłaszcza od ‘Rewolucji
 seksualnej’ z roku 1968 stał się bezpośrednim prekursorem obecnie funkcjonującej ideologii ‘gender’,
 zwróciliśmy uwagę, że wspomniane protesty, a tym bardziej zdarzające się poważne walki uliczne, do
 jakich w takiej sytuacji łatwo dochodzi, były w przeszłości i są nadal każdorazowo bardzo ‘na rękę’
 organizatorom wspomnianych ‘Parad’ (zob. wyż.: Manifestacje i Parady Równości). Gejowie i lesbijki zaliczają w
 ten sposób swoiste ‘punkty plus’  i zdobywają w swej przewrotności tytuł ‘męczenników’ w walce o
 wydumane przez siebie podstawowe (anty-)prawa człowieka. Ogłaszają się wtedy uroczyście jako osoby
 ‘prześladowane’ w obronie swych tak zwanych ‘praw’, niesprawiedliwie potępianych przez Kościół –
 zwłaszcza Kościół Katolicki, wraz z ogółem narodu, który sprzeciwia się praktykom homoseksualizmu i
 ich innym niegodziwym żądaniom, wymierzonym przeciw małżeństwu i rodzinie.

Tak bywało już w przeszłości, i tak dzieje się – jak wykrzykują – po dziś dzień. Któżby się zaś nie
 ulitował nad ‘biednymi prześladowanymi’ walczącymi o ‘słuszne sprawy’!?

W początkowych fazach, odkąd również w Polsce pojawiały się przez zrzeszenia lesbijek i gejów
 organizowane imprezy, ogół społeczeństwa zdawał się w pewnym stopniu łudzić i sądzić, że parady te,
 łącznie z głośno przez ich organizatorów formułowanymi żądaniami ustawodawczymi co do swego
 społecznego statusu gejowsko-lesbijskiego – należy traktować w pewnej mierze z przymrużeniem oka
 jako jedynie przejściowe ekscesy rozwydrzonych grup młodzieżowych, które w każdym razie niedługo
 samoistnie się wyciszą. Wydawało się, że są to chwilowe wybryki niewielkich grup młodzieży – z zasady
 studenckiej. Sądzono tak, mimo iż – jak dopiero co wspomniano – w pochodach owych ‘Parad
 Równościowych’ uczestniczyły nierzadko, a nawet prowadziły je – określone znane osobistości z życia
 politycznego najwyższych władz państwowych z kraju, a nierzadko i z zagranicy.

 Można się nietrudno domyślać, że politycy ci byli przedstawicielami partii politycznych lewicowych –
 ateistycznych. Mimo wszystko znaczna część społeczeństwa łudziła się, że szum medialny związany z
 tymi wydarzeniami, szybko przeminie. Że w każdym razie są to jednorazowe dni swoistego ‘luzu
 etycznego’, jakie znamionowały życie studenterii w jakiejś porównałnej mierze już też w średniowieczu.
 Ich przejawem były co roku w środowiskach akademickich, z dawien dawna szumnie obchodzone
 ‘juwenalia’.

Obecnie jednak, wokół epoki przełomu Millennium 2000 r., tak się nie stało. Wspomniane grupy –
 nadal w przeważającej mierze studenckie młodzieżowe – systematycznie wewnętrznie się zrzeszały.
 Tym samym stawały się one coraz bardziej zwarte. Wpatrzone w podobne organizacje zachodu Europy i
 Ameryki, czerpiąc wzorce z ich zachowań i programów, a z kolei ośmielone osiągnięciami podobnych
 ugrupowań w krajach ‘zachodu’ i wysuwanych przez nie coraz bardziej zdecydowanych żądań i
 pojawienia się odpowiednich zapisów prawnych, zaczęły one i w Polsce formułować z wielką
 determinacją i przy użyciu głośno manifestowanych haseł – coraz dalej posuwane żądania, a raczej
 uprzywilejowania dla swego statusu jako zdecydowanych lesbijek względnie gejów.

Zdrowa część społeczeństwa zaczynała zdawać sobie sprawę, że omawiane młodzieżowe ekscesy
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 tym razem nie są zjawiskiem tylko przejściowym, ani wyrazem samej tylko ‘fantazji’ młodzieńczych lat.
 Zaczęto dostrzegać, że owe ruchy przekształcają się coraz bardziej w utrwalany – nowy styl życia
 pewnej części społeczeństwa.

Równolegle do wysuwanych przez lesbijki i gejów żądań zaczęły nasilać się ich naciski pod adresem
 całego społeczeństwa, że wywalczane przez nich prawa i przywileje powinny być rozszerzone na całe
 społeczeństwo, tzn. nie tylko na młodzież, lecz i na starszych. Będzie się to wiązało z koniecznością
 wprowadzenia po linii obecnie postępowego społeczeństwa odpowiednio przemyślanej edukacji. Ta zaś
 musi obejmować nie tylko dzieci szkolne i młodzież studencką, ale też już dzieci przedszkolne. Trzeba
 będzie wyeliminować raz na zawsze jakiekolwiek ślady ‘homofobii’ i ‘język nienawiści’  pod adresem stylu
 życia par ‘małżeńskich’ i partnerstw homoseksualnych.

Stwierdzenia te stawały się dla wielu szlachetnych synów i cór narodu szokiem na skalę narodową.
 Gro społeczeństwa zaczęło uświadamiać sobie coraz jaśniej, że naród Polski staje w obliczu neo-kultury,
 która zmierza coraz bardziej zdecydowanie, często przy użyciu środków niesłychanego nacisku i
 zastraszenia z kraju i zagranicy – do całkowitego przeobrażenia dotychczasowego dziedzictwa
 kulturowego i narodowego Polski, tzn. do jego całkowitego przekreślenia.

Ostrze neo-kultury, prezentowane przez ideologów „gender” i jego pochodnych zaczęło zmierzać
 coraz jawniej do wymazania jakichkolwiek powiązań narodu Polskiego z prawem moralnym naturalnym
 oraz chrześcijaństwem.
 – Podobnie jak w pozostałych krajach Europy zachodniej i USA, religia chrześcijańska została uznana
 przez omawianą ideologię za jej wroga numer ‘jeden’. Z tą tylko różnicą, że w przeciwieństwie do krajów
 znacznie osłabionego, jeśli nie wręcz w stanie niemal agonalnym obecnego jeszcze chrześcijaństwa
 wielu krajów, więź religijną narodu Polskiego z chrześcijaństwem i nauczaniem Stolicy Apostolskiej
 trzeba było uznać za znacznie silniejszą.

Nic dziwnego, że ostrze walki ideologii „gender” i jej pochodnych zaczęło zwracać się w Polsce
 bardzo wyraźnie przeciw Kościołowi Katolickiemu oraz jego przedstawicielom. Na celowniku ataków i
 ciągłego nękania postawieni zostali zwłaszcza ci, którzy pełnili i nadal pełnią rolę pasterzy, którzy zatem
 zobowiązani byli do czuwania nad powierzonym im stadem ‘owiec’.

Oni to w pierwszym rzędzie zaczęli ostrzegać Lud Boży – mocą zwierzonej sobie misji pasterskiej, o
 zagrożeniu importowanej od jakiegoś czasu do Polski nowej ideologii. Oni to, wraz z gromadzącymi się
 wokół nich najlepszymi córami i synami narodu, zaczęli stawiać zdecydowany opór przeciw wszelkim
 żądaniom, których realizacji domagali się coraz bardziej bezwzględnie promotorzy „gender”.

Żądania te zwracały się coraz bardziej zdecydowanie przeciw istnieniu małżeństwa i rodziny, przeciw
 jakiemukolwiek prawu moralnemu naturalnemu, a w końcu przeciw samemu nawet istnieniu względnie
 rozróżnianiu płci jako mężczyzn względnie kobiet. Dążenia ideologiczne ‘gender’, przede wszystkim w
 jego finalnej odsłonie „queer mainstraeming”, zaczęły coraz bardziej ujawniać się jako program
 niszczenia i eliminowania samego w ogóle Bożego dzieła stworzenia. Takie właśnie jest finalnie ...
 oblicze „kultury śmierci” : zabijanie życia jako cel istnienia człowieka w kosmosie!

Można by przytoczyć w tym kontekście słowa Ojca świętego, św. Jana Pawła II, zaczerpnięte z jego
 encykliki „Evangelium Vitae – Radosna Nowina Życia”:

„... W ten sposób Bóg ukazuje, że ‘nie cieszy się ze zguby żyjących’ (Mdr 1, 13).
 Tylko Szatan może się nią cieszyć: przez jego zawiść śmierć weszła na świat (por. Mdr 2, 24).
 On to, który jest ‘zabójcą od początku’, jest też ‘kłamstwem i ojcem kłamstwa’ (por. J 8, 44):
 zwodząc człowieka, prowadzi go do grzechu i śmierci, które ukazuje jako cel i owoc życia” (EV 53).



2. Zobowiązania etyczne narodu

a. Zobowiązanie chrztu Polski

Zadzierzgnięta więź ludu „TEJ Ziemi” ze „SKAŁĄ-Piotrem”

W polskim społeczeństwie zaczęło robić się coraz głośniej o ruchu określanym niezwyczajnym
 angielskim słowem ‘gender : rodzaj; płeć’. Mało kto wiedział coś dokładniejszego na temat owego
 ‘gender’. Sami zaś specjaliści, emisariusze tej ideologii, wyrażali się na jej temat od samego początku
 niejasno i nieprecyzyjnie, jeśli nie wprost rozmyślnie myląco. Można było wyczuwać, że mają coś
 istotnego do ukrycia. Stąd też wysuwali w reklamie jedynie jej aspekty pozytywne, których by nikt nie
 kwestionował, zrazu nie zdradzając swych docelowych zamierzeń. Do świadomości osób myślących
 kategoriami odpowiedzialności za dobro narodu, przede wszystkim za nastające pokolenie dzieci i
 młodzieży, zaczęły jednak docierać z coraz jaśniejszą oczywistością złowrogie strony, jeśli nie wręcz cała
 wielorako destruktywna rzeczywistość, jaką zakładają ‘genderyści i sam w sobie genderyzm’ (termin
 używany przez Leszka Sosnowskiego; zob. DyktG., artykuł: „Fryderyk Engels – bezdzietny ojciec genderystów”, tamże, 129).

Społeczeństwo zaczęło zdawać sobie sprawę, że ‘gender’ zdaje się być równoznaczne z odgórnie,
 spoza Polski sterowanym, a przez co najmniej znaczącą część politycznego przedstawicielstwa
 państwowego w jakiejś mierze akceptowanym programem odcięcia Polski (jeśli już pominąć innych krajów
 Europy i świata) od dotąd ją utrzymujących korzeni kultury narodowej. Ta zaś jest nierozerwalnie spleciona
 z ożywiającymi ją sokami Bożego Objawienia w Jezusie Chrystusie oraz zawsze swemu Boskiemu
 Synowi towarzyszącej Jego Niepokalanej Matki Maryi.

Temu swemu dziedzictwu Polska była przez przeszło 1000 lat niezmiennie wierna, mimo grzeszności
 i nierzadko daleko idącej niekonsekwencji w realizowaniu na co dzień życia według wymogów Bożych
 przykazań: sprawdzianu miłości do Boga i bliźnich (por. J 14,21). Wyrazem tej więzi była przez wszystkie



 wieki świadomie podtrzymywana wierność Polski wierze i nauczaniu moralnemu, cieszącemu się
 pieczęcią pewności Prawdy objawienia przekazywanego przez nauczanie Stolicy Apostolskiej w osobie
 namiestnika Chrystusowego, Piotra aktualnych czasów.

Jak gorąco wyrażano to w okresie od przejścia ówczesnego kardynała-metropolity Karola Wojtyły – z
 Krakowa, Stolicy biskupiej św. Stanisława ze Szczepanowa – na Stolicę Piotrową do Rzymu ! Pełno
 wtedy pojawiało się ulotek i przyklejek z zaszczytnymi, ale tym bardziej zobowiązującymi słowami:
 „Polonia semper fidelis – Polska zawsze wierna”.

Lud „TEJ Ziemi” i państwo Polskie zaprosili do siebie ze staropolską gościnnością dwoje Bożych
 Gości: Syna Bożego Jezusa Chrystusa oraz Jego Matkę Maryję, gdy ci stanęli u granic ówczesnej Polski
 i zaczęli delikatnie pukać – przeszło tysiąc lat temu do bram ówczesnych Polan – Polski. Ci Boży Goście
 pytali z całą subtelnością ówczesnych przedstawicieli ludu Polan, czy wolno im będzie znaleźć przyjęcie
 u ludu TEJ Ziemi? W zamian za zaproszenie i gościnne przyjęcie pragnęli obdarzać odtąd lud „TEJ
 Ziemi” darami ... dokonanego odkupienia.

Gościnne przyjęcie tych Bożych Gości stało się momentem kluczowym w dziejach ludu „TEJ Ziemi”.
 Była to data przyjęcia chrztu świętego przez ówczesnego króla – Mieszko I-go, wraz z jego podwładnymi
 – w owym przełomowm roku: roku 966.
 – Chwila ta stała się Bożym darem dla Polski, Ojczyzny „TEJ Ziemi”. Ojciec Niebieski, który zesłał na
 świat swego Jednorodzonego Syna – aby nas zbawił, w tej chwili:

„... uwolnił nas spod władzy ciemności
 i przeniósł do Królestwa swego Umiłowanego Syna,
 w Którym mamy odkupienie
 – odpuszczenie grzechów” (Kol 1,13n).

Moment ten stał się zarazem „pierwszą próbą wiary” dla ludu „TEJ Ziemi”. Polegała ona na zerwaniu
 z dotychczasowym kultem czczych bożków, którzy w swej istocie byli nie-życiem i nie-miłością. Lud „TEJ
 Ziemi” dokonał wtedy wyboru i przylgnięcia do Boga Trójjedynego: Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Ten
 zaś nie jest Bogiem ‘sztucznym’, dziełem rąk człowieka, lecz Bogiem jedynym i prawdziwym, żywym – i
 kochającym człowieka: mężczyznę i kobietę – ponad własne życie.

Synowie i córy „TEJ Ziemi” zawierzali odtąd siebie i „TĘ Ziemię” wraz z wszystkim, co ją stanowi –
 posłanemu przez Ojca Niebieskiego Jego Synowi, Bogu-Człowiekowi Jezusowi Chrystusowi.
 – Dokonywało się to od początku w ramach posługi odkupieńczej, jaką w Imieniu samego Jezusa
 Chrystusa pełnił i nadal pełni – założony przez Niego Kościół. Jezus Chrystus zbudował go na „Skale” –
 Piotrze. Tę „SKAŁĘ-Piotra” ustanowił Jezus zarazem jako widzialne uobecnienie swej własnej Osoby.

b. Próba wiary – i próba charakteru:
Rok 1079 i Millennium Chrztu



W nieco ponad 100 lat po przyjęciu chrztu świętego, lud „TEJ Ziemi” stanął wobec poważnej próby:
 zaświadczenia o jakości przyjętej wiary oraz zobowiązań, przyjętych wraz z chrztem świętym. Lud „TEJ
 Ziemi” zdał wtedy spontanicznie egzamin z wierności swego trwania po stronie Ewangelii Jezusa
 Chrystusa. Tym razem był to egzamin nie tyle z przyjętej „wiary”, której w żaden sposób nie zamierzał się
 wyprzeć, lecz egzamin z jakości swego „charakteru”. Egzamin ten stał się świadectwem wiernego
 trwania w raz przyjętej – i dochowanej wierze, chociażby w jej obronie trzeba było złożyć dar własnego
 życia.

Tak wyjaśniał męczeństwo św. Stanisława Biskupa, poniesione w Krakowie w 1079 r., Ojciec święty
 Jan Paweł II w czasie swojej pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny. Przypadła ona na ‘Rok Stanisławowski’ :
 900-lecia od męczeństwa ówczesnego biskupa Krakowa, Stanisława ze Szczepanowa. Zginął on wtedy z
 rąk króla Bolesława Śmiałego – dnia 11 kwietnia 1079 r. Został on zamordowany przez króla, gdyż stanął
 w obronie podstawowych praw człowieka oraz ładu moralnego, zakorzenionego w duszy ludu „TEJ
 Ziemi” w postaci dziesięciorga Bożych przykazań.

Jan Paweł użył wtedy, podczas wygłoszonej na Błoniach Krakowskich swojej homilii – u kresu swej
 pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny (było to 10.VI.1979 r.), znamiennego wyrażenia. Związał on mianowicie
 śmierć męczeńską św. Stanisława biskupa Krakowa – z istotną treścią, jaka cechuje przyjęcie
 sakramentu Bierzmowania. Cecha ta odróżnia sakrament Bierzmowania od wcześniej przyjętego
 sakramentu Chrztu świętego.
 – Oto fragment Jego słów:

„... Sakrament Bierzmowania przyjmujemy jeden jedyny raz w życiu
 (podobnie jak Chrzest)
 – a całe życie, które otwiera się w perspektywie tego sakramentu, nabiera
 charakteru wielkiej i zasadniczej próby.

  Jest to próba wiary i próba charakteru.

  Św.Stanisław stał się też w dziejach duchowych Polaków patronem owej
 wielkiej, zasadniczej próby wiary i próby charakteru. Czcimy Go jako
 patrona chrześcijańskiego ładu moralnego, albowiem ład moralny tworzy się
 poprzez ludzi. Dochodzi w nim więc do głosu ogromna ilość takich właśnie
 prób, z których każda jest próbą wiary i próbą charakteru.

 – Od każdej zwycięskiej próby w ostateczności zależy ład moralny.
 Każda próba przegrana przynosi nieład.
 – Wiemy też doskonale z całych naszych dziejów, że absolutnie, za żadną
 cenę, nie możemy sobie pozwolić na ów nieład. Za to już wiele razy gorzko
 zapłaciliśmy w historii ...”
(Pierwsza Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski (2-10.VI.1979 r.), Homilia w czasie
 uroczystości ku czci św. Stanisława na Błoniach, Kraków 10 czerwca 1979 r., nr 3)

Mijały dalsze stulecia dziejów Polski – Chrystusowej i Maryjnej. W połowie 17-go wieku przyszło
 ludowi „TEJ Ziemi” zmierzyć się w jakże krwawych chwilach dziejów Ojczyzny – z istnym ‘potopem’:
 wojsk szwedzkich i współpracujących z nimi sprzymierzeńców, którzy zalali Polskę ‘semper fidelem –
 Polskę zawsze wierną’. Celem przyświecającym obcym potęgom było oderwanie narodu polskiego od
 więzi ze Stolicą Apostolską: od wiary katolickiej.

W tych trudnych latach dziejowych ówczesny król Polski Jan Kazimierz nie wahał się zawierzyć siebie
 i ginącej Ojczyzny – Maryi, Matce Chrystusa. Ją wtedy obrał i ogłosił uroczyście Matką i Królową Polski
 (Lwów, 1.IV.1656 r.). Akt oddania Polski Maryi przypieczętował król uroczystym przyrzeczeniem: że będzie



Objaśnienie

 realizował sprawiedliwość społeczną i upowszechniał cześć Maryi.

c. „Oddanie Polski w niewolę macierzyńskiej miłości
Maryi” – 1966 r.

Nadeszła chwila upamiętnienia tysiąclecia Chrztu Polski: rok 999 – 1966. W tym historycznym
 momencie dziejów narodu polskiego, pod rządami kolejnego krwawego okupanta i wszechpanującej
 ideologii komunistycznej – treść ślubowania króla Jana Kazimierza powtórzył w imieniu narodu ówczesny
 kardynał-prymas, Sługa Boży Stefan Wyszyński. Został on w międzyczasie uwolniony z przeszło 3-
letniego uwięzienia za postawę swego jednoznacznego „Non possumus – Na to pójść nie możemy” 
 wobec ówczesnych komunistycznych władz Polski (N.B.: uwięzienie prymasa Wyszyńskiego to odpowiedź na jego
 List jako prymasa, wysłana do Bolesława Bieruta 8.V.1953, w odpowiedzi na dekret władz z 9.II.1953. W odpowiedzi rządu,
 prymas Wyszyński został wtedy aresztowany; uwolniony z więzienia za Władysława Gomułki: 28.X.1956 r.).

Działo się to w duchowej stolicy Ojczyzny – w Częstochowie, w sanktuarium Matki Boskiej
 Częstochowskiej (dnia 3.V.1966). Kardynał Wyszyński, pełniąc milenijne posłanie w charakterze
 duchowego Ojca Narodu, oddał wtedy „Maryi w macierzyńską niewolę Jej miłości wszystkie dzieci Boże
 ochrzczonego narodu i wszystko, co Polskę stanowi – za wolność Kościoła w świecie i w Ojczyźnie
 naszej” (pełny tekst tego Aktu Oddania zob. na końcu niniejszego rozdziału: „Akt Milenijnego Oddania Polski w Niewolę Miłości
 Maryi”).

Akt ten doczekał się szczególnie uroczystego przypieczętowania ze strony Stolicy Piotrowej przez
 świętego syna Polskiej Ziemi, papieża Jana Pawła II, obecnie kanonizowanego św. Jana Pawła II. Stało
 się to w czasie jego pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny, gdy znalazł się na wałach Jasnej Góry w
 Częstochowie (Częstochowa, 4.VI.1979 r.).
[UWAGA. Piszący te słowa przeżywał jedno i drugie wydarzenie (tzn.: 1966 i 1979 r.) osobiście – z pełnym zaangażowaniem,
 pełniąc wtedy pod wałami Jasnogórskimi całonocną posługę spowiedziową].

Trudne dzieje Ojczyzny, w tym przede wszystkim dramat
 trzech Rozbiorów Polski, gdy sama nawet nazwa ‘Polski’ miała
 zniknąć definitywnie z mapy Europy (rozbiory Polski: pierwszy – 1772 r.:
 Rosja-Prusy-Austria. Drugi: 1793 r.: Rosja-Prusy. Trzeci – 1795 r.; Rosja-Prusy-
Austria), łącznie z długim, 123-letnim okresem niewoli Polski (1795-
1918 = 123 lata; lata przerywane powstaniami narodowymi, zwłaszcza
 powstaniem listopadowym: 1830-31; oraz styczniowym: 1863-64) świadczą z
 naddatkiem, że ilekroć Ojczyzna była wierna swej żywotnej więzi
 z Chrystusem i Maryją, rozwijała się pomyślnie. Natomiast ilekroć
 osłabiała wierność swej przynależności do Boga, Kościoła,
 Krzyża i Maryi – popadała w wieloraką niewolę i klęski. W swych
 trudnych zmaganiach dziejowych Polska liczyła tym bardziej i
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 gromadziła się wokół nieustającej miłości Maryi, Matki i Królowej Polski, doznając z wdzięcznością Jej
 skutecznego wstawiennictwa u Boga.

Jakże w tym miejscu nie przytoczyć dramatycznych słów dopiero co wspomnianego Ojca świętego,
 św. Jana Pawła II – z jego uroczystej homilii, wygłoszonej w Częstochowie z wałów Jasnej Górze owego
 pamiętnego dnia, 4 czerwca 1979 r., gdy jako namiestnik Chrystusa, a zarazem syn tego narodu, mógł
 potwierdzić Millenijne oddanie Polski w macierzyńską niewolę miłości Pani Jasnogórskiej z 1966 roku.
 Jednocześnie zaś wyjaśnił wtedy w sposób dla wszystkich zrozumiały jej historyczny, Chrystusowo-
Maryjny i profetyczny sens:

  „... Stawaliśmy na tym świętym miejscu, przykładaliśmy niejako czujne pasterskie ucho, aby
 usłyszeć, jak bije serce Kościoła i serce Ojczyzny w Sercu Matki. Jasna Góra jest przecież nie tylko
 miejscem pielgrzymek Polaków z Polski i całego świata. Jasna Góra jest sanktuarium narodu.

  Trzeba przykładać ucho do tego świętego miejsca, aby czuć, jak bije serce narodu w Sercu Matki.
 Bije zaś ono, jak wiemy, wszystkimi tonami dziejów, wszystkimi odgłosami życia.

  Ileż razy biło jękiem polskich cierpień dziejowych! Ale również okrzykami radości i zwycięstwa!
 – Można na różne sposoby pisać dzieje Polski, zwłaszcza ostatnich stuleci, można je interpretować
 wedle wielorakiego klucza. Jeśli jednakże chcemy dowiedzieć się, jak płyną te dzieje w sercach
 Polaków, trzeba przyjść tutaj. Trzeba przyłożyć ucho do tego miejsca. Trzeba usłyszeć echo życia
 całego narodu w Sercu jego Matki i Królowej!

  A jeśli bije ono tonem niepokoju, jeśli odzywa się w nim troska i wołanie o nawrócenie, o
 umocnienie sumień, o uporządkowanie życia rodzin, jednostek, środowisk, trzeba przyjąć to wołanie.
 – Rodzi się ono z miłości matczynej, która po swojemu kształtuje dziejowe procesy na polskiej ziemi”.
(Pierwsza Pielgrzyma Jana Pawła II do Polski, Częstochowa, 4.VI.1979 r., pt.3).

Jan Paweł II nie omieszkał wtedy wyjaśnić całemu Narodowi, a może całemu światu – językiem
 zrozumiałym proroczy sens słów kardynała tysiąclecia, Stefana Wyszyńskiego. Ten zaś w najgłębszym
 zawierzeniu wiary oddał w Millennium Polski (3.V.1966 r.) Ojczyznę w „niewolę macierzyńskiej miłości
 Maryi” – wyraźnie w dwóch sprzężnie splecionych celach. Jan Paweł II wyjaśnił ten heroiczny akt w
 następujących słowach (zob. to jeszcze raz pod koniec rozdziału: Akt Jasnogórski: zbawienie świata – oraz: Jan Paweł II,
 Homilia Pożegnalna 10.VI.1979 – a także: Akt Millenijnego Oddania Polski w Niewolę Miłości Maryi):

„... Od 1956 rozpoczęła się Wielka Nowenna przed Tysiącleciem Chrztu Polski. I oto w roku Polskiego
 Millennium, 3 maja 1966 roku, tutaj, na tym miejscu zostaje wypowiedziany ustami Prymasa Polski (=
 kard. Stefana Wyszyńskiego) Jasnogórski Akt Oddania w Macierzyńską Niewolę Bogarodzicy za wolność
 Kościoła w Polsce i świecie współczesnym.

  Ten historyczny Akt zostaje wypowiedziany wobec nieobecnego tutaj ciałem, ale obecnego duchem
 papieża Pawła VI, jako szczególne świadectwo wiary żywej i mężnej, takiej, jakiej oczekują i jakiej
 potrzebują nasze czasy.

  Jest to Akt Oddania w Macierzyńską Niewolę. Mówi on o niewoli. Znaczenie słowa ‘niewola’ – tak
 dotkliwe dla nas, Polaków, kryje w sobie podobny paradoks, jak słowa Ewangelii o własnym życiu,
 które trzeba stracić, ażeby je zyskać (por. Mt 10, 39). Wolność jest wielkim darem Bożym. Trzeba go
 dobrze używać.
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 – Miłość stanowi spełnienie wolności – [NB.: z wielu wypowiedzi Jana Pawła II wynika: wolność jest darem Bożym
 instrumentalnym, danym po to, żeby mógł być osiągnięty zamiar znacznie wyższy: by mogła zaistnieć MIŁOŚĆ; ona bowiem
 potrzebuje przestrzeni wolności],
 a równocześnie do jej istoty należy przynależeć – czyli nie być wolnym, albo raczej: być wolnym w
 sposób dojrzały!
 – Jednakże tego ‘nie-bycia-wolnym’ w miłości nigdy nie odczuwa się jako niewoli – nie odczuwa jako
 niewoli matka, że jest uwiązana przy chorym dziecku, lecz jako afirmację swojej wolności, jako jej
 spełnienie. Wtedy jest najbardziej wolna!

  Oddanie w niewolę wskazuje więc na ‘szczególną zależność’, na świętą zależność i na
 ‘bezwzględną ufność’. Bez tej zależności świętej, bez tej ufności heroicznej, życie ludzkie jest nijakie!

  Tak więc słowo ‘niewola’, które nas zawsze boli, w tym jednym miejscu nas nie boli. W tym jednym
 odniesieniu napełnia nas ufnością, radością posiadania wolności! Tutaj zawsze byliśmy wolni!”
(Jan Paweł II, Pierwsza Pielgrzymka do Polski, Jasna Góra, 4.VI.1979, pt.3).

Po czym Jan Paweł dodał znamiennie – proroczo:

  „Słowa tego Aktu, wypowiedziane językiem polskich dziejowych doświadczeń, polskich cierpień, ale i
 polskich zwycięstw, miały swój profetyczny wydźwięk właśnie w owym momencie dziejów Kościoła i
 świata.
 ... Po zakończeniu Soboru II Watykańskiego (1962-65) ... Kościół pragnie wychodzić na spotkanie
 człowieka współczesności i przyszłości, świadomy jego wielkiej godności, jego wspaniałego powołania
 w Chrystusie... Kościół pragnie odpowiadać na odwieczne i współczesne zarazem pytania ludzkich
 serc i ludzkich dziejów ...

  W dniu 3 maja 1966 roku Episkopat Polski dodaje do tego fundamentalnego dzieła Soboru swój Akt
 Jasnogórski: oddanie w Macierzyńską Niewolę Bogarodzicy za wolność Kościoła w świecie i w Polsce.

 Jest on (ten Akt Jasnogórski) wołaniem serca i woli, wołaniem całego chrześcijańskiego jestestwa osoby
 i wspólnoty o pełne prawo do głoszenia zbawczej misji, o misji tej wszechstronną skuteczność, o jej
 nowe zakorzenienie w idącej (i już obecnej) epoce dziejów świata – przez Maryję!

  Jest to zarazem jakieś na wskroś oryginalne odczytanie tej prawdy o obecności Bogarodzicy w
 tajemnicy Chrystusa i Kościoła ... Odczytanie na wielką miarę wedle tradycji świętych – takich jak
 Bernard z Clairvaux, jak Grignon de Montfort, jak Maksymilian Kolbe.

  Papież Paweł VI przyjął owoc Polskiego Millennium z Jasnej Góry. Świadczy o tym jego Bulla
 znajdująca się przy wizerunku Czarnej Madonny, a dzisiaj tutaj złożona, przy ołtarzu eucharystycznym.
 Dzisiaj jego niegodny następca pragnie dokonać tego ponownie, pragnie ponownie przyjąć ten Akt
 Oddania, przybywając na Jasną Górę nazajutrz po uroczystości Zesłania Ducha Świętego, kiedy w
 całej Polsce obchodzi się święto Matki Kościoła ...” (tamże, Jan Paweł II, Pierwsza Pielgrzymka do Polski,
 Częstochowa-Jasna-Góra, 4.VI.1979, pt.3-4).

d. „Polonia semper fidelis – Polska zawsze wierna”



Przytoczyliśmy wspomnienie tego historycznego, profetycznego oddania Polski w macierzyńską
 niewolę miłości Maryi.

Trzeba ten Akt dobrze rozumieć. Polska nie wzięła przez ten Akt żadnego nowego ‘ciężaru’ na siebie,
 ani też nie zobowiązała się do czegoś ‘nowego’.

  Treścią jego (= Aktu Milenijnego z 3.V.1966 r.), podobnie jak i tego jeszcze raz potwierdzonego przez Jana
 Pawła II dnia 4 czerwca 1979 roku – jest to jedno: Naród Polski zobowiązuje się z nowego tytułu
 wprowadzać w życie na co dzień dziesięcioro Bożych przykazań. W ten sposób Polska pragnie
 pieczętować swoją miłość do Chrystusa i Maryi.

  Jezus Chrystus zaś dawał w czasie swego ziemskiego życia jednoznacznie do zrozumienia, co w
 Bożych oczach znaczy ‘miłość do Boga i do ludzi’:

  „Kto ma przykazania Moje i zachowuje je,
 ten Mnie miłuje.
 Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego,
 a również Ja będę go miłował,
 i objawię Mu siebie ...

  Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał Moją naukę,
 a Ojciec Mój umiłuje go,
 i przyjdziemy do niego, i będziemy w nim przebywać.
 Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów Moich.
 A nauka, którą słyszycie, NIE jest moja,
 ale Tego, który Mnie posłał: Ojca” (J 14,21.23).

Można by tu przytoczyć również podobne słowa ucznia umiłowanego Chrystusa, św. Jana Apostoła:

  „Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże,
 gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego przykazania,
 albowiem miłość względem Boga
 polega na spełnianiu Jego przykazań,
 a przykazania Jego nie są ciężkie” (1 J 5,2n).

Nie ulega wątpliwości, że wyzwanie, jakie przed Polską Chrystusową i Maryjną stwarza
 nieprawdopodobna presja międzynarodowa, a przez anty-teistyczną cząstkę osób rządzących Ojczyzną
 zaakceptowana ideologia ‘gender’, staje się na teraz i najbliższą przyszłość dramatyczną kolejną próbą
 na jakość wierności Chrystusowi i Maryi ze strony naszej Ojczyzny.

– Zdajemy sobie sprawę, że chodzi tu nie tylko o Boga, któremu Ojczyzna ślubowała ‘nie na wiatr’
 wierność,
 – ale o losy samej również Ojczyzny.
 – A swoiście o ... losy Kościoła na całym świecie.



Nie na darmo Polska oddała się w „niewolę Macierzyńskiej Miłości Maryi” wyraźnie w intencji
 ubłagania za tę cenę „wolności dla Kościoła w Polsce i na świecie”.

Czy naród polski stanie na wysokości zadania? Czy zdoła odciąć się zdecydowanie od tego
 swoistego ‘raka’, który od kilkudziesięciu lat zaatakował śmiertelnie niemal cały świat, a obecnie
 dokonuje śmiercionośnego przerzutu do Polski: Chrystusowej, Maryjnej, wiernej Krzyżowi, Polski
 papieskiej?
 Najbliższa teraźniejszość i przyszłość sprawdzi, czy Polska nadal będzie mogła szczycić się
 zobowiązującym przymiotem jako:

„Polonia
semper fidelis”

„Polska
zawsze wierna”

3. Rozeźlony ... ujawniony

a. List Episkopatu Polski o ‘gender’ (29.XII.2013)



1) Coraz intensywniejsze publiczne pojawianie się tematyki ‘gender’

Nadeszły końcowe dni roku 2013. Na zebraniach różnych szczebli władzy i w prasie zaczyna
 pojawiać się coraz więcej wypowiedzi i informacji o działaniach promotorów ‘gender’. Tu i ówdzie słychać
 o już faktycznym wdrażaniu programów ‘gender’, poczynając od jego eksperymentowania na ... dzieciach
 przedszkolnych!
 – Przedstawicielstwa władz oświatowych obnoszą się triumfalnie z informacją, że władze Unii
 Europejskiej wyasygnowały z szczodrą hojnością bogate finanse za działania podejmowane zgodnie z
 międzynarodowym dyktando ośrodków ‘gender’.
 – Co się to nie robi „... dla chleba, panie – dla chleba” – z całkowitym ignorowaniem własnej tożsamości
 osobowej i narodowej, własnej kultury i dotychczasowych więzi wielowiekowej tradycji i wierności
 Ojczyzny: Bogu, dziejom, całemu światu!

I oto naraz ... wybuchnął ‘skandal’ na skalę ... państwową! Albowiem głos w sprawie ‘gender’ zabrał
 Episkopat Polski. Mianowicie List Pasterski, jaki biskupi Polski kierują tradycyjnie od wielu już lat do
 małżeństw i rodzin na Niedzielę Rodziny Świętej – tuż po Uroczystości Bożego Narodzenia, poświęcony
 był tym razem: na koniec roku 2013 – uwrażliwieniu narodu i ostrzeżeniu przed realnymi krokami, jakie
 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjęło w postaci całemu pionowi edukacji narzuconego
 programu ‘gender’ – jak zwykle: bez najmniejszego pytania czy konsultacji tej ważnej decyzji z samym
 narodem.

Odczytanie wspomnianego Listu Pasterskiego z ambon kościołów w Polsce było przewidziane tego
 roku (2013 r.) na 29 grudnia. Tego właśnie dnia obchodzono w tym roku Niedzielę Rodziny Świętej [Tekst
 tego Listu Pasterskiego można ściągnąć m.in. z naszej strony, zob.: Zagrożenia rodziny płynące z ideologii gender. List Pasterski
 na Niedzielę Świętej Rodziny, 29.XII.2013 r.. – Podobne Listy Pasterskie pojawiły się m.in.: w Słowacji i Portugalii. Jednoznaczne
 stanowisko w obliczu ‘gender’ zajął w Szwajcarii Bp Huonder. Niestety żadnego echa nie ma w tej sprawie dotąd ze strony
 Episkopatu m.in. Niemiec i całej reszty państw Europy].

Wspomniany List Pasterski jest sformułowany – jak zwykle – językiem wyważonym, pełnym troski o
 dobro narodu, kultury i wiary. Biskupi pragną otoczyć troską pasterską przede wszystkim zagrożone
 programem ‘gender’ dzieci i młodzież, którzy mają stać się głównym celem wdrażanego eksperymentu
 ‘gender’. Biskupi nie wymieniają po nazwisku nikogo z autorów programu. Czynią wszystko, by nie urazić
 nikogo, okazując uszanowanie dla godności osobowej każdego człowieka, nie wyłączając
 odpowiedzialnych osób, które wydają nakazy wprowadzania w życie tego, co jest ewidentnym złem w
 sensie moralnym i fizycznym.

Omawiany List Pasterski ukazał się w dwóch wersjach: pełnej – i nieco skróconej. W pełnej wersji
 występuje m.in. uszczegółowione wyrażenie o programowym wdrażaniu dzieci w zaznawanie
 przyjemności poprzez uprawianie ‘masturbacji’. Ten właśnie szczegół sprawił być może, że słowo to
 zostało pominięte w wersji skróconej. Nie chciano urażać na Mszach świętych w kościele m.in. obecnych
 wtedy małych dzieci ...

Szkoda oczywiście, że tak się stało: że w większości parafii odczytany został ów List Pasterski
 Episkopatu jedynie w formie skróconej. Skrócona wersja Listu nie jest w pełni w stanie uświadomić
 Ludowi Bożemu powagi i istoty wielorakich zagrożeń, jakie wiążą się w całej ostrości z ideologią ‘gender’.
 Chodziło o pełną informację pod adresem rodziców oraz osób zatrudnionych w pionie edukacyjnym z
 racji ich odpowiedzialności za wdrażanie perwersyjnie skonstruowanych planów Ministerstwa – nie
 rodzimych i nie służących dobru Ojczyzny, lecz wysługujących się międzynarodowym ośrodkom
 finansjery. Ta zaś służy – nie kulturze życia, lecz ... śmierci !

2) Fragmenty Listu Pasterskiego 2013 r. o ‘gender’

Przytoczymy nieco fragmentów owego Listu Pasterskiego Episkopatu Polski na niedzielę Rodziny
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Objaśnienie

 Świętej 2013 r. Oto urywki – najpierw ze Wstępu omawianego Listu.

Biskupi zwracają uwagę m.in. na planowane zmiany w pojmowaniu samego w ogóle ‘małżeństwa” i
 ‘rodziny’. Zgodnie z programem ‘gender’, tak jedno, jak drugie ma w ogóle zniknąć. Miejsce ‘małżeństwa-
rodziny’ ma zająć wszechwładne kojarzenie się mężczyzn-z-mężczyznami, kobiet-z-kobietami, mężczyzn
 z dowolnie napotkanymi kobietami i na odwrót. Aspekt ten jest oczywiście przez ‘genderystów’ chytrze
 maskowany, by nie stwarzać z góry przewidywanego silnego oporu w narodzie. Biskupi piszą:

  „... Zrozumiałe jest zatem, że muszą budzić nasz najwyższy niepokój również próby zmiany pojęcia
 małżeństwa i rodziny narzucane współcześnie, zwłaszcza przez zwolenników ideologii gender i
 nagłaśniane przez media.
 – Wobec nasilających się ataków skierowanych na różne obszary życia rodzinnego i społecznego
 czujemy się przynagleni, by z jednej strony stanowczo i jednoznacznie wypowiedzieć się w obronie
 małżeństwa i rodziny, fundamentalnych wartości, które je chronią, a z drugiej przestrzec przed
 zagrożeniami płynącymi z propagowania ich nowej wizji” (List, pkt 1).

Dalszy ciąg Listu podzielony jest na trzy części.
 Przedstawiają one:

 a) samą ideologię ‘gender’;
 b) obszary w jakie wprowadzana jest ta ideologia;
by zakończyć na:
 c) ukazaniu podstawowych sposobów obrony
 zagrożonych wartości.

  W pierwszej części Listu Pasterskiego przybliżają
 biskupi w zarysie istotne znamiona ideologii ‘gender’.
 Pasterze wyszczególniają jej zasadnicze właściwości
 oraz jej destruktywny program. Nikt przy zdrowych
 zmysłach i w poczuciu odpowiedzialności za dobro
 wspólne nie mógłby zaakceptować programu, który
 wiedzie jednoznacznie do niszczenia żywotnych struktur
 życia społecznego – poprzez gruntowną, zaplanowaną
 demoralizację społeczeństwa, proklamowaną jako
 szczytowe osiągnięcie neo-kultury.
 – Pełne, konsekwentne wdrożenie programu ‘gender’ w
 skali światowej trzeba by określić jako program
 zaplanowanej samozagłady samego w ogóle rodzaju
 ludzkiego na ziemi.

Oto fragmenty słów biskupów z pierwszej części omawianego Listu Pasterskiego:

  „... Gender promuje zasady całkowicie sprzeczne z rzeczywistością i tradycyjnym pojmowaniem
 natury człowieka. Twierdzi, że biologiczna płeć ma charakter jedynie kulturowy, że z biegiem czasu
 można ją sobie wybrać, a tradycyjna rodzina jest przeżytkiem i obciążeniem społecznym.

  Według gender, homoseksualizm jest wrodzony, zaś geje i lesbijki mają prawo do zakładania
 związków będących podstawą nowego typu rodziny, a nawet do adopcji i wychowywania dzieci.

  Promotorzy tej ideologii przekonują, że każdy człowiek ma tzw. prawa reprodukcyjne, w tym prawo
 do zmiany płci, do in vitro, antykoncepcji, a nawet aborcji.

  Gender w swojej najbardziej radykalnej formie traktuje płeć biologiczną jako rodzaj przemocy natury
 wobec człowieka. Według niej, ‘człowiek zostaje uwikłany w płeć’, z której powinien się wyzwolić.
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 Negując płeć biologiczną, człowiek zyskuje ‘prawdziwą, niczym nieskrępowaną wolność’ i może
 wybierać tzw. płeć kulturową, która uwidacznia się wyłącznie w zewnętrznych zachowaniach. Człowiek
 ma ponadto prawo do spontanicznej zmiany dokonanych już w tym zakresie wyborów w obrębie pięciu
 płci, do których zalicza się: gej, lesbijka, osoba biseksualna, transseksualna i heteroseksualna” (List, pkt
 1).

Do wymienionych szczegółów trzeba będzie nawiązać w dalszym ciągu naszych rozważań. W tej
 chwili przytoczymy dalsze fragmenty Listu Episkopatu Polski na święto Świętej Rodziny 2013 r. Pasterze
 Ludu Bożego wskazują na wypaczone źródła filozoficzne, które doprowadziły do zaistnienia ideologii
 gender:

  „... Niebezpieczeństwo ideologii gender wynika w gruncie rzeczy z głęboko destrukcyjnego
 charakteru zarówno wobec osoby, jak i relacji międzyludzkich, a więc całego życia społecznego.
 – Człowiek, pozbawiony stałej tożsamości płciowej, gubi bowiem sens swego istnienia, nie jest w
 stanie odkryć i wypełnić zadań stojących przed nim w jego rozwoju osobowym, rodzinnym i
 społecznym, także zadań dotyczących prokreacji” (List, pkt 1).

  W drugiej części Listu ukazują biskupi obszary, w jakie planowane jest wkraczanie ideologii
 gender. Biskupi wymieniają międzynarodową „Konwencję Rady Europy przeciwko przemocy wobec
 kobiet”, która pozornie broni kobiety przed przemocą, jednocześnie wdrażając tzw. „niestereotypowe role
 seksualne”, oraz „głęboko ingerując w system wychowawczy”, a z kolei „nakładając obowiązek edukacji i
 promowania, m.in. homoseksualizmu i transseksualizmu”.
 – Oto kolejny fragment owego Listu na niedzielę Rodziny Świętej:

  „... Ideologia gender jest wprowadzana do Polski na różnych płaszczyznach życia społecznego.
 – Dokonuje się to najpierw poprzez prawodawstwo. Tworzone są dokumenty pozornie służące
 ochronie, bezpieczeństwu i dobru obywateli, które zawierają elementy mocno destrukcyjne.
 Przykładem jest Konwencja Rady Europy przeciwko przemocy wobec kobiet, która, choć poświęcona
 istotnemu problemowi przemocy wobec kobiet, promuje jednak tzw. ‘niestereotypowe role seksualne’
 oraz głęboko ingeruje w system wychowawczy, nakładając obowiązek edukacji i promowania, m.in.
 homoseksualizmu i transseksualizmu” (List, pkt 2).

Tutaj przechodzą Biskupi do przytoczenia osławionych dekretów prawnych – o tzw. „mowie
 nienawiści”, tzn. o jakimkolwiek krytycznym słowie na temat homoseksualizmu, małżeństw
 homoseksualnych czy lesbijskich itd. Oto słowa biskupów:

  „... W ostatnim półroczu powstał nawet projekt tzw. ustawy ‘równościowej’, poszerzającej katalog
 zakazu dyskryminacji, m.in. ze względu na ‘tożsamość i ekspresję płciową’.
 – Przyjęcie projektu ogranicza w konsekwencji wolność słowa i możliwość wyrażania poglądów
 religijnych. Ktokolwiek w przyszłości ośmieli się skrytykować propagandę homoseksualną będzie
 narażony na konsekwencje karne.
 – Stanowi to zagrożenie także dla funkcjonowania mediów katolickich oraz zakłada właściwie
 konieczność wprowadzenia autocenzury” (List, pkt 2).

Do tego tematu: zakazu dyskryminacji oraz jego pochodnej w postaci tzw. ‘mowy nienawiści’ – trzeba
 będzie powracać dokładniej w dalszym ciągu naszych rozważań.

A oto dalsze słowa biskupów z drugiej części przytaczanego Listu na święto Rodziny Świętej. Biskupi
 nawiązują do opublikowanych wiosną tego roku (2013 r.) standardów WHO (Światowej Organizacji Zdrowia)
 odnośnie do tzw. ‘edukacji seksualnej’. Jest ona jednym wielkim programem – ludzkie pojęcie
 przechodzącego demoralizowania dzieci i młodzieży całego świata. Można się zdumiewać, w jaki sposób
 tak poważna międzynarodowa instytucja mogła stoczyć się na haniebne dno racji swego istnienia.
 – Oto słowa biskupów Polski:

  „... W kwietniu 2013 roku zostały opublikowane standardy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w
 odniesieniu do edukacji seksualnej, prowadzące do głębokiej deprawacji dzieci i młodzieży.



 – Promują one m.in. masturbację dzieci w wieku przedszkolnym oraz odkrywanie przez nie radości i
 przyjemności, jakie płyną z dotykania zarówno własnego ciała, jak i ciała rówieśników. Elementy tych
 tzw. standardów są aktualnie wdrażane – powtórzmy: najczęściej bez wiedzy i zgody rodziców – np. w
 projekcie Równościowe Przedszkole, współfinansowanym przez Unię Europejską.
 – Autorki ‘Równościowego Przedszkola’ proponują między innymi, by w ramach zabawy chłopcy
 przebierali się za dziewczynki, dziewczynki za chłopców, a reszta dzieci zgadywała, kim są i
 tłumaczyła, dlaczego tak uważa. Projekt ten zawiera wiele innych podobnych kontrowersyjnych
 propozycji” (List, pkt 2).

W dalszym ciągu mowa jest w Liście Pasterskim o promowaniu takich standardów z kolei w szkołach
 oraz o tworzeniu warsztatów dla pionu edukacyjnego, nie wyłączając pionu uniwersyteckiego, gdzie
 kształci się propagatorów nowej ideologii. W tym kontekście zwracają biskupi uwagę na destrukcyjny
 charakter programu ‘gender’ jako czynnika dążącego do wyeliminowania rodziny i jej roli wychowawczej.
 – Ideologia ‘gender’ podkreśla z naciskiem, że wychowanie dziecka można spokojnie powierzyć gejom i
 lesbijkom. Programy te przemilczają jednak umyślnie wyniki badań świadczących o negatywnych
 aspektach takiego ‘wychowywania’ dziecka, łącznie z „tendencjami samobójczymi, zaburzeniami w
 poczuciu tożsamości, depresjami, wykorzystywaniem seksualnym czy molestowaniem”.
 – Biskupi piszą:

  „... Na wielu uniwersytetach w Polsce niemal nagle powstały kierunki studiów na temat gender
 (gender studies, czyt. dżender stadis). Kształci się na nich nowych propagatorów tej ideologii i głosi, że
 rodzina jest już przeżytkiem i nie ma znaczenia, czy dziecko jest wychowywane przez gejów czy
 lesbijki, bo jest w takich strukturach równie szczęśliwe, rozwijając się tak samo dobrze, jak dziecko
 wychowywane w tradycyjnej rodzinie” (List, pkt 2).

W dalszym ciągu informują biskupi o pełnym wykorzystaniu świata mediów do propagowania ideologii
 gender i oswajania społeczeństwa z istnieniem np. homo-związków itd.
 – List nawiązuje z kolei do wprzągnięcia świata medycyny w propagowanie ‘gender’ :

  „Na polu medycyny mamy do czynienia z działaniami promującymi prawo do aborcji, antykoncepcji,
 zapłodnienia in vitro, chirurgicznej i hormonalnej zmiany płci, a także stopniowego wprowadzania
 ‘prawa’ do eutanazji oraz do eugeniki, czyli możliwości eliminowania osób chorych, słabych,
 upośledzonych, które – zdaniem ideologów gender – są ‘niepełnowartościowe’.
 – Wynika z tego, że człowiek w ogóle się już nie liczy, a ukrytym motywem są ostatecznie korzyści
 ekonomiczne” (List, pkt 2).

W konkluzji drugiej części swego Listu Pasterskiego biskupi nazywają program ‘gender’ otwarcie po
 imieniu: jest to planowana seksualizacja dzieci, młodzieży i społeczeństwa, łącznie z wszelkimi tego
 destruktywnymi konsekwencjami. Oto dalsze słowa Listu:

  „Bardzo sprytnie pomija się fakt, że celem edukacji genderowej jest w gruncie rzeczy seksualizacja
 dzieci i młodzieży. Rozbudzanie seksualne już od najmłodszych lat prowadzi jednak do uzależnień w
 sferze seksualnej, a w późniejszym okresie życia do zniewolenia człowieka. Kultura ‘użycia’ drugiej
 osoby dla zaspokojenia własnych potrzeb prowadzi przecież do degradacji człowieka, małżeństwa,
 rodziny i w konsekwencji życia społecznego.
 – W następstwie takiego wychowania, realizowanego przez młodzieżowych edukatorów seksualnych,
 młody człowiek staje się stałym klientem koncernów farmaceutycznych, erotycznych,
 pornograficznych, pedofilskich i aborcyjnych.
 – Poza tym zniewolenie seksualne często łączy się z innymi uzależnieniami (alkoholizm, narkomania,
 hazard) oraz z krzywdą wyrządzaną samemu sobie i innym (pedofilia, gwałty, przemoc seksualna).
 – Taka edukacja to nic innego jak demontaż rodziny” (List, pkt 2).

Przy końcu drugiej części Listu wskazują biskupi na jedno z źródeł, jakie przyczyniły się w jakiejś
 mierze do stosunkowo łatwego wdzierania się ideologii ‘gender’ w niektórych środowiskach Polski. Jest
 nim niewiedza rodziców, a nawet nauczycielstwa na temat tego, czym w istocie swej jest ideologia
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 ‘gender’.
 – Ta bowiem nie pojawiła się na żadnym poziomie nawet i państwowym jako wymóg demokratyczny, tzn.
 oddolny – w następstwie rzetelnej uprzedniej dyskusji na jej temat, lecz jest narzucana odgórnie, bez
 konsultacji narodowej i środowiskowej – przez ośrodki zagraniczne, finansowane przez potentatów
 finansowego lobby świata.
 – Stąd stwierdzenie i zarazem ostrzeżenie biskupów:

  „Deprawacyjna działalność edukatorów seksualnych oparta o manipulacje jest możliwa, ponieważ
 większość rodziców, wychowawców, nauczycieli – nie słyszała o działalności tego typu grup, albo też
 nie widziała stosowanych przez nich materiałów edukacyjnych” (List, pkt 2).

  W trzeciej części swego Listu Pasterskiego podsuwają Biskupi sposoby postawienia kresu z
 zagranicy Polsce narzucanej ideologii ‘gender’. Biskupi przypominają wypracowaną 30 lat wcześniej
 przez Stolicę Apostolską „Kartę Praw Rodziny” oraz działania konieczne dla przywrócenia małżeństwu i
 rodzinie należnego im miejsca:

  „Konieczne jest podjęcie działań, które przywrócą małżeństwu i rodzinie należne im miejsce,
 pozwolą rodzicom egzekwować ich prawo do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami
 i wartościami, zapewnią dzieciom możliwość integralnego rozwoju w domu i w szkole oraz pozwolą
 przedstawicielom nauki na przeprowadzanie i ogłaszanie wyników rzetelnych badań, pozbawionych
 presji ideologicznej” (List, pkt 3).

Kościół nie może zajmować postawy milczącej w obliczu wprowadzanej ideologii, sprzecznej z
 prawem moralnym naturalnym i wynikami zdrowej nauki, nie manipulowanej przez ośrodki ideologiczne,
 które fałszują względnie nie dopuszczają do głosu wyników rzetelnie prowadzonych badań. Dotyczy to
 również zobowiązań chrześcijan świeckich zaangażowanych w życie polityczne:

  „(Kościół) ... nie może więc milczeć wobec prób wprowadzania ideologii niszczącej antropologię
 chrześcijańską i zastępowania jej głęboko destrukcyjnymi utopiami, które niszczą nie tylko
 pojedynczego człowieka, ale i całe społeczeństwo.
 – Nie mogą też pozostawać tu bezczynni chrześcijanie zaangażowani w politykę” (List, pkt 3).

W zakończeniu biskupi przypominają jeszcze raz, że „...
 niejednokrotnie nie mówi się rodzicom wprost o tym, że ta
 ideologia jest wprowadzana do danej placówki oświatowej, a
 związane z nią treści ‘ubiera się’ w pozornie niegroźne i
 interesujące metody i formy, np. zabawy” (List, pkt 3).
 – Stąd gorący apel do instytucji i osób odpowiedzialnych za pion
 wychowawczy, by w tym wypadku nie ulegali odgórnym
 naciskom, kuszącym do wdrażania ‘gender’ poprzez hojnw
 dotacje finansowe:

  „Apelujemy także do instytucji odpowiadających za polską edukację, aby nie ulegały naciskom
 nielicznych, choć bardzo głośnych środowisk dysponujących niemałymi środkami finansowymi, które w
 imię nowoczesnego wychowania dokonują eksperymentów na dzieciach i młodzieży.
 – Wzywamy instytucje oświatowe, aby zaangażowały się w promowanie integralnej wizji człowieka”
 (List, pkt 3).

List kończy się prośbą o włączenie się wierzących w żarliwą modlitwę za małżeństwa i rodziny
 wychowujące swoje dzieci, a także o odwagę bycia ludźmi wiary i Prawdy:

  „... Prośmy Ducha Świętego, aby udzielał nam nieustannie światła rozumienia i dostrzegania
 niebezpieczeństw oraz zagrożeń, przed jakimi staje dziś rodzina.
 – Módlmy się także o odwagę bycia ludźmi wiary i odważnymi obrońcami Prawdy.
 – Niech w podejmowaniu tego trudu – wzorem do naśladowania oraz pomocą duchową będzie Święta
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 Rodzina z Nazaretu, w której wychowywał się Syn Boży – Jezus Chrystus” (List, pkt 3).

b. Rozeźlone oburzenie

Przytoczyliśmy ważniejsze fragmenty Listu Pasterskiego Episkopatu Polski na niedzielę Rodziny
 Świętej 2013 r. (29.XII.2013 r.). List ten przejdzie zapewne do historii. Świadczy on o odpowiedzialności i
 odwadze Pasterzy Kościoła w Polsce w tym krytycznym momencie dziejów narodu, gdy decydują się –
 aktualnie być może jeszcze nie w pełni uświadomione losy duchowe i zapewne również fizyczne tego
 narodu, który oddał się dobrowolnie w niewolę macierzyńskiej miłości Maryi – dla uproszenia za tę cenę
 wolności dla Kościoła prowadzenia Ewangelizacji w Ojczyźnie i na całym świecie (zob. jeszcze raz: Millenijne
 oddanie się Maryi w Niewolę Macierzyńskiej Miłości Maryi – zob. tamże cały następujący kontekst).

Nieprzyjazne siły Boga i człowieka, sterowane przez „Rządców świata tych ciemności” (Ef 6,12),
 chciałyby doprowadzić po raz kolejny do wymazania imienia Polski z listy narodów. Tym razem miałoby
 się to dokonać poprzez gruntowne przetrącenie kręgosłupa moralnego ludu „TEJ Ziemi”. Jest to z dawien
 dawna ‘sprawdzona’, łatwa metoda, stosowana przez Tego, który jest ZŁY: Szatana (zob. m.in. grzech
 odstępstwa Hebrajczyków od Jahwéh pod górą Báal-Peor, zob. niż.: Próba wierności-w-miłości pod Baal-Peor).

Dla nas pozostaje jednak zawsze też obawa, a jednocześnie żarliwie podtrzymywana ufność w
 macierzyńską miłość Pani Jasnogórskiej, by nie zniechęcając się niewdzięcznością ludu „TEJ Ziemi”,
 upraszała u Bożego Miłosierdzia i Ducha Świętego moc ducha synom i córom „TEJ Ziemi”, żeby kroczyli
 z wznowioną energią i hartem ducha za dopiero co przypomnianym (zob.: Tylko pod tym Krzyżem – Polak
 Polakiem) drogowskazem naszych przodków:

„Tylko pod tym Krzyżem,
tylko pod tym Znakiem

Polska będzie Polską,
a Polak – Polakiem”

Księżom biskupom, autorom tego Listu – w szczególności zaś wieloletniemu lekarzowi-praktykowi i
 jednocześnie kapłanowi-misjonarzowi w Ruandzie – Henrykowi Hoserowi (ks dr Henryk Franciszek Hoser: od
 2008 r. Arcybiskup Warszawy-Praga), oraz do niedawna Przewodniczącemu Konferencji Episkopatu Polski –
 ks. Arcybiskupowi Józefowi Michalikowi, należy się zobowiązująca wdzięczność za List o ‘gender’ oraz z
 racji odwagi zabrania jednoznacznego głosu na ten drażliwy temat. Słowa Listu, płynące z najgłębszego
 poczucia wierności misji Kościoła w Kościele i Ojczyźnie, a jednocześnie odpowiedzialności za
 powierzony trosce pasterskiej Lud Boży, w tym wypadku szczególnie dzieci i młodzieży tegoż narodu i
 ludu Bożego – promieniują Bożym pokojem i świadomością odpowiedzialności za wielorakie dobro
 fizyczne i duchowe powierzonego sobie przez Bożą Opatrzność stada Bożego.
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Zauważamy, że słowa biskupów Polski odwołują się nagląco do poczucia odpowiedzialności
 rodziców i rodzin. Ta sama odpowiedzialność dotyczy tym bardziej osób zatrudnionych w pionie
 wychowawczym. Ich bezpośredniemu wpływowi wychowawczemu zawierzony jest los dzieci i młodzieży
 ludu „TEJ Ziemi”. Zawierzenie to płynie ku nim nie tylko ze strony rodziców tych dzieci, ani ze strony
 państwa, lecz tym bardziej ze strony Bożej Opatrzności i Maryi, Matki-Królowej Narodu.

Importowane z zewnątrz, ateistyczne programy zmierzają bez ukrywania swego zamiaru w tym
 kierunku, by wyzwolić u dzieci i młodzieży, a swoją drogą u osób już w dojrzałym wieku – wątpliwości co
 do ich tożsamości płciowej jako mężczyzn czy kobiet. A dalej, by przeciwstawić dzieci i młodzież ich
 naturalnemu środowisku wychowawczemu w małżeństwie i rodzinie, a docelowo poddać je
 wyniszczającej deprawacji moralnej, która nie może nie skończyć się klęską nie tylko ich samych, lecz
 klęską całego narodu.

Naród zaś nie może nie poczuwać się do kontynuowania przyjętego i co roku ponownie
 zatwierdzanego oddania się Polski w niewolę macierzyńskiej miłości Maryi – wyraźnie dla ubłagania u
 Bożego Miłosierdzia w ten sposób swobodnego prowadzenia dzieła Ewangelizacji dla Kościoła tak w
 Ojczyźnie, jak i na całym świecie (zob. jeszcze raz: Millenijne oddanie się Maryi w Niewolę Macierzyńskiej Miłości Maryi –
 wraz z następującym kontekstem).

Święte oburzenie środowisk laickich

Można było przewidywać, że omówiony List biskupów Polski na temat ‘gender’ spotka się z
 gwałtowną reakcją środowisk anty-teistycznych. Ich głosem stali się przede wszystkim wiodący
 przedstawiciele określonych partii politycznych polskiego parlamentu. Echo ich wypowiedzi
 podchwytywały skwapliwie media, które niemal w 100% były głosem nie narodu, lecz opcji politycznych
 rządu, a w pierwszym rzędzie bezpośrednio tu zainteresowanego resortu oświaty.

List Episkopatu Polski rozpętał istną lawinę oskarżeń, oszczerstw i niegodnego upokarzania zarówno
 episkopatu, jak i osobistości oddanych Kościołowi i narodowi. W rzeczowej dyskusji i w oparciu o
 naukową dokumentację zaczęły one wykazywać zakłamania promotorów ideologii ‘gender’ oraz
 fałszowane przez nich wyniki badań naukowych, które raz po raz przeczą samym wręcz podstawom, na
 których rzekomo opiera się omawiana ideologia.

Nie jest wykluczone, że promotorzy ‘gender’ – ci krajowi, jak tym bardziej zagraniczni, nie byli
 przygotowani na aż tak jednoznaczny opór ze strony Kościoła i jego odważnych przedstawicieli wśród
 synów i cór narodu. Zgodnie ze strategią jego mocodawców, program miał być wprowadzony do Polski
 cichaczem, bez rozgłosu, bez oficjalnej debaty narodowej na ten temat, bez uprzedniej konsultacji
 rodziców, ani tym bardziej tysięcy osób zatrudnionych w pionie nauczycielskim. Podobnie jak w innych
 państwach, ‘gender’ miał być wprowadzony jako fakt dokonany przez odgórnie nałożone rozporządzenia
 administracyjne.

Realizacja tych planów miała się dokonywać w oparciu o bogate, wielomilionowe dotacje
 zagraniczne. Finanse miały być uzależnione od pozytywnych wyników wdrażania programów narodowej
 deprawacji na poszczególnych szczeblach edukacji i administracji.
 – W przypadku ewentualnego oporu np. ze strony pewnej ilości osób spośród nauczycielstwa należało im
 dać wyraźnie do poznania, że postawę swoją przypłacą nie tylko utratą hojnych dotacji, ale i ... miejsca
 pracy.

Polska jednak nigdy nie była łatwym kęsem do pochłonięcia. Ten właśnie czynnik: niespodziewanego
 aż tak silnego ‘veto’ w pierwszym rzędzie ze strony hierarchii Kościoła w Polsce – wyzwolił furię
 oburzenia i gniewu w bezpośrednim następstwie ogłoszonego Listu Pasterskiego o ‘gender’. Do
 promotorów ‘gender’ zaczęło docierać przekonanie – podobnie jak to się działo w latach Polsce
 narzuconej ideologii marksizmu-leninizmu, że zaprowadzenie ideologii ‘gender’ nie pójdzie tak łatwo, jak
 to bywało w wielu innych krajach Europy czy Ameryki.
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Kraje te wykazują niejednokrotnie znacznie większą uległość w obliczu wytycznych, narzucanych czy
 to przez urzędy Unii Europejskiej, czy nawet ONZ. Zresztą ONZ: Organizacja Narodów Zjednoczonych –
 daleko już odeszła od swych pierwotnych założeń. ONZ wyzbywa się sama i coraz jawniej swego
 początkowo wysokiego autorytetu jako międzynarodowej instytucji, która stała na straży podstawowych
 praw człowieka. Oto parę przykładów z dziejów zarówno ONZ, jak i jej głównego sojusznika: USA.
 Chodzi o fakty z przełomu roku 2013-2014:

  Sekretarz Generalny ONZ, Ban Ki-moon podkreślił, że „priorytetem międzynarodowej polityki
 powinno być zdrowie reprodukcyjne i prawa reprodukcyjne”. Jest to kryptonim, który w tym wypadku
 oznacza prawo do dokonywania aborcji jako priorytetowego podstawowego prawa człowieka (zob.:
 Aborcja jako priorytet działań ONZ).

  Prezydent USA, Barack Obama, wyraził oficjalnie bluźnierczą pochwałę pod adresem
 aborcjonistów. Przemawiając w Waszyngtonie do zwolenników aborcji, członków wspierającej go
 grupy ‘Organizing for Action’, wypowiedział słowa: „Praca, którą wykonujecie, to praca Boga” (zob.:
 Aborcja: wykonywanie Bożej pracy!).

  Tenże prezydent USA Barack Obama powiedział w nawiązaniu do świeżo uchwalonego anty-
homoseksualnego prawa w Ugandzie: „Praktyka homoseksualizmu jest ‘jedną z fundamentalnych
 wolności’ człowieka” (zob.: Homoseksualizm: wyraz fundamentalnej wolności człowieka. – Zob. w tym samym kontekście
 słowa Sekretarza Stanu USA, John Kerry’ego: Antygejowskie prawo jest jak nazistowski antysemityzmem. – Słowa Kerry’ego:
 „Ustawa, jaką podpisał prezydent Ugandy Yoweri Museveni jest po prostu ‘bestialska’. To, co dzieje się w Ugandzie, jest
 okropne i stawia to nas wszystkich przed ogromnym zdaniem, bo prawa LGBT są prawami człowieka, a podpisanie tej
 antyhomoseksualnej ustawy jest moralnie złe”).

Przeszkodą „nr 1” dla bezproblemowego przeszczepienia ideologii ‘gender’ na teren Polski stało się
 zatem jeden raz więcej w dziejach tego narodu silne zakorzenienie wiary chrześcijańskiej i tradycja
 kulturowa narodu. Ta zaś była dotąd ściśle zrośnięta z integralną wizją człowieka (zob. HV 7; FC 32), tzn.
 obejmującą jego dobro nie tylko doczesne, ale i wezwanie każdego człowieka bez wyjątku do życia
 wiecznego.

Ideologia ‘gender’ totalnie ignoruje transcendentny wymiar człowieka. Nie dopuszcza myśli o istnieniu
 naturalnego prawa moralnego, ani odpowiedzialności doczesnej i wiecznej ludzkiej osoby przed Bogiem.
 Nie mówiąc już o tym, że wkracza wprost w dzieło stworzenia człowieka jako zróżnicowanego pod
 względem płciowym, usiłując i w tym wymiarze zająć miejsce Boga, którego uprzednio skutecznie
 wyparła w nie-istnienie.

Synowie i córy ‘TEJ Ziemi’ nigdy nie mieli wątpliwości co do tego, że poszczególny człowiek zostaje
 powołany do życia przez odrębny stwórczy akt Boga – bądź jako mężczyzna, bądź jako kobieta. Innymi
 słowy nie do przyjęcia dla syna i córy tego narodu jest narzucony przez promotorów ‘gender’ pogląd,
 jakoby człowiek miał prawo, by pod wpływem czynników kulturowo-socjalnych sam siebie dowolnie
 stwarzać jako mężczyzna czy kobieta, względnie istota ‘nijaka’ w aspekcie płciowym, po to by w każdej
 chwili móc zmienić poprzednio wybraną tożsamość płciową.

Każdy też syn i córa tego narodu niesie wszczepioną w siebie świadomość, iż w chwili swego
 wywołania z nicości do życia zostaje tym samym wezwany do dobrowolnego przyjęcia i wprowadzania w
 życie ładu moralnego, który zostaje wyryty w tej chwili w jego sumieniu raz na zawsze i w sposób
 niewymazalny (zob. Rz 2,15n; DeV 43; itd.).
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c. Przykład ataku z środowiska lewicowego

Skoro w imieniu narodu głos zabrali w pierwszym rzędzie biskupi jako ustanowieni pasterze Kościoła,
 nic dziwnego, że całe ostrze ataku-odwetu ze strony rozeźlonych osób, zachłyśniętych wizją zysku
 wielomilionowych dotacji z UE, a obecnie jaskrawo ujawnionych w swych perfidnych zamierzeniach
 zniszczenia człowieka, narodu i małżeństwa-rodziny – skierowane zostało na nich, a precyzyjniej: na
 Kościół Katolicki.

Inna rzecz, że sam ten fakt, że zawodowi deprawatorzy zdołali natychmiast zidentyfikować Kościół
 Katolicki jako swego zasadniczego ‘wroga’, świadczy o nim pozytywnie. Misją jego jest przecież – w ślad
 za Synem Człowieczym – „oddać życie za przyjaciół swoich” (J 15,13). Uczeń Chrystusa winien być gotów
 poświęcić nawet życie własne w obronie prawa Bożego, ładu moralnego wypisanego w sumieniu
 każdego człowieka, oraz niezbywalnej godności każdego człowieka. Każdy człowiek jest niezależnie od
 swej wiedzy i świadomości odnośnie do tego faktu – żywym „Bożym Obrazem i Podobieństwem” (Rdz
 1,26n), chociażby ten „Boży Obraz” był bardzo zniekształcony w następstwie popełnianych grzechów, a
 nawet i zbrodni.

  Ataki na Episkopat Polski zaczęły się zanim jeszcze omawiany List Pasterski na ową niedzielę
 świętej Rodziny został odczytany z ambon. Tekst Listu był dostępny już na tydzień wcześniej: można go
 było spokojnie przeczytać i przyjrzeć się uważnie jego treści.
 – Można było przewidzieć, że rolę wiodącą w atakach na Kościół przejmie niezawodny w takiej sytuacji
 zespół redakcyjny „Gazety Wyborczej”.

Ponieważ – jak poprzednio wspomniano („Nie przeprowadzamy badań od zera”) – w ukazanych na naszej
 stronie analizach nie podejmujemy się badań nad daną problematyką ‘od zera’, skorzystamy z
 wdzięcznością również w odniesieniu do zagadnienia ‘gender’  z owoców badań, jakie sumiennie
 przeprowadzali już inni autorowie.
 – Jeśli chodzi o wypowiedzi ‘Gazety Wyborczej’ na temat wspomnianego Listu Episkopatu Polski,
 skorzystamy z ich omówień w oparciu o przeglądowy artykuł prof. Mieczysława Ryby (zob.: List polskich
 biskupów i nowa ‘teologia wyzwolenia’. Oto streszczenie ich krytycznej prezentacji przez prof. Rybę.

  Autorzy ataków na Episkopat powielają chwyty i manipulacje dobrze znane i ‘sprawdzone’ z czasów
 zniewolenia Polski przez rządy komunistyczne.

Jedna z owych ‘metod’ polegała na wbijaniu ‘klina’ między papieża a lokalny episkopat. Jest to stara
 metoda, znana z łacińskiego powiedzonka: „Divide et impera = Wprowadź podziały, a będziesz mógł
 rządzić”. W zastosowaniu do tematyki Listu Episkopatu grupa ‘Gazety Wyborczej’ usiłuje wmówić
 czytelnikom niezbyt obeznanym w przedmiocie, iż aktualny papież Franciszek jest ‘postępowy’ i
 wyrozumiały – w przeciwieństwie do ‘konserwatywnych polskich biskupów, którzy wydali wojnę
 gender’.

  Kolejny chwyt metodologiczny polega na dyskredytowaniu episkopatu. ‘Gazeta Wyborcza’ – i nie tylko
 ona, wmawia społeczeństwu, iż przez walkę przeciw ‘gender’  biskupi usiłują odwrócić uwagę od pedofilii,
 która ich zdaniem szaleje w Kościele – również wśród duchowieństwa w Polsce.

W odpowiedzi na ten zarzut wypada zaraz podkreślić od strony metodologicznej, że czymś istotnie
 różnym jest szczegółowe postępowanie etyczne poszczególnego człowieka, w tym również
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 duchownego – chodziłoby o konsekwentne stosowanie w życiu samych w sobie zasad-przykazań
 moralnych. Natomiast czymś zgoła odmiennym jest nauczanie – w tym wypadku nauczanie o tych
 zasadach-przykazaniach.
 – Kościół nigdy nie nauczał, iż należy łamać Boże przykazania. Pojedynczy człowiek, który łamie
 przykazanie, dobrze sobie zdaje sprawę, że Kościół – a tym bardziej Bóg – takiego działania
 stanowczo zabrania-zakazuje. Ani Kościół, ani Bóg nie jest odpowiedzialny za grzech, jakiego
 dopuszcza się pojedynczy wierny.
 – Jeśli episkopat Polski ujawnia istotę ideologii ‘gender’, wypełnia jednoznacznie zlecone sobie
 zadanie: mandat Syna Bożego, który wyraźnie polecił „nauczać wszystkie narody ... zachowywać
 wszystko, co wam przykazałem” (Mt 28,19n).
 – Tym samym zaś pasterze Kościoła zobowiązani są ukazywać społeczeństwu istotę oraz całokształt
 zagrożeń, jakie bezpośrednio wiążą się z próbami wdrażania ideologii ‘gender’ jako praktyki czynów z
 istoty swej niemoralnych (zob. chociażby: 1 Kor 6,9n; Rz 1,22-27; VSp 80; itd.).

  Zdyskredytowanie duchowieństwa przez wytknięcie pojedynczych przypadków m.in. pedofilii ma na
 celu zamknięcie ust Kościołowi jako nie mającemu moralnego prawa wypowiadania się na temat
 ideologów nowej lewicy, która pragnie stworzyć ‘społeczeństwo bezpłciowe’.

Odpowiedź na ten zarzut mieści się w dopiero co poprzednio ukazanej różnicy między nauczaniem
 zasad – a przypadkami ich konkretnego wprowadzania czy nie-wprowadzania w życie.
 – Do samego zaś zagadnienia ‘pedofilii’ w Kościele wypada wrócić jeszcze szczegółowiej w dalszych
 rozważaniach.

  Ostrze rozpętanego ataku na Kościół skupia się w przypadku omawianego Listu Episkopatu przede
 wszystkim na najbardziej znaczących osobach episkopatu.

Chodzi głównie o arcybiskupa Henryka Hosera, lekarza-misjonarza; oraz o arcybiskupa Józefa
 Michalika, który podówczas był przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Tymczasem właśnie
 oni aż nadto dobrze orientują się w problematyce ‘gender’ od strony naukowej, medycznej,
 filozoficznej, oraz jej wielorakich złowrogich konsekwencjach. Ileż by się mogli od nich nauczyć
 dziennikarze, którzy posługują się często głównie wyuczonymi gotowymi sloganami!

  Parlamentarna przedstawicielka polskiej Lewicy – prof. Magdalena Środa, wojująca feministka i
 ‘genderystka’, nie cofa się przed użyciem argumentów typu ‘poniżej pasa’. Posuwa się do wmówienia
 Kościołowi wręcz ignorancji, jeśli chodzi o problematykę ‘gender’. ‘Gender’ jest jej zdaniem wyrazem
 ‘współczesnej humanistyki’. Oto jej słowa:

„Powtarzając tezy propagandowe, [Kościół] spuszcza zasłonę dymną na problem pedofilii. Ale to dowód
 na ogromną ignorancję hierarchów, zamkniętych na współczesną humanistykę. Ten list [List Episkopatu o
 ‘gender’] to sączenie nienawiści. Liczy się doraźny efekt, czyli wzbudzanie lęków” (Tomasz Cylka, Gender –
 oficjalny wróg Kościoła, ‘Gazeta Wyborcza’, 21-22 grudnia 2013,4).
 – Słowa te do złudzenia przypominają epokę szalejącego komunizmu, kiedy to „propagandyści
 wmawiali nieustannie biskupom szerzenie nienawiści względem nowego ustroju”.
 – A swoją drogą jest to echo osławionych paragrafów o „mowie nienawiści”, zgodnie z którymi należy
 ukarać i wtrącić do więzienia każdego, kto ośmiela się poddać jakiejkolwiek krytyce założenia ideologii
 ‘gender’, m.in. uprawiania homoseksualizmu, kontaktów lesbijskich itd.

  Prof. Ryba, z którego artykułu w dużej mierze (chociaż nie wyłącznie) korzystamy, dodaje znamienne
 spostrzeżenie, którym ujawnia odsłaniającą się bezsilność intelektualną promotorów ‘gender’:

„Rewolucjonistów zabolał fakt przenikliwości tez zawartych w liście duszpasterskim episkopatu.
 Wykazanie marksistowskich korzeni kulturowej rewolucji, w tym ideologii gender, to wszak uderzenie
 w samo serce rozwijającej się propagandy rewolucyjnej.
 – Ponieważ przytłaczająca większość polskich rodziców jest zdecydowanie przeciwna nowej utopii i
 zrobi wszystko, by chronić własne dzieci przed demoralizacją, słowa biskupów absolutnie trafiają na
 podatny grunt w narodzie polskim”.



  Szczytem absurdu, do jakiego posunęła się prof. Magdalena Środa, feministka-genderystyka, wojująca
 ateistka – stał się sygnowany również przez nią ‘List’ Kongresu Kobiet skierowany do papieża
 Franciszka. W Liście tym sygnatariuszki „żalą się na Polski Kościół, który nie rozumie problemów
 współczesnego człowieka i w sposób nieuprawniony atakuje ideologię gender, organizując
 bezprecedensową – jej zdaniem – ‘akcję nienawiści’, która jest sprzeczna z tym, co głosi papież” (zob.:
 Kongres Kobiet pisze list do Papieża ).
 – Warto przytoczyć tu fragment owego Listu Kongresu Kobiet do papieża:

„Jesteśmy zbulwersowane i bezradne w obliczu rozpętanego szaleństwa nienawiści. Od kilku miesięcy
 hierarchowie, księża, katecheci, katoliccy publicyści krytykują tak zwaną ‘ideologię gender’ rozumiejąc
 przez nią emancypacyjne, egalitarne i partycypacyjne dążenia kobiet do pełnego poszanowania ich
 praw oraz równego statusu i godności’...
 – Nie jesteśmy w stanie zrozumieć postawy niektórych hierarchów Kościoła katolickiego w Polsce,
 którzy odrzucają ideę porozumienia, równości, wyrozumiałości, poszanowania równej godności
 wszystkich ...”.

Autorki listu pytają papieża, co powinni robić wierzący i niewierzący:

„... by przepiękna, nasycona duchem ewangelicznej miłości, otwartości, odnowy i pragnieniem pokoju
 adhortacja ‘Evangelii Gaudum’ [Adhortacja Papieża Franciszka z 24.XI.2013 r.] stała się realnym projektem
 życia Kościoła”.

Trzeba zaś przypomnieć, że sygnatariuszki owego Listu, zawodowe ateistki, feministki i genderystki,
 które nie znają ani Kościoła, ani właściwej mu misji, po prostu nie wiedzą co piszą, a jednocześnie mają
 odwagę pouczać biskupów, czego winni uczyć. Względnie bardziej precyzyjnie mówiąc: domagają się
 „ograniczenia w głoszeniu opinii przez ludzi Kościoła” (zob. do tego odpowiedź papieża do prof. Środy: „Kościół
 potwierdza swoje wielkie ‘nie’ wobec gender: Papież odpowiada Środzie i Nowickiej”).

d. Przykład ataku z środowiska prawicowego

Zdawałoby się, że można było poprzestać na przytoczeniu dopiero co przedstawionych lewicowych
 nieprzyjaznych wypowiedzi na temat omawianego Listu Pasterskiego na niedzielę Świętej Rodziny.
 – Tymczasem również niektóre środowiska rzekomo katolickie Polsce zaczęły podnosić głośny protest
 przeciw Episkopatowi w związku z tym Listem. Co więcej, niektórzy ich przedstawiciele poczuli w sobie
 mandat do formułowania instrukcji i pouczeń pod adresem biskupów. Również z ich usta zaczęły padać
 słowa zarzucające biskupom – przede wszystkim zaś dwom wyżej wspomnianym: ks. arcybiskupowi
 Henrykowi Hoserowi oraz arcybiskupowi Józefowi Michalikowi – ignorancję i nieudolność w prowadzeniu
 dialogu.

  Rola wiodąca przypadła w tym wypadku „Tygodnikowi Powszechnemu”. Tygodnik ten od wielu już
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 lat zdaje się pełnić rolę swoistego ‘konia trojańskiego’ na żywym organizmie Kościoła w Polsce, mimo iż
 w podtytule nosi nadal jeszcze – w błąd wprowadzający przymiotnik ‘Katolicki’ (Tytuł: „Katolickie Pismo
 Społeczno-Kulturalne”. Zob. do tego zagadnienia słowa Jana Pawła II: „Na Biskupach spoczywa szczególna odpowiedzialność za
 instytucje katolickie. Zarówno gdy chodzi o struktury duszpasterstwa rodzin czy grup społecznych, jak i o instytucje działające na
 polu oświaty i służby zdrowia, Biskupi mają prawo je powoływać, uznawać oraz powierzać im pewne zadania; nie mogą jednak
 nigdy czuć się zwolnieni z własnych obowiązków. Ich zadaniem, wypełnianym w komunii ze Stolicą Apostolską, jest
 przyznawanie lub w poważnych wypadkach odbieranie miana ‘katolickich’ szkołom, uniwersytetom i szpitalom, które powołują się
 na związek z Kościołem” – VSp 116).

Przykładem bardzo negatywnego przyjęcia Listu Pasterskiego Episkopatu Polski na niedzielę
 Rodziny świętej z 29.XII.2013 r. jest artykuł Zuzanny Radzik. W redakcji ‘Tygodnika Powszechnego’ pełni
 ona rolę ‘teolożki’ zajmującej się z jego ramienia dialogiem chrześcijańsko-żydowskim.
 – Jej artykuł na temat Listu Episkopatu o ‘gender’ pojawił się pod tą samą datą co ów List: 29.XII.2013 r.
 (tekst zob.: „List biskupów na temat gender: instrukcja obsługi”). Autorka bierze List Episkopatu pod lupę, analizując
 go zdanie za zdaniem, zarzucając biskupom nieścisłości, ignorancję i brak podejmowania dialogu.
 Wszystko to jest jej zdaniem czynnikiem, który List dyskwalifikuje.

Jak wspomniano, zasygnalizujemy jedynie niektóre stawiane przez nią zarzuty pod adresem Listu.
 Większość poruszonych przez nią wątków doczeka się omówienia w dalszym ciągu naszych rozważań.
 Toteż ograniczymy się głównie do zilustrowania użytego przez nią stylu upominania biskupów.

  Zaraz na początku, ale i w dalszym trakcie swych wywodów wytyka P.T. ‘teolożka Tygodnika
 Powszechnego’ użytą w Liście Biskupów terminologię ‘ideologia’ gender. Do tego aspektu jeszcze sami
 w dalszym ciągu wrócimy. Zdaniem autorki, biskupi powinni użyć w tym wypadku określenia ‘teoria’
 gender, a nie ‘ideologia’.

W rzeczywistości okazuje się, że autorka niestety sama nie rozumie, jaka zachodzi różnica między
 teorią naukową, a ideologią – w tym wypadku ideologią ‘gender’. Chyba że pisze swój artykuł przeciw
 biskupom ... na takie właśnie zamówienie swych pracodawców, dobrze sobie zdając sprawę z tego, co
 pisze i dlaczego tak właśnie pisze.
 – ‘Teoria’ rozgrywa się w świecie czysto teoretycznego rozumowania i dociekań naukowych. Na tym
 polega etap podejmowanych poszukiwań dla uzasadnienia pewnej hipotezy, które by tę hipotezę czy
 też teorię bądź potwierdzały, bądź ją obalały.
 – W przypadku ‘gender’ nie mamy do czynienia z teorią, która by się ograniczała do dysput
 akademickich. Chodzi natomiast o z góry przyjęte narzucenie światu pewnych idei wypracowanych
 przez określoną grupę osób. Grupa ta dąży zdecydowanie do przemodelowania całokształtu życia
 narodów i środowisk wedle standardów ‘gender’ – z wyraźnie zamierzonym celem finalnym: układania
 życia w stylu ‘queer mainstreaming’. W tej sytuacji nie chodzi w żaden sposób o spór akademicki, lecz
 o narzucenie sposobu widzenia świata wyimaginowanego przez promotorów ideologii ‘gender’.

  W poczuciu powagi swego stanowiska jako ‘teolożki TP’ przechodzi autorka raz po raz w ton
 pouczania Episkopatu oraz wyraźnych sugestii, by cofnęli się do etapów ... edukacji podstawowej. Oto
 przykładowo jeden z jej apeli, wygłaszanych tonem ‘per Ty’:

„Zamiast reprezentować mężczyzn po pięćdziesiątce o konserwatywnych poglądach,
 reprezentujcie nas wszystkich!
 Episkopacie, wróć do nas”.

  Autorka wytyka biskupom, że w Liście nie podają odnośników, które by pozwoliły zweryfikować źródła,
 na których budują swoje wypowiedzi. Szczególnym powodem jej ubolewania jest fakt, że „... opinie
 [Biskupów] na temat ideologii gender (czymkolwiek ona jest) i zjawisk, które autorzy z nią wiążą, są takiego
 aparatu pozbawione. Wielka szkoda” (= chodzi o ów brak przypisów).

W tym wypadku można by autorce podpowiedzieć, że List Pasterski jest zawsze po prostu Listem. Listy
 te przeznaczone są do odczytania z ambony. Wierni tych treści słuchają i w ten sposób je sobie
 przyswajają.
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 – Kościół w żaden sposób nie jest miejscem zebrań w typie ‘wiecu’, gdzie by po odczytaniu np.
 Ewangelii urządzano głośną, publiczną dyskusję. Kościół jest miejscem sprawowania Liturgii.
 – Każdorazowy zaś List Pasterski jest redagowany przez jedną osobę, względnie jako praca
 zespołowa osób odpowiedzialnych, które często są profesorami uniwersyteckimi. Są to osoby co
 najmniej w nieznacznym stopniu lepiej wykształcone niż być może P.T. autorka, która przypisuje sobie
 rolę sędziego i przyzywa cały episkopat do raportu przed sobą. Rzetelna wiedza odznacza się z
 zasady pełnią skromności i pokory. Równocześnie jednak nie jest ona w żadnym wypadku
 służalczością, gdy chodzi o służbę prawdzie.

 Biskupi piszą zgodnie ze swą misją, zleconą im nie przez człowieka, lecz przez samego Jezusa
 Chrystusa. Piszą ku ostrzeżeniu Ludu Bożego wierzącego w obliczu realnego, dalekosiężnego,
 wymuszanego wprowadzania w życie programowej deprawacji moralnej. Deprawacja ta jest
 zamierzeniem docelowym ideologii ‘gender’.
 – Dla osiągnięcia tego celu zakłada ‘gender’ programowo przeprowadzane burzenie wiary w Boga jako
 Stworzyciela i Odkupiciela oraz ignorowanie odpowiedzialności za praktykowanie zła, które od zawsze
 wołało o pomstę do nieba.
(Zob. chociażby Bożą ingerencję za grzechy przeciwne naturze, jakie powszechnie uprawiano w Sodomie i Gomorze, a o które
 jako ‘podstawowe prawo człowieka’ walczy w skali światowej zawzięcie ‘gender’: Rdz 18,20n; 19,24n; oraz: Kpł 18,22; Kpł
 20,13; Rz 1,26n; 1 Kor 6,9; 1 Tm 1,10).

  Referowanie kolejno przez autorkę-teolożkę wypunktowywanych treści Listu Pasterskiego Episkopatu
 o ideologii ‘gender’ mija się z celem, jaki przyświeca naszej stronie.

Prawdę mówiąc nie jest pewne, czy P.T. autorka-‘teolożka’ rzeczywiście nie wie, co pisze, czy też
 pisze swoją napastliwą recenzję typowo ‘na zamówienie’. Trudno przecież uwierzyć, by P.T. autorka
 naprawdę nie była zorientowana, jakie są historyczne korzenie ‘gender’, wyrosłe m.in. ze
 zradykalizowanych ruchów feministycznych, z marksizmu-leninizmu i Engelsa, którzy m.in. dążyli do
 wyeliminowania małżeństwa i rodziny. O wszystkim tym łatwo się przekonać przeglądając ich
 spuściznę literacką.

  Autorka-teolożka posądza biskupów o brak wiedzy na temat zdobyczy prawnych, o jakie w drugiej
 połowie 20 wieku zawzięcie walczyły organizacje homoseksualistyczne (temu zagadnieniu poświęcony był
 poprzedni rozdział niniejszej części: cz. VI, rozdz. 2), a które obecnie przybrały kształt ideologii ‘gender’.

Chodzi m.in. o słynną „Konwencję Rady Europy przeciwko przemocy wobec kobiet”. W dalszym ciągu
 naszych rozważań wrócimy do tego tematu.

Znanym zaś, wciąż stosowanym chwytem metodologicznym promotorów ‘gender’ (podobnie jak poprzednio
 postępowały organizacje homoseksualistów) jest stosowanie w prawnych sformułowaniach ustawodawczych
 eufemizmów, by czytelnik nie obznajomiony do końca z właściwym znaczeniem sprytnie kamuflowanych
 treści, których użycie w potocznym znaczeniu nie budzi zastrzeżenia, nie mógł zorientować się w
 docelowych zamierzeniach występujących tu autorów.

Takie jest też głębsze znaczenie raz po raz umyślnie używanej nieprecyzyjnej terminologii,
 charakterystycznie umieszczanej w coraz innym kontekście. Dotyczy to m.in. określeń jakich używa
 ustawodawstwo ‘równościowe, które zakazuje dyskryminacji ze względu na tożsamość i ekspresję
 płciową’.

  Kolejnym tego rodzaju ustaleniem prawnym na szczeblu WHO jest dokument ustalający „standardy”
 dotyczące ‘edukacji seksualnej’ (z kwietnia 2013 r.).

Na tej samej zasadzie autorka podważa jej zdaniem nieadekwatne reakcje episkopatu w nawiązaniu do
 wdrażanych w Polsce projektów ‘Równościowych Przedszkoli’. Projekty te wywołały już stanowcze
 sprzeciwy ze strony rodziców z chwilą, gdy zaczęły do nich docierać zrazu nie ujawniane, odgórnie
 narzucone programy, których pion edukacyjny nigdy uprzednio nie konsultuje z samymi
 zainteresowanymi.



  Autorka wciąż broni podstawowej słuszności podejmowanych eksperymentów ideologii ‘gender’. Stara
 się nie dostrzegać lub minimalizować wciąż szeroko rozbudowywane systemy studiów po linii ideologii
 genderyzmu.

Wynikom owych głośno reklamowanych i z zagranicy hojnie dotowanych studiów raz po raz zaprzecza
 rzetelna nauka, poczynając od podstawowych faktów nauk medycznych, a chociażby i
 socjologicznych.
 – Sprzeczności te zdają się jednak nie docierać do ideologów ‘gender’ – wbrew prawdzie faktów.
 Chyba że dzieje się to w ramach prędzej czy później oczekiwanego totalnego załamania samej w
 ogóle jego koncepcji.
 – Do niejednego aspektu zarzutów wysuwanych przez P.T. autorkę-teolożkę wrócimy w dalszym ciągu
 naszych rozważań.

  W podsumowaniu częściowo zreferowanego artykułu z „Tygodnika Powszechnego”, zaszczyconego
 przymiotnikiem ‘Pisma Katolickiego’, można by przytoczyć jeszcze raz bezpośrednio do biskupów
 zwrócone uwagi-pouczenia autorki-‘teolożki’. Co prawda należało oczekiwać, że pisząc na łamach pisma
 rzekomo katolickiego, autorka nie będzie szczędziła trudu w celu wsparcia pracy Kościoła w Polsce, a
 nie jej podważania. Tymczasem autorka kończy swoją krytykę niewczesnym apelem pod adresem
 biskupów:

„Szkoda, że Konferencja Episkopatu Polski postanowiła sprowadzić rozmowę na manowce, bo
 przydałaby nam się kompetentna i spokojna społeczna debata na temat antropologii, tego jak się ona
 przekłada na role społeczne, wychowanie, politykę, prawo i medycynę. A i Kościół mógłby się
 zastanowić, czy nowa wiedza o seksualności, życiu społecznym i relacji płci nie wymaga, żeby trochę
 inaczej antropologię przebudować.
 – ... Skoro upieracie się, że kobiety nie mogą mieć w nim ani dostępu do władzy, ani do służebnego
 kapłaństwa ..., to przynajmniej postarajcie się mówić w naszym imieniu ...
 – Rozmawiajcie z nami, a nie przemawiajcie. Zamiast reprezentować mężczyzn po pięćdziesiątce o
 konserwatywnych poglądach, reprezentujcie nas wszystkich. – Episkopacie, wróć do nas! Tyle jest
 tematów do rozmowy”.

e. Ataki na ks. prof. Dariusza Oko

Trudno nie wspomnieć o szczególnie zawziętych atakach na hojnie po całej Polsce udzielającego się
 ks. prof. Dariusza Oko. Jest on profesorem teologii oraz habilitowanym profesorem filozofii poznania na
 Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II. Równolegle do swej pracy naukowej i dydaktycznej udziela się
 jako duszpasterz lekarzy archidiecezji Krakowskiej, sam zresztą pochodząc z rodziny lekarskiej.
 Utrzymuje żywe kontakty z uczelniami i znaczącymi osobistościami świata nauki i zaangażowania
 społecznego po szerokim świecie.



Objaśnienie

  W Polskim społeczeństwie zasłynął ks.prof. Dariusz Oko m.in. ze swych zdecydowanych
 wystąpień w zakresie problematyki „gender”, w której ma doskonałe rozeznanie w skali światowej. Nic
 dziwnego, że zarówno jako specjalista filozof, jak i teolog – stanął od początku w szeregach obrońców
 m.in. Listu Biskupów na niedzielę świętej Rodziny 2013 r., widząc w ideologii „gender” oraz jej
 docelowym programie „queer mainstreaming”  z całą ostrością nie tylko jej niedorzeczności od strony
 naukowej, ale tym bardziej jej nieobliczalne zagrożenia etyczno-moralne dla jednostek i narodu.

Ksiądz Profesor Oko dał się rychło poznać swymi
 konferencjami na temat ideologii „gender”. Zaczęto go
 zapraszać z prelekcjami na ten temat do coraz innych
 ośrodków naukowych, do coraz innych diecezji, coraz
 innych miast – po całej Polsce.

Można było łatwo przewidzieć, że niebawem
 zainteresuje się nim prasa, a tym bardziej media – z
 zasady sterowane przez osoby bardzo nieprzychylne
 Kościołowi i jego przedstawicielom. Istotnie, niebawem
 rozpętała się nagonka medialna na Księdza Profesora.
 Atakujące go osoby – głównie z kręgów lewicowych,
 nierzadko nie przebierają w środkach dla ośmieszenia
 przeciwnika, poniżenia go, wykazania rzekomej
 ignorancji, jego wstecznictwa godnego politowania i
 poglądów nie współbrzmiących z ‘nowoczesnym’
 pojmowania relatywizmu etycznego w życiu
 indywidualnym i społecznym.

Pragniemy zilustrować zaistniałą sytuację na jakimś
 jednym czy drugim przykładzie. Kto myśli kategoriami
 oddania sprawie Ojczyzny – jako wielorako związanej
 uroczyście podjętymi przyrzeczeniami narodowymi, o

 których wspomnieliśmy poprzednio, a tym bardziej kto z przekonania jest i pragnie pozostać wierny
 Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie i Ludowi Bożemu na tej błogosławionej Ziemi, w której z Opatrzności Bożej
 żyć i rozwijać się wypadło, deklarując się jednoznacznie jako rzeczywisty uczeń Chrystusa i Maryi, Matki
 i Królowej z Jasnej Góry, nie będzie miał wątpliwości, jaką zająć postawę w walce, rozpętanej przez obce
 czynniki. Te zaś dążą do nowego, tym groźniejszego zniszczenia naszego narodu – tym razem poprzez
 jego gruntowne odcięcie od Boga, Bożych przykazań, godności i odpowiedzialności osobowej. O to zaś
 walczy, wciąż się narażając, m.in. ks.prof. Dariusz Oko.

  Mamy przed sobą np. taki oto artykuł – dziennikarza portalu internetowego ONET Jacka Gądek.
 Referuje on zgłoszoną przez Grzegorza Gruchalskiego, szefa młodzieżówki SLD – kandydaturę ks. prof.
 Dariusza Oko – do anty-nagrody „Fundacji im. Izabeli Jarugi-Nowackiej” z racji jego wystąpienia w
 Sejmie na temat „gender” (przemówienie ks. prof. Oko w Sejmie, 23.I.2014 r.: na zaproszenie Parlamentarnego Zespołu
 ds. Przeciwdziałania Ateizacji Polski) .

Wystąpienie ks. prof. Oko wyzwoliło burzę sprzeciwu w środowisku osób nieprzychylnych Kościołowi,
 a tym bardziej wśród promotorów ideologii „gender”. Warto przyjrzeć się użytemu przy okazji stylowi
 przedstawiania tego – takiego wydarzenia. Stajemy się przy okazji świadkami typowego szokowania
 czytelnika nagromadzonym stosem ogólników i inwektyw, które nie stanowią żadnego rzeczowego
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Objaśnienie

 argumentu, ale zmierzają do wywołania u nie obznajomionego czytelnika negatywnego obrazu – w tym
 wypadku przedstawianej osoby kapłana i naukowca.
 – Oto parę próbek użytych w tej sytuacji sformułowań, jakimi szczycą się promotorzy „gender” (zob.: „W
 historii Polski tego jeszcze nie było: Ks. Oko ze skierowaniem do okulisty”):

Artykuł zaczyna się od informacji: „Szef młodzieżówki SLD Grzegorz Gruchalski zgłasza kandydaturę
 ks. dr. hab. Dariusza Oko do antynagrody: ‘Skierowanie do okulisty’ przyznawanej przez Fundację im.
 Izabeli Jarugi-Nowackiej”:

„W historii Polski tego jeszcze nie było. Oczywiście mieliśmy różnych duchownych – twardych i
 zaangażowanych politycznie. Dotychczas jednak nie było takiego jadu, nienawiści i kłamstwa
 podpartego autorytetem naukowym” (= słowa oceny tej kandydatury przez członkinię wskazanej ‘Fundacji’ –
 Katarzynę Kądziela).
 – (Ks. Oko) „... nie ma pojęcia, czym jest gender, ale buduje otoczkę, jakoby to było coś złego i
 mrocznego”.

 – „Skostniały i hermetyczny Kościół Katolicki chce dyktować ludziom, co jest dla nich dobre, a co złe.
 Ta próba dyktatu jest okraszona bulwersującymi atakami na mniejszości seksualne i środowiska
 feministyczne. W nowoczesnej Polsce nie może być miejsca na tego rodzaju dyskryminację”.

 – „Ks. Oko zasłużył na skierowanie do okulisty, (bo jego wypowiedzi) godzą w fundamenty praw
 człowieka i tolerancji”.

 – „Nie wiem, co kieruje ks. Oko. Nie wiem, skąd w księdzu, osobie bardzo wykształconej, bierze się
 tyle jadu i złości. Ks. Oko kłamie, pluje nienawiścią – i to podczas gdy reguły religii, której jest
 kapłanem, nakazują miłować bliźniego i mówić prawdę ...” (ostatnie słowa pochodzą od przedstawicieli
 Fundacji).

  A oto inny przykład języka ‘tolerancji’, o jaki walczą promotorzy „gender”, uchodząc w własnym
 mniemaniu za nietykalnych, gdy ową ‘tolerancję’ wprowadzają w czyn. Tym razem będzie to jedna z
 wypowiedzi pani prof. Magdaleny Środa, feministki, genderystyki (zob.: „Walka o normalność to ‘nowy
 antysemityzm’ ...”). Oto styl jej przemawiania:

„Ksiądz Oko dostarczył niedawno obrazowych argumentów, jak i za co nienawidzić homoseksualistów,
 transseksualistów, ‘genderowców’, bo to oni grają dziś rolę ‘nowych Żydów’. Nie trzeba być
 antysemitą, by nienawidzić ‘innych’ i nienawiść tę uczynić motywem i hasłem politycznych działań.
 Nacjonaliści szykują się do eurowyborów i mogą się stać ich czarnym koniem tak jak dawniej LPR (na
 stadionach i w kościołach łatwo znaleźć masowe wyborcze wsparcie). Jeszcze nieraz będą wychodzić
 na ulicę i demolować demokrację”.

Innymi słowy, według pani prof. Środy „każdy, kto
 sprzeciwia się homolobby i nie ma ochoty na niszczenie
 rodziny, jest ‘nowym antysemitą’, który ‘nienawiść czyni
 motorem politycznych działań ...
 – I tylko trzeba czekać, aż za ten ‘nowy antysemityzm’
 będą skazywać na więzienie. Odpowiednie ustawy w
 Sejmie już są, więc może to nie trwać długo’ ...”

  Inną próbkę tego rodzaju bezpardonowego ataku
 na ks. prof. Dariusza Oko prezentują nieoczekiwane,
 brutalnie sformułowane słowa znanej dziennikarki
 programu telewizyjnego ‘TVN’, p. Katarzyny Kolenda-
Zaleskiej (zob.: „Ks. Oko: Niespełniony polityk” – oraz: „Niech ks.
 Oko posłucha Franciszka”).
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Oto relacja p. Katarzyny Kolenda-Zaleskiej,
 zamieszczona w ‘Gazecie Wyborczej’ (28.01.2014 r.). Przytaczamy tu cały tekst ‘GW’:

„Nie mogę się nadziwić, że mój Kościół nie pozwala wypowiadać się publicznie ks. Adamowi
 Bonieckiemu [NB: redaktorowi Tygodnika Powszechnego; z racji jego wypowiedzi sprzecznych z nauczaniem Kościoła], a
 zezwala na to ks. Dariuszowi Oko. Nikt bardziej niż on nie zaszkodził Kościołowi w ostatnich czasach.
 Gdy słucham, jak w Sejmie brawurowo rozprawia się z rzekomą ideologią gender, mam wrażenie, że
 nie przemawia duchowny pochylony z troską nad bliźnim, ale niespełniony polityk czy też owładnięty
 obsesją potomek inkwizytorów.

 Dziś polski Kościół ma właśnie taką fanatyczną twarz ks. Oko. I szczerze wątpię, by ta twarz – tak
 nieprzystająca do współczesności – przyciągnęła do świątyń więcej wiernych. Na pewno nie zachęci
 tych, którzy chcą słuchać o ewangelicznej miłości, a nie o potępianiu i obłąkanych teoriach.

 Może przełożeni ks. Oko się zastanowią, czy krewki duchowny nie powinien sobie zrobić dłuższej
 przerwy od publicznych wystąpień i poświęcić czas na studiowanie dokumentów i słów nowego
 papieża.
 – Walka niektórych księży z – jak to nazywają – ideologią gender to nic innego jak zapis męskich fobii i
 lęków. Tak jakby się bali o dotychczasowe królestwo, jakby w równouprawnieniu kobiet widzieli
 zagrożenie dla władzy, którą mają. W ten sposób utrwalają stereotyp wizerunku Kościoła jako instytucji
 niechętnej kobietom, która najchętniej widziałaby je w roli służebnic – zamkniętych w domu lub w
 zakonie. Celowo mieszają ludziom w głowach, fałszując definicje pojęć, broniąc czegoś, co już dawno
 jest nie do obrony.

Gender nikomu nie zagraża, a już na pewno nie zagraża Kościołowi. Zagraża tylko wtedy, gdy ludzie
 Kościoła ośmieszają go niemądrymi, zapalczywymi wypowiedziami, w których jest wszystko oprócz
 miłości bliźniego. Bo wtedy zamiast Kościoła bliskiego dylematom współczesnego człowieka widzimy
 Kościół archaiczny, odległy i karzący.

 A przecież wystarczy przypomnieć sobie list apostolski Jana Pawła II ‘Mulieris dignitatem’, w którym
 papież zdecydowanie odrzuca interpretację, jakoby według Biblii kobieta powinna być
 podporządkowana mężczyźnie. ‘Tekst biblijny daje wystarczające podstawy do stwierdzenia
 zasadniczej równości mężczyzny i kobiety pod względem człowieczeństwa. Oboje są od początku
 osobami – w odróżnieniu od otaczającego ich świata istot żyjących. Niewiasta jest drugim ‘ja’ we
 wspólnym człowieczeństwie’ – pisał tam papież.

 Cóż, praktyka – także Kościoła, za co zresztą polski papież przepraszał – bywała różna, stereotypy
 zaś mają to do siebie, że bardzo trudno je zwalczać. A ludzie pokroju ks. Oko robią wszystko, by je
 utrwalać – nawet wbrew papieskiej nauce. Kompletnie nie rozumiem, dlaczego gender ma służyć
 ateizacji, skoro to papież mówi o równości kobiety i mężczyzny. Trudno zaś w ogóle dyskutować z
 innymi teoriami duchownego – o promowaniu rozpusty, prostytucji, totalitaryzmu. One się do żadnej
 debaty nie nadają.

 Niech więc biskupi poproszą ks. Oko o milczenie i zaapelują o bardziej uważne słuchanie papieża
 Franciszka. W sobotę na spotkaniu z Włoszkami podkreślał on konieczność weryfikacji roli kobiet w
 Kościele także z powodu przemian kulturowych i społecznych.
 – ‘Wyraziłem pragnienie, by powiększyła się przestrzeń bardziej zdecydowanej i wyrazistej kobiecej
 obecności w Kościele’ – mówił Franciszek.
 – Czy to nie gender w czystej postaci – pod warunkiem oczywiście, że nie fałszujemy definicji”.
(Cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75968,15346587,Niech_ks__Oko_poslucha_Franciszka.html#ixzz1o96MW6r7).



f. W obliczu ataków na osobę ks. prof. Oko

  Można by wreszcie wspomnieć o postawie samego ks. prof. Dariusza Oko w obliczu tylu ataków,
 poniżania, oskarżania, wmawiania nieprawdy. Niemożliwe, żeby tyle z coraz innej strony docierających
 zmasowanych zniewag – człowieka nie zabolało. Tym bardziej że typowe chwyty używane przez
 promotorów ‘gender’ polegają na celowym podkładaniu pod użyte słownictwo zupełnie innej treści, niż ta,
 która kojarzy się zwyczajnemu człowiekowi słuchającemu użytych słów.

Taką taktyką posługuje się niestety również powszechnie znana dziennikarka TVP – p. Katarzyna
 Kolenda-Zaleska.
 – Dla pognębienia ks.prof. Oko przytacza ona w pewnej chwili fragment Listu Apostolskiego Mulieris
 Dignitatis (MuD 6) Jana Pawła II. Niestety, podkłada ona pod użyte przez Ojca świętego określenie
 „równości” treść nie papieską, ani taką, jaką ukazuje Pismo święte, lecz treść zmodyfikowaną przez
 ideologię genderystów. ‘Gender’ dąży do eliminowania znaczenia płci, a przez ‘równe traktowanie’
 usprawiedliwia oraz popiera homoseksualizm – w postaci odniesień zarówno lesbijskich, jak i
 męskich-gejowskich.
 – Ocena Pisma świętego – a tym samym papieska, jest jednoznaczna: ‘równość płci’ nigdy nie będzie
 dotyczyła praktykowania wynaturzeń wołających o „pomstę do nieba”.

Ksiądz prof. Dariusz niejednokrotnie zabierał głos w obronie własnej, wyjaśniając sens swoich
 wypowiedzi. Jedno z szczególnie charakterystycznych tego rodzaju wystąpień zamieszczone jest w
 „Przewodniku Katolickim” z 16.II.2014 r. Jest to wywiad, jaki z nim przeprowadził Łukasz Kaźmierczak.
 Wywiad toczy się wokół wystąpienia ks. Prof. Oko w Sejmie (23.II.2014) na zaproszenie parlamentarnego
 zespołu ds. Przeciwdziałania Ateizacji Polski. Autor podsumowuje je w owym wywiadzie, zajmując
 stanowisko w obliczu lawiny ataków na treść wygłoszonego wykładu oraz samą swoją osobę (zob.: „Atakują
 mnie za prawdę”: Przewodnik Katolicki, nr 7, 16.II.2014, str. 27.).
 – Wymienimy tu kilka wątków ataków, na jakie wystawiona jest osoba ks.prof. Dariusza Oko.

  Ks. Prof. Oko wspomina na początku swego wystąpienia w Sejmie o właśnie przez Parlament
 Europejski uchwalonym „Raporcie Lunacek” (4.II.2014 r.). Jest to rezolucja w sprawie homofobii i
 dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową.

Ks. Profesor podkreśla, że Bruksela nie ma prawa narzucać państwom członkowskim żadnych
 rozstrzygnięć etyczno-moralnych. Niemniej przyjęta rezolucja stanie się ponad wątpliwość
 instrumentem politycznego nacisku na wprowadzanie rewolucji genderowej.

  Ksiądz Profesor relacjonuje następnie wystąpienie polskiej ‘równościowej minister’ Kozłowskiej-
Rajewicz (z 16.II.2014 r.). Pani minister przekonuje, że „gender to tylko niewinna walka z dyskryminacją płci”
 (zob.: Oświadczenie w sprawie nieprawdziwych interpretacji pojęcia gender (20.XII.2013 r.) – z podpisem: Agnieszka Kozłowska-
Rajewicz, Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania).
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Tymczasem sam już tytuł owego ‘Oświadczenia’  jest ewidentnym kłamstwem ze strony ...
 ministerstwa. Pani minister akceptuje bowiem wyraźnie i popiera destrukcyjny program gender
 mainstreaming, promujący homoseksualizm w ramach teorii queer, wraz z seksualizacją, czyli brutalną
 seks-deprawacją dzieci i młodzieży”.

  W dalszej kolejności Ks. profesor stwierdza, że wystąpienie jego w Sejmie, ‘błyskawicznie
 nagłośnione’, spotkało się co prawda z wieloma głosami pozytywnymi, ale i ‘u zdecydowanej mniejszości
 – negatywnymi’. Ks. Profesor zaznacza w nawiązaniu do tego aspektu swego wystąpienia:

„Charakterystyczne jest zwłaszcza to, że choć cały wykład trwał ponad dwie i pół godziny, to wielu
 dziennikarzy skupiło się tylko i wyłącznie na tych kilku minutach, kiedy mówiłem na tematy seksualne
 (z konieczności, aby bronić dzieci i społeczeństwo przed seks-deprawatorami). Inne rzeczy były
 widocznie dla nich nieistotne albo za trudne. Czy to właśnie nie wygląda na jakąś obsesję”?

  Kolejna uwaga Ks. profesora brzmi:

„Zwracałem na przykład uwagę, że ludzie, którzy popierają gender, to często te same osoby, które w
 sferze publicznej znane są z wielkiej nienawiści do Kościoła, a zwłaszcza do księży. I to także zostało
 potwierdzone.
 – Natychmiast w różnych mediach obrzucono mnie bowiem najgorszymi wyzwiskami i obelgami. Ci
 ludzie poniżają moją godność, atakują mnie personalnie, traktują jak jakiegoś podczłowieka, któremu
 można naubliżać w dowolny sposób. Zupełnie natomiast pomijają moje argumenty. Jeżeli używają
 tylko wyzwisk, to widocznie innych racji i rozumowań nie są w stanie przedstawić”.

  W tej sytuacji przytacza ks. prof. Oko wybór epitetów, jakimi łaskawi byli go ‘obdarzyć’:

„... ‘Pierwszy inkwizytor Polski’ – to jeden z najłagodniejszych epitetów …
 – A były też ‘cham’, ‘prostak’, ‘kretyn’, ‘dewiant’, ‘chory psychicznie’ i tym podobne.
 – Ile trzeba mieć w sobie nienawiści i pogardy, żeby być w stanie tak pisać i mówić o drugim
 człowieku? Oni tak wiele mówią o tolerancji, o szacunku dla nich samych, ale, jak widać, nieraz za
 grosz nie mają ich dla innych. Oni mogą zupełnie bezkarnie ubliżać i wylewać hektolitry pomyj na
 księży.
 – Jeśli jednak ktoś powie choćby jedno zdanie krytyczne o gejach albo o genderystach, to natychmiast
 zostaje potępiony i usiłuje się wyrzucić go poza margines debaty publicznej.
 To są zachowania podobne jak u ludzi o zapędach totalitarnych. Dlatego mówię głośno, że to
 wszystko zmierza wprost do gender-dyktatury”.

  Ks. prof. Dariusz Oko konkluduje słusznie:

„Paradoksalnie ta eksplozja nienawiści i pogardy, jaka miała miejsce po moim wystąpieniu w Sejmie,
 potwierdza tylko, kim niejednokrotnie są ludzie, którzy popierają ideologię gender. To jest odwieczna
 walka między wiarą a niewiarą, prawdą i nieprawdą.
 Za Chrystusem faryzeusze także wysyłali szpiegów, żeby go ‘pochwycić w mowie’ ...”

  W konkluzji stwierdza Ks. prof. Dariusz Oko:

„Straszak? Czyli ‘nie krytykuj, bo skończysz jak ksiądz Oko’?
 – Tak, to jest forma zastraszenia innych krytyków gender i w ogóle całego społeczeństwa. Ta cała
 kampania nienawiści jest tak robiona, żeby inni się bali.
 – Ale uczciwi ludzie tym bardziej powinni się sprzeciwiać, w myśl powiedzenia, że ‘siła ludzi złych
 bierze się z bierności ludzi dobrych’.
 – To jest wręcz zobowiązanie, szczególnie mając w pamięci tragiczne doświadczenia XX-wiecznych
 totalitaryzmów”.



RE-lektura: część VI, rozdz. 3a.
 Stadniki, 18.XI.2014.
 Stadniki, 16.X.2015.
 Stadniki, 9 i 26.XII.2015.
 Tarnów, 26.VII.2016.
 Tarnów,27.IX.2016.
 Tarnów, 13.V.2017.

              

W IDEOLOGII GENDER: WSZECHOGARNIAJĄCEGO
 GENDER-QUEER-MAINSTREAMING
 „... Ale nas zbaw od Tego, który jest ZŁY” (Mt 6,13)

Wprowadzenie do klimatu rozdziału
Nie przeprowadzamy badań od zera
Podstawowa literatura. Skróty
Wykorzystana literatura. Skróty. Skróty organizacji. Tabela

A. WYŁANIAJĄCY SIĘ PROBLEM ‘GENDER’ W POLSCE

1. Prekursory późniejszego ‘gender’
a. Nieproszeni ‘goście’
b. Wlewający się strumień pre-‘gender’
c. Zyski ‘Parad Równości”
2. Zobowiązania etyczne narodu
a. Zobowiązanie chrztu Polski
Zadzierzgnięta więź Ludu „TEJ Ziemi” ze „SKAŁĄ-Piotrem”
b. Próba wiary – i próba charakteru: Rok 1079 i Millenium Chrztu
Z Homilii Jana Pawła II: próba wiary-charakteru. Tabela
c. ‘W Niewolę Macierzyńskiej Miłości Maryi”:dwa cele Aktu z 1966 r.
Millenijne oddanie się Maryi w Niewolę Macierzyńskiej Miłości Maryi
Niewola Macierzyńskiej Miłości – za wolność Kościoła
d. „Polonia semper fidelis – Polska zawsze wierna”
Polonia semper fidelis. Grafika
3. Rozeźlony ujawniony!
a. List episkopatu o ‘gender’ (29.XII.2013)
1) Coraz intensywniejsze publiczne pojawianie się tematyki ‘gender’
2) Fragmenty Listu Pasterskiego 2013 r. o ‘gender’
b. Rozeźlone oburzenie
Tylko pod tym Znakiem ... – Tabela
Święte oburzenie środowisk laickich
c. Przykład ataku z środowiska lewicowego
d. Przykład ataku z środowisk prawicowego
e. Ataki na ks. prof. Dariusza Oko
f. W obliczu ataków na osobę ks. prof. Oko

Obrazy-Zdjęcia

Tylko pod tym Krzyżem – Polak Polakiem. Grafika
Fot1. Dziewczynka z kocikiem
Fot2. Dziecko po aborcji – między rozłożonymi palcami
Fot3. Dwa czarne łabędzie z ich malutkim
Fot4. Ks.Prof. Dariusz Oko wraz z kard.Stanisławem Dziwiszem
Fot5. Lew i 3 lwiątka przy nim
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Fot6. Ks.Prof. Dariusz Oko: Msza św. na wulkanie, podniesienie
Fot7. Ks.Prof. Dariusz Oko: Inna Msza św. w otoczeniu grupy osób towarzyszących



    

UWAGA: SKRÓTY do przytaczanej literatury zob.:  Literatura
 Skróty z literat. ‘gender’ Podstawowa literatura. Skróty
 Terminologia wyrażeń ‘gender’ zob.: Źródła do Słowników-haseł

B.   NURTY FILOZOFICZNE U KORZENI ‘GENDER’

1. Wstępne etapy „gender’

Zwiastuny nowej ideologii

Wypada przypomnieć jeszcze raz, że podobnie jak przy omawianiu innych zagadnień – nie
 podejmujemy się ponownego analitycznego studium problematyki ‘gender’ od jego początku (zob. wyż.:
 „Nie przeprowadzamy badań od zera”). Korzystamy z wdzięcznością z owoców prac podjętych przez szereg
 innych autorów w tym zakresie.
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Objaśnienie

 – Zdajemy sobie jednak sprawę, że trudno rozprawiać o zagrożeniach powodowanych zalewem odgórnie
 wtłaczanej ideologii ‘gender’  bez chociażby skrótowego przypomnienia jej pre-historii. Toteż wypada
 wspomnieć przynajmniej o głównych etapach myśli i działań, które doprowadziły do dzisiejszego ‘gender’
 oraz ‘queer mainstreaming’.

Korzystać będziemy z poprzednio już wymienionych materiałów źródłowych (wyż.: Podstawowa literatura.
 Skróty). Chodzi przede wszystkim o następujące sumiennie prowadzone prace – a przypominamy, że u
 góry każdej ‘strony’ niniejszego rozdziału znajduje się link zarówno do tejże podstawowej literatury, jak i
 do raz po raz w opracowaniu występujących skrótów organizacji związanych z omawianą tematyką:

1) KG-GlobR: KUBY Gabriele, Globalna rewolucja seksualna, 2013.
 2) DyktG: Dyktatura Gender. Praca zbiorowa, 2014
 3) GCywŚ: Gender – Cywilizacja śmierci, Warszawa 2013: Żywa Biblioteka, Lublin czerwiec 2013,

KROS-PRO – Kadra Realizatorów Ogólnopolskiej Strategii Promocji Rodziny, wyd. 2 uzupełnione,
 str. 28.
 4) PM-Gend-N: PEETERS Marguerite A., Gender – światowa norma polityczna i kulturowa, 2013.
 5) PM-PolGlob: Polityka globalistów przeciwko rodzinie, 2013..
 6) Jest wreszcie wiele cennych artykułów i wywiadów, jakie przyjdzie cytować w trakcie dalszych
 rozważań.

1) Pełzający totalitaryzm rewolucji seksualnej

Przyjrzenie się dziejom ludzkości, epokom wysokich osiągnięć, a z kolei niskich upadków i zniknięcia
 coraz innego państwa z areny dziejowej wiedzie do niepodważalnego stwierdzenia, że okresy wzlotów i
 upadków człowieka idą każdorazowo w parze z tężyzną duchowo-moralną ludzi danego okresu,
 zwłaszcza gdy chodzi o kulturę ich odniesień płciowych. Upadek wysokich kultur starożytności i
 nowożytności, poczynając chociażby od Babilończyków, Egiptu, Grecji, poprzez imperium Rzymu,
 państw średniowiecza i nowożytności dokonywał się zawsze jako następstwo rozluźnienia obyczajowego
 i powszechnego nieprzestrzegania norm etycznych w zakresie seksualności. Wnioski te znalazły
 naukowe potwierdzenie w badaniach naukowych chociażby Joseph Daniel Unwin (J.D.Unwin, Sex and culture,
 Oxford 1934; zob. KG-GlobR 19).

W dzisiejszej dobie świat wysoko cywilizowanych, zamożnych
 krajów zdaje się zmierzać ku samozagładzie m.in. z tego właśnie
 powodu. Jest napędzany domaganiem się pełnej swobody w
 uprawianiu pozornie niewinnych zabaw seksualnych ‘na wesoło’ (=
 gay: wesoły; na wesoło). W rzeczywistości chodzi o niezwykle groźne
 ruchy określonych, zwykle młodych ludzi i ich ugrupowań
 społecznych, które od paru dziesiątków lat domagają się przy
 użyciu rozpętanego szumu medialnego i jednocześnie
 wywieranego nieustępliwego, nierzadko realnymi groźbami
 popartego nacisku legislacyjnego – zniesienia jakichkolwiek dotąd
 powszechnie uznawanych, niepodważalnych norm zachowań
 etycznych, poczynając od uznania za w pełni ‘normalne’ odniesień
 seksualnych jednopłciowych. Mowa o tym była już w poprzednim

 rozdziale (cz.VI, rozdz.2: homoseksualizm oraz wolne partnerstwa).
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Wiodącą rolę zaczęły odgrywać w tym względzie zrzeszające się stopniowo w skali państwowej i
 międzynarodowej grupy w międzyczasie coraz prężniej zorganizowanej, wielowątkowej ideologii ‘gender’.
 Przyjmuje ona w skali światowej coraz bardziej postać ideologicznego globalnego totalitaryzmu. Nie
 znosi sprzeciwu, a równolegle wymusza uznawanie swoich wypaczonych wymogów obyczajowych za
 jedynie normatywne, odsądzając od czci każdego, kto by śmiał osądzać ich praktyki według kryteriów
 dotąd przyjętych norm etycznych, które uznawane były – i są – za wyraz prawa moralnego naturalnego.

Promotorzy tej ideologii wymuszają na społeczeństwie przyjęcie jako obowiązującej normy prawnej
 uznawanie jakiejkolwiek krytyki pod adresem ich zachowań etycznych jako przejaw „mowy nienawiści,
 nietolerancji i homofobii”. Konsekwentnie zaś każdy wyraz krytycznego ustosunkowania się do ich
 wynaturzeń powinien być ścigany przez adekwatnie uzupełnione ustawodawstwo prawne. Innymi słowy
 negatywne opinie odnośnie do ich zachowań seksualnych powinny być usankcjonowane odpowiednimi
 ustawami karnymi, nie wyłączając więzienia, jeśli nie jeszcze gorzej.

Rzeczą charakterystyczną ‘genderyzmu’ w jego przeróżnych postaciach – aż po „queer
 mainstreaming’ włącznie, jest zacięta walka o pełną akceptację na wszystkich szczeblach władz
 państwowych i międzynarodowych ich stylu życia. Oznacza to wprowadzenie istotnej zmiany w
 pojmowaniu definicji ‘małżeństwa’ i ‘rodziny’ jako związku całkiem niezależnego od tego, czy tworzące go
 osoby są tej samej płci, czy różnej.
 – W dalszej konsekwencji ujawnia ta postawa środowisk ‘gender’ ich zdecydowanie nieprzyjazne
 ustosunkowanie do przekazywania życia. Dla takiego zaś stylu swego życia domagają się pełnej
 akceptacji społecznej i państwowej jako wyrazu jedynie słusznej formy układania wzajemnych odniesień
 w zakresie tożsamości płciowej.

Różnica między zabójczymi totalitarystycznymi systemami politycznymi, a coraz bardziej globalnie,
 świat cały zarządzanym totalitaryzmem ‘gender’ zasadza się na tym, że zmieniła się ich szata. Dyktatura
 ‘gender’ występuje pod mianem pozytywnej walki o wyzwolenie od dotychczasowego zniewolenia
 ‘przestarzałymi’ normami zachowań seksualnych. W tym celu ukazuje się „... w przebraniu wolności,
 tolerancji, sprawiedliwości, równości, antydyskryminacji i wielości” (KG-GlobR 22). Z tą tylko różnicą, że pod
 te jakże słuszne pojęcia podkłada treść przewrotnie przeinaczoną.

2) Przyczółki zapisów prawnych u szczytów władz

Znamieniem przedstawianej rewolucji ‘gender’ jest to, że ideologia ta jest wprowadzana odgórnie –
 poprzez zdobycie najpierw przyczółków na najwyższych szczeblach władzy państwowej i
 międzynarodowej. Przyczółki te są zdobywane nie tyle przez szarych członków, zwolenników swobód
 seksualnych, lecz przez wpływowe, zwykle bogatym zapleczem finansowym dysponujące lobbies
 określonych osób. Osoby te nie zostały przez nikogo oficjalnie powołane. Nie mają żadnego
 upoważnienia. Nie dysponują żadnym mandatem w drodze demokratycznie przeprowadzonych wyborów.
 Mimo to osoby te wydobywają z siebie tak wiele tupetu i mają tak wielką siłę przebicia, że potrafią
 skutecznie przeprowadzać postawione sobie cele.

Co więcej, osoby te doprowadzają swym sprytem do uchwalania skutecznie funkcjonujących zapisów
 prawnych na wszystkich możliwych szczeblach ustawodawczych. Po czym – mimo iż zapisy te noszą
 charakter jedynie zaleceń, przekształcają się w samozwańczy organ międzynarodowego ścigania,
 wspierając się rzekomym mandatem wyższych władz międzynarodowych. Mocą tak sfingowanego
 ‘mandatu’ przeprowadzają surowe kontroluje poszczególnych państw i rządów, domagając się
 szczegółowych raportów odnośnie do wdrażania przyjętych – nadal nie obowiązujących, a jedynie
 zalecanych – ustaleń.

Potężnym narzędziem nacisku owych oficjalnie nie powołanych i nie wybranych, w dużej mierze
 samozwańczo działających lobbies stają się hojne dotacje finansowe – w nagrodę za ‘potulne wykonanie’
 nałożonych zaleceń. Natomiast w przeciwnym wypadku: wyrażanych zasadniczych zastrzeżeń,
 względnie wprost odrzucenia narzucanych żądań odnośnie do seksualizacji społeczeństwa, odwetem



 staje się odmowa jakiejkolwiek poprzednio danemu państwu czy rządowi przyobiecanej pomocy
 finansowej. Gabriela Kuby podkreśla w tej sytuacji, że „jądrem owej globalnej rewolucji kulturowej jest
 doprowadzenie do rozkładu norm seksualnych” (KG-GlobR 22).

3) Wielka Rewolucja Francuska i czołowe osobistości rewolucji seksualnej

Nie ulega wątpliwości, że potężnym historycznym impulsem do wyzwolenia się spod Boga i Jego
 przykazań stała się Wielka Rewolucja Francuska (1789-1799). Manifestowano wtedy głośno – od początku
 zdecydowanie wybiórczo traktowane hasło, które w takiej formie w pełni akceptuje ‘genderyzm’ : „Liberté-
Egalité-Fraternité – Wolność-Równość-Braterstwo”.
 – Jedną z jej ideologicznie wiodących osobistości był markiz de Sade. Przyczynił się on do
 „upolitycznienia seksu – i seksualizacji polityki” (KG-GlobR 27). Gabriele Kuby pisze:

„Wskazał on rewolucji drogę: od ‘wyzwolenia’ seksualnego, poprzez seksualny sadyzm [sadyzm: od jego
 nazwiska], do morderstwa. Już po zaledwie 4 latach od wybuchu rewolucji jej obietnice zmieniły się w
 krwawy terror, w którego trakcie co kilka minut spadała na gilotynie czyjaś głowa. Bojowe hasło
 Voltaire’a: ‘Écrasez l’infâme! – Zmiażdżcie nikczemnika, tj. Kościół’  kosztowało życie wielu tysięcy
 księży i zakonników’ ...” (KG-GlobR 27n).

Rewolucję wsparli od strony filozoficznej i psychologicznej ludzie, którzy odnosili się do Kościoła
 Katolickiego z nienawiścią – z racji głoszonego przez niego odkupienia i zachowywania Bożych
 przykazań jako wyrazu miłości do Boga i bliźnich.

Do grona filozofów, którzy występowali otwarcie przeciw chrześcijaństwu, należał m.in. Friedrich
 Nietzsche (1844-1900). Minimalizował on znaczenie ‘prawdy’ jako sprawy niegodnej uwagi. Jednocześnie
 występował ostro przeciw chrześcijańskiej moralności uznając ją za „moralność niewolników, użyteczną
 dla słabych, która dla neopogańskiej ‘rasy panów’ może być tylko przedmiotem pogardy” (KG-GlobR 28).
 – W efekcie nastały dwa stulecia coraz bardziej roz-erotyzowanego człowieka, który jako taki stał się
 niewolnikiem, sterowanym wedle widzimisię polityki. „Ci, którzy stają się chłopami pańszczyźnianymi
 swoich namiętności, widzą tylko to, czego pożądają, nie widzą zaś więzów, którymi są krępowani przez
 swe własne pożądania” (KG-GlobR 29).

W odpowiedniej chwili dołączył maltuzjanizm – nazwa urobiona od anglikańskiego pastora Thomas
 Robert Malthus (1766-1834). Głosił on konieczność ograniczenia liczby ludności świata: zagrażała ona
 pozycji ludzi bogatych.

Na swój sposób wsparła go Margret Sanger (1879-1966). Dążyła ona zażarcie do legalizacji
 zapobiegania ciąży i aborcji. Idee te znalazły ogromne finansowe wsparcie w fundacji Rockefellera (KG-
GlobR 32).
 – Margret Sanger stała się założycielką słynnej instytucji eugenicznej, która zaopatruje niemal wszystkie
 państwa w środki zapobiegania ciąży i przeprowadza aborcje. Instytucji tej nadała eufemistycznie
 brzmiącą nazwę „International Planned Parenthood Federation (IPPF) – Międzynarodowa Federacja
 Planowanego Rodzicielstwa” (1942 r.; zob. KG-GlobR 34).

Do działalności Margaret Sanger dołączyli na swój sposób teoretycy przyszłego komunizmu. Celem
 komunizmu miało być m.in. zniszczenie rodziny – i religii. Teoretykami i ‘ojcami’ komunizmu stali się
 Karol Marks (1818-1883) oraz Fryderyk Engels (1820-1895).
 – Miary tych nurtów myślowych i działań dopełniły ruchy feministyczne w ich radykalnym wydaniu
 Simone de Beauvoir.

Swoisty etap dla przyszłej rewolucji seksualnej z 1968 r. wyznaczył Wilhelm Reich, Niemcy (1897-
1957). Zmodyfikował on teorię ‘libido’ (pożądliwość) Zygmunta Freuda na swoją teorię, której nadał
 określenie ‘orgazm’. Warunkiem wdrożenia tej teorii była likwidacja małżeństwa i przymusowej rodziny
 jako aparatu wychowawczego. Środkiem do tego miała stać się według niego seksualizacja mas,



 poczynając od dzieci (KG-GlobR 38n).

Jednym z pierwszych aktywistów domagających się legitymizacji homoseksualizmu stał się Magnus
 Hirschfeld (1868-1935). Mimo to określał on homoseksualizm jako „wrodzoną deformację, którą należy
 zaliczyć do anomalii i perwersji płciowych” (cytat za KG-GlobR 42). Twierdził, że „porządek dwupłciowy musi
 ulec zniesieniu na rzecz radykalnego indywidualizmu seksualnego. Każdy mężczyzna i każda kobieta są
 jedyną w swoim rodzaju mieszanką elementów męskich i kobiecych”  (KG-GlobR 41).

Trudno nie wspomnieć o słynnym Alfredzie Kinsey’u (1894-1956). Zasłynął on jako seksuolog, a
 zarazem z przeprowadzanych przez siebie i założony przez siebie instytut badań statystycznych o
 zachowaniach seksualnych młodzieży i dorosłych. Zwykle wkrótce po opublikowaniu kolejnych statystyk
 okazywało się, że wyniki jego raportów zawsze były fałszowane, a podawane cyfry mocno przesadzone.
 Niemniej zgodnie ze starożytnym powiedzonkiem osiągał on swój cel: „Kłam-kłam, a zawsze coś z tego
 zostanie”. Kinsey postawił sobie za cel życia: „Wyeliminować w postawach i w prawodawstwie
 ‘represyjne’ dziedzictwo kultury, naznaczonej mentalnością judeochrześcijańskiej kultury. ... Prawa, które
 dotychczas chroniły rodzinę, kobiety i dzieci, przedstawiał on jako relikty obłudnej moralności, której nikt
 nie przestrzega i która stoi na drodze błogosławieństwa ‘ery seksualnie wyzwolonej i nie obłudnej’ ... ”
 (KG-GlobR 49n).

Kolejnym ważnym etapem stał się w USA psychiatra John Money (1921-2006). Odegrał on „kluczową
 rolę w rozwoju ideologii genderowej, która głosi wolny wybór płci” (KG-GlobR 52). Opowiadał się za seksem
 grupowym i biseksualizmem, łącznie z perwersyjną seksualizacją dzieci (KG-GlobR 53).

4) Simone de Beauvoir i rewolucja seksualna 1968

Potężnego wsparcia doczekali się teoretycy i praktycy pierwotnego genderyzmu ze strony coraz
 silniej rozwijającego się feminizmu w jego radykalnej postaci. Na czołowe miejsce wysuwa się w tym
 wypadku Simone de Beauvoir (1908-1986), autorka słynnej książki „Druga płeć – Le Deuxième sexe”.
 Słynne stało się jej powiedzenie: „Nikt nie rodzi się kobietą, tylko się nią staje”.

Ponieważ jej zdaniem „kobiety są przez mężczyzn uciskane, muszą pozbyć się swej kobiecej
 tożsamości, aby móc korzystać z tych samych przywilejów co oni ... Nadszedł czas zerwania kajdan
 patriarchalnego ucisku i wyzwolenia się z niewoli macierzyństwa, realizowania się w pracy zawodowej i
 oddawania się wolnemu seksowi” (KG-GlobR 54) – oczywiście za cenę zapobiegania ciąży oraz aborcji.
 „Ciąża jest według Beauvoir okaleczeniem, płód pasożytem i niczym innym niż ‘tkanką mięsną’ ...”.
 Dzięki Beauvoir w zabijanie nienarodzonych dzieci zostało w Niemczech zwolnienie od karalności (KG-
GlobR 54).

Wśród młodzieży studenckiej nastała w drugiej połowie lat 60-tych na różnych uczelniach zachodu
 burzliwa epoka ruchów wyzwoleńczych. Ruchy te karmiły się ideami takich osobistości jak Margaret
 Sanger, IPPF, Kinseya. Domagano się natarczywie zalegalizowania i upowszechnienia zapobiegania
 ciąży i aborcji – w parze z odpowiednimi zmianami w dotychczasowym prawie karnym.

Głowy młodzieży studenckiej były w tym czasie w ‘wolnym’ Berlinie zachodnim pełne idei Karola
 Marksa i Fryderyka Engelsa, wzbogacone jednak o poglądy Wilhelma Reicha, Simone de Beauvoir,
 niemieckiej Szkoły Frankfurckiej, a z kolei ideami Mao Tse-Tunga. Poglądy Marksa i innych teoretyków
 komunizmu skojarzono z psychoanalizą Freuda.

W wyniku takiego mariażu powstała idea przemiany społeczeństwa na zasadzie zniesienia własności
 prywatnej, ale równocześnie wyeliminowania religii i rodziny.
 – Przestano szukać prawdy, która jest sensem rzetelnej nauki. Zastąpiono ją propagandą w interesie
 określonych grup społecznych.

 Nowego impulsu dla rozwijającego się ruchu młodzieży studenckiej dostarczył Herbert Marcuse



 (1898-1979). Według niego najgłębszą przyczyną represyjnych stosunków panowania jest tłumienie erosa.
 Prowadzi to jego zdaniem do panowania człowieka nad człowiekiem i owocuje wojną oraz mordami. Stąd
 też orędował za wprowadzeniem zasady przyjemności, która powinna kierować się „moralnością libido”
 (moralność namiętnego pożądania).
 – Każdego, „kto by nie był przekonany do tej drogi ‘zbawienia’, piętnowano jako reakcjonistę,
 rewanżystę, kontrrewolucjonistę, zgniłego liberała albo zgoła faszystę” (KG-GlobR 59).

Hasło padło na podatny grunt. „Seks wolny od ‘przymusu małżeństwa’, tabu kazirodztwa i zakazu
 pedofilii uprawiano w Berlinie w owym czasie jawnie. Wystawiano go chętnie na widok publiczny poprzez
 media. Propagowano seks wszystkich ze wszystkimi – bez ‘burżuazyjnego’ pragnienia posiadania.
 – Mawiano, że jeśli tego chcą dzieci, czemu by im tego zabraniać?
 – ... Zakładano tzw. lokale dziecięce jako eksperymentalne pole stwarzania nowego człowieka dzięki
 ‘wychowaniu anty-autorytarnemu’. Ten styl wychowania przeniknął wkrótce do szkół i rodzin jako
 ‘pedagogika emancypacyjna’ ...” (KG-GlobR 60).

W Niemczech został zniesiony zakaz rozpowszechniania pornografii. Od „1973 r. seks we wszelkich
 formach i bez jakichkolwiek ograniczeń stał się bestsellerem w mediach i reklamie ... Ukazało się ‘Bravo’,
 ...a publiczność poznaje różnorodne pozycje seksualne” (KG-GlobR 60).

Atmosferę powszechnego rozluźnienia dopełniała subkultura hippisowska.
 – „Poprzez stałą medialną stymulację popędu seksualnego coraz bardziej bezwstydnymi prezentacjami
 działań seksualnych wszelkiego rodzaju – zmieniło się nastawienie i zachowanie mas w samym
 moralnym rdzeniu człowieczeństwa: w seksualności” (KG-GlobR 61).

Pokolenie osób studiujących na uczelniach w roku 1968 doszło niebawem do pełnego
 usamodzielnienia się. Wielu spośród owej ‘Młodzieży Studenckiej 1968’ pozajmowało niebawem wysokie
 stanowiska w polityce, w aparacie legislacyjnym, na uniwersytetach, a nawet we władzach ONZ oraz Unii
 Europejskiej, nie mówiąc już o władzach parlamentarnych Niemiec. Ich nie oczyszczone idee z okresu
 ‘rewolucji seksualnej’ zaczęły wydawać owoce ... ‘złe’ (por. Mt 7,17nn).

W poczuciu zdobytej władzy, mając za sobą potężne wsparcie finansowe – ludzie ci przystąpili do
 programowego ograniczania suwerenności państw członkowskich UE i niszczenia ich wielowiekowych
 systemów wartości (KG-GlobR 62). Narzucana zmiana mentalności i wdrażana seksualizacja całych
 narodów przerodziła się w wymuszaną zmianę zapisów karnych w dziedzinie seksualności.

Gabriela Kuby ilustruje ten proces w postaci tabeli, zamieszczonej w jej wciąż przytaczanej źródłowej
 pracy „Globalna rewolucja seksualna” (KG-GlobR 63).

Postępujące rozmiękczanie Prawa Karnego Niemiec
w dziedzinie seksualności

1961 Dopuszczenie stosowania tabletki przeciw-rodzicielskiej

1969 Zniesienie karalności bluźnierstwa

1969 Częściowe zniesienie karalności czynów homoseksualnych

1969 Zniesienie karalności cudzołóstwa

1969 Wychowanie seksualne w szkołach jako przedmiot obowiązkowy

1973 Zwolnienie pornografii

1976 Liberalizacja aborcji: dopuszczenie wskazań medycznych

1977 Zniesienie zasady orzekania winy przy rozwodach

1993 Aborcja do 14 tygodnia ciąży: sprzeczna z prawem, ale nie karana. Przy wskazaniach medycznych:
 dopuszczalna w każdym terminie

1994 Całkowite zniesienie karalności czynów homoseksualnych



1999 Gender mainstreaming staje się w polityce ‘zasadą wiodącą i zadaniem przekrojowym’, tzn. wdrażanym
 w każdej dziedzinie

2001 Legalizacja związków partnerskich jednopłciowych

2001 Prostytucja uznana za działalność usługową i zawód uprawniający do ubezpieczenia socjalnego

– Walka o pełne zrównanie związków jednopłciowych z małżeństwem, prawo do adopcji

– Walka o zapis Konstytucji prawa do swobodnego wyboru tożsamości płciowej

2. Genderyzm pod szatą feminizmu

a. Feminizm w walce o ‘równouprawnienie’

Gabriele Kuby, której gruntowną pracę na temat ‘gender’ wciąż z wdzięcznością przytaczamy,
 podkreśla, że nigdy dotąd w historii nie pojawiła się jakakolwiek presja w kierunku „zmiany tożsamości
 płciowej mężczyzny i kobiety przy użyciu strategii politycznej oraz środków prawnych: ... brakowało
 ‘inżynierii społecznej’ ...”. Dopiero teraz, jako kolejny anty-owoc rewolucji seksualnej z 1968 r., zaistniała
 możliwość osiągnięcia tego celu – i to w skali globalnej. Narzędziem tej strategii stało się „gender
 mainstreaming”.

W przewidywaniu oporu, iż chodzi o manipulowanie tożsamością płciową, ukryto i nadal ukrywa się
 osiąganie zamierzonego celu pod płaszczykiem eufemistycznego zwrotu „walki o równouprawnienie
 kobiet i mężczyzn”. Tak sformułowany cel, który każdy człowiek uzna za jak najbardziej słuszny, jest
 jednak w istocie swej jednym wielkim zakłamaniem – po linii wciąż praktykowanej metody świadomego
 wprowadzania w błąd opinii publicznej, wypracowanej przez grupy wojownicze ruchu
 homoseksualitycznego (zob. wyż.: Założenia i strategia Ruchu gejów i lesbijek). Jako trudne do odrzucenia hasło:
 obrona uciemiężonych – spełnia ono rolę zasłony dymnej, ewentualnie traktowane jest jako słowna
 propaganda w fazie jedynie początkowej. Hasło to spełnia wówczas funkcję otwarcia drzwi dla dalej już
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 bezproblemowego głoszenia właściwych idei ‘genderyzmu’ (KG-GlobR 69).

Nikt nie przeczy, że kobiety słusznie rozpoczęły trwającą od połowy 19-go wieku walkę o swoje
 równouprawnienie z światem męskim. Panujące stosunki społeczne praktycznie uniemożliwiały im:

Studiowanie na uczelniach wyższych Uczestniczenie w wyborach władz
 politycznych

Otwieranie konta bankowego Pełnienie pracy zawodowj (rzadkie wyjątki)

Piastowanie urzędów publicznych i funkcji
 kierowniczych

Podejmowanie działalności artystycznej
(chyba za cenę poniżenia i biedy)

W następstwie dokonujących się zmian w stosunkach produkcji przybywać zaczęło coraz więcej
 wysoko wykształconych kobiet, które często łączyły się w chrześcijańskie zrzeszenia kobiet, walczące
 jednocześnie o ochronę matek i rodzin. Nie zdążały one jednak w żaden sposób do walki ‘płci’ – i przez
 myśl by im nie przeszło oddzielenie seksualności od macierzyństwa. Walczyły jedynie o prawa
 polityczne, możność kształcenia i lepszą pozycję społeczną. Trzeba zaś wyznać, że te żądania kobiet
 zostały w świecie zachodnim w znacznym stopniu już dawno spełnione (KG-GlobR 70).

W międzyczasie powstały jednak odgałęzienia ruchu kobiecego w ramach komunistycznego oporu
 przeciw ‘kapitalizmowi’. Idee te zostały podjęte i wykorzystane przez Marksa i Engelsa jako jeden z
 przejawów ‘walki klas’: tym razem kobiet, uciemiężonych w domu i rodzinie – przeciw mężczyznom z
 dziedzictwem systemu patriarchalnego.

Sam Engels, „bezdzietny ojciec genderyzmu”, podbudował teoretycznie ideę o konieczności
 wywalczenia następujących kwestii (KG-GlobR 70; DyktG 129nn):

– likwidacji rodziny,
– równoprawnego włączenia mężczyzn i kobiet w proces
 produkcji,
– publicznej opieki nad dziećmi.

Coraz bardziej do głosu dochodziły radykalne feministki. Domagały się głośno ‘samookreślenia
 seksualnego kobiety’. Ideą wiodącą stało się hasło wyżej wspomnianej Simone de Beauvoir (wyż.: Simone
 de Beauvoir): „Nikt nie rodzi się kobietą, tylko się nią staje”.
 – Feministki radykalne zaczęły walczyć tym razem nie tyle o więcej ‘równości’ dla kobiet, ile przeciw
 małżeństwu i rodzinie, przeciw dziecku i macierzyństwu.

Ruch przekształcał się w walkę o uwolnienie seksualności od wszelkich norm i wszystkiego, czego
 odmawiano lesbijkom. Radykalny feminizm dążył do wyzwolenia od wszystkiego, co uznawał za ‘nie-
normalność’. Przede wszystkim zaś domagał się wyzwolenia spod ‘obowiązkowego hetero-seksualizmu’,
 dążąc konsekwentnie do de-konstrukcji tożsamości płciowej mężczyzny-kobiety (KG-GlobR 71).

Dyskusje społeczno-polityczne zmierzające do dokonującej się de-
konstrukcji biegunowości płci, znalazły znakomite ułatwienie dzięki
 wprowadzeniu w obieg angielskiego słowa „gender” [ang. ‘rodzaj’ – w
 znaczeniu rodzaju gramatycznego: męski-żeński-nijaki], któremu jednak nadano
 nową treść. Dotąd używano tego rzeczownika na oznaczenie
 gramatycznie pojmowanego rodzaju (męski-żeński-nijaki). Obecnie
 przekształcono jego treść dla oznaczenia nowo utworzonego pojęcia –
 tzw. płci społecznej-kulturowej, w dużej mierze uniezależnionej od płci
 biologicznej (KG-GlobR 72).
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Objaśnienie

Dotąd nikt nie poddawał w wątpliwość dwupłciowości człowieka: jako
 mężczyzny, względnie kobiety (= z greckiego: hetero-seksualizmu; gr. héteros =
 drugi, inny; dwubiegunowość płciowa człowieka). Obecnie użycie słowa „gender”
 miało zdestabilizować, zde-konstruować tę dwubiegunowość – poprzez
 strumieniowe (ang.: mainstreaming), nie podlegające dyskusji ducha czasu
 – uniezależnienie wszelkich aspektów seksualności człowieka.

Sam taki pomysł wprawia zdrowo myślącego człowieka w zdumienie. Ileż to wymaga przewrotności w
 myśleniu u osób, które coś takiego wymyśliły. Jedynie po to, żeby osobom nie-heteroseksualnym
 stworzyć „możliwość zagłuszenia problemu ich tożsamości”  płciowej.
 – Aktywiści ‘gender mainstreaming’ cieszą się jednak wsparciem potężnych zasobów finansowych z kas
 najwyższych szczebli ONZ oraz organizacji LGBTIQ, które ten ruch napędzają.

Skrót LGBTIQ przyjął się niebawem powszechnie w dokumentach instytucji międzynarodowych dla
 oznaczenia obecnie już powszechnie znanych przymiotników:
L lesbijski, G gejowski, B biseksualny, T transseksualny, I interseksualny, tzn.: nie-hetero-seksualny, Q
 queer (= udziwniony; coraz to zmieniający swoją tożsamość płciową).

Aktywiści ruchów LGBTI zdołali w zadziwiającym tempie obsadzić swoimi ludźmi stanowiska w
 organizacjach międzynarodowych, na uniwersytetach, w świecie mediów, w salach sądowych. Ich celem
 jest to jedno: narzucić całemu światu swe wypaczone idee i zmusić cały świat do bezdyskusyjnego
 zaakceptowania stylu myślenia i życia środowisk i osób „LGBTIQ”.

b. Judith Butler i tożsamość płciowa

1) Konstrukcje myślowe Judith Butler

Rozmachu ideologii ‘gender’ nadała kolejna aktywistka feminizmu, lesbijka Judith Butler (1954- ). Mimo
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 iż wszystkie znamiona jej osobowości świadczą o jej kobiecości, przeżywa ona swą płciowość jako
 ograniczenie wolności i dyskryminację, która została jej narzucona przez ‘naturę’. Butler prezentuje się
 raz w roli męskiej, to znów kobiecej – zależnie od chwilowego nastroju swego myślenia.

W 1990 r. ukazała się jej słynna książka: „Uwikłani w płeć. Feminizm i polityka tożsamości” (Gender
 Trouble – Feminism and Subversion of Identity: Kłopot z genderem – Feminizm i obalenie tożsamości). Butler dąży
 świadomie do wprowadzenia zamieszania w kategoriach płci kulturowej, które wspierają hierarchię
 płciową i obowiązkową heteroseksualność. Skonstruowała ona skomplikowaną teorię, którą ujmuje w
 zawiły język filozoficzny. Zdąża świadomie do „zachwiania fundamentów ludzkiego porządku poprzez
 poruszenie, subwersywne kombinacje i namnożenie tychże właśnie kategorii, które, pozując na
 konstytutywne iluzje tożsamości, usiłują stabilizować płeć kulturową” (jej cytat za: KG-GlobR 73n).

Swymi trudnymi do zrozumienia wyrażeniami sprawia wrażenie wysokiej uczoności. Niemniej jej
 podstawowe stwierdzenia są następujące: „Płeć biologiczna” jest konstrukcją idealną (= myślową), która
 materializuje się z upływem czasu w sposób przymusowy. Nie jest ona faktem naturalnym lub
 niezmiennym stanem ciała, ale procesem, w którym materializują ją regulujące normy. Osiągają one tę
 materializację poprzez swoje stałe, wymuszone powtarzanie się” (jej cytat za: KG-GlobR 74).

Językiem bardziej zrozumiałym można by to wyrazić następująco: „Mężczyzn i kobiet w ogóle nie ma.
 Płeć to fantazja, coś w co wierzymy tylko dlatego że tak nam powiedziano. Gender nie jest związany z
 płcią biologiczną – ona nie odgrywa żadnej roli, powstaje tylko dlatego, że mowa ją wytwarza, a ludzie
 wierzą w to, co ciągle słyszą i mówią. Tożsamość płciowa jest całkowicie niezawisła i elastyczna: nie ma
 męskości i kobiecości jako takich, ale tylko określony (ang.:) performance , czyli zachowanie, które może
 się w każdej chwili zmienić” (KG-GlobR 74).

W oparciu o te swoje założenia wyprowadza Butler daleko idące wnioski. Twierdzi, że kazirodztwo,
 które uważa się za ‘tabu’, jest przyczyną urojeń co do tożsamości jako mężczyzny czy kobiety, toteż
 trzeba je usunąć. Oto jej słowa: „Tabu incestu (łac.: incestus = kazirodztwo) to jurydyczne prawo, które
 poprzez mechanizm obowiązkowego utożsamienia zarówno jakoby zakazuje pragnień kazirodczych, jak i
 konstruuje konkretne podmiotowości nacechowane płcią kulturową” (cytat Butler za: KG-GlobR 74). Butler
 odnosi to również do homoseksualizmu.

2) Uwagi do konstrukcji myślowych Judith Butler

Twierdzenia Butler zawierają co najmniej poważną niekonsekwencję.

Feminizm bądź chce ukazać znaczenie kobiet kosztem mężczyzn;
 Bądź domaga się likwidacji polaryzacji płciowej, tzn. zmierza do tego, by każdy miał wolny wybór
 orientacji seksualnej.

Nie da się mieć jednego i drugiego naraz. Skoro stabilne pojęcie płci przestaje być zasadniczą
 przesłanką polityki feministycznej, to aby zachwiać reifikację [= urzeczowieniem; sprowadzeniem do rzędu ‘rzeczy’]
 kulturowej płci i tożsamości, potrzeba polityki feministycznej nowego rodzaju. Toteż Butler stwierdza
 ostatecznie:

„Nadal jest sens mówić o kobietach w celach strategicznych, bądź jedynie przejściowo, by
 reprezentować ich roszczenia” (cytat Butler za: KG-GlobR 75).
 Z tym, że celem pozostaje zniesienie tożsamości płciowej, bo dopiero wtedy indywiduum wyzwoli się
 spod ‘dyktatury natury’ i umożliwi pełną wolność wyboru określenia się w sposób dowolny, choć
 zmienny w czasie.
 Dopóki bowiem kobiety istnieją i istnieje obowiązkowa normalność heteroseksualna, mogą one być
 uciskane, a marginalizowane mogą być ‘inne formy pożądania’ ...” (cytat Butler za: KG-GlobR 75).

W sumie więc według Butler istnieją nie dwie płci, lecz jest ich wiele – zależnie od ‘orientacji



 seksualnej’. Czyli: tożsamość płciowa wprawdzie istnieje, ale „nie jest ona określana przez bycie kobietą
 czy mężczyzną, lecz przez orientację seksualną – czyli to, czy ktoś jest gejem, lesbijką, bi-, trans-, inter-
 czy jeszcze jakimś innym -seksualistą.
 – Znaczy to zatem: „Butler redukuje tożsamość człowieka, skoro tworzy ją wiele czynników, takich jak
 płeć, rodzina, kultura, religia – do orientacji seksualnej, która miałaby być wybierana w sposób wolny i
 jest zmienna” (KG-GlobR 75).

Rodziny tworzą się według Butler nie przez małżeństwo, ale „... swobodny akt tymczasowej
 przynależności. Dzieci nie są w jej równoległym świecie poczynane, ale ‘projektowane’ i hodowane dzięki
 możliwościom technicznym, jak banki nasienia, macierzyństwo zastępcze, in vitro i manipulacje
 genetyczne” (KG-GlobR 75n).

3) „Queer” i „gender” w rozumieniu Judith Butler

W ten sposób Butler stała się czołową postacią w wypracowaniu teorii „queer”. Jest to kolejne
 określenie, któremu ‘gender’ nadało nowe znaczenie. Określenie „queer ma za zadanie znieść
 uwięzienie mowy w terminach, które wprawdzie odrzucają hetero-seksualizm, ale go jednak zakładają,
 jak np. ‘lesbijski, gejowski, bi- czy trans-seksualny’. Queer to wszystko, co nie jest straight = proste, czyli
 hetero-seksualne. Biegunowość hetero- i homoseksualizmu musi zostać usunięta, by doprowadzić do
 całkowitego zniesienia tożsamości płciowej, ponieważ dopiero wtedy ‘hegemonia obowiązkowej
 heteroseksualności’ zostanie w pełni przezwyciężona i człowiek osiągnie pełną wolność samo-
określenia” (KG-GlobR 76).

Dziwne to, że słowo „queer”, które kojarzy się z bardzo negatywnymi zachowaniami człowieka, w
 wydaniu pracy Butler zyskało status teorii naukowej, rozwijanej z rozmachem „na uniwersytetach jako
 część studiów genderowych”. Przymiotnik ‘queer” znaczy bowiem: dziwny, dziwaczny ekscentryczny;
 nikczemny, fałszywy; podejrzany, zgniły; nienormalny, chory umysłowo; homoś-pedał.

Za Gabriele Kuby należałoby dokonać podsumowania:

„Według teorii gender płeć człowieka jako mężczyzny i kobiety nie ma żadnego znaczenia dla jego
 tożsamości, ale jest przejawem ‘dyktatury natury’ nad jego wolnym samorozumieniem; od tej dyktatury
 musi się człowiek uwolnić.
 – Tożsamość ta jest raczej określona przez jego orientację seksualną, którą on sam sobie wybiera w
 sposób dowolny, dlatego jest ona elastyczna, zmienna i wieloraka.
 – Iluzja, ‘urojenie’ istnienia dwóch płci jest wytworem tabu kazirodztwa i zwyczaju językowego, który
 mówi o mężczyźnie i kobiecie, ojcu i matce; te czynniki muszą ulec likwidacji, by umożliwić swobodne
 samo-określenie jednostki.
 – ‘Hetero-seksistowskie elementy’ społeczeństwa trzeba wykorzenić z wszystkich obszarów życia.
 Męskość i kobiecość, małżeństwo i rodzina, macierzyństwo i ojcostwo, seksualność i płodność nie
 mają żadnego uzasadnienia w naturze, lecz raczej usprawiedliwiają hegemonię mężczyzny nad
 kobietą i hetero-seksualności nad innymi formami seksualności. To wszystko trzeba zniszczyć aż do
 korzeni” (KG-GlobR 76n).

Przedziwne to, że wywrotowe teorie Judith Butler zyskały szereg prestiżowych nagród i ogromne
 sumy pieniężne, a agendy międzynarodowe ONZ i UE „same napędzają ‘przewrót’, co więcej, zmuszają
 cały świat, aby go wspierał ...” (KG-GlobR 77):

„Gender stał się niebawem ideologią panującą. Finansowane zaś przez państwa ‘centra badań
 genderowych’ czynią wszystko, by koncepcje te przenieść na grunt decyzji politycznych
 – ... Wszystko to dokonuje się bez jakiejkolwiek dyskusji publicznej na ten temat – zarówno w
 parlamentach, jak i w mass mediach.
 – Prawie nikt nie wie, co to jest gender, a przecież stał się on mainstreamem ...” (KG-GlobR 77n).



3. Gender na poziomie ONZ

a. Postępująca utrata autorytetu ONZ

Zauważamy ze zdumieniem, że dzieje ‘rewolucji seksualnej’, które od drugiej połowy 20-go wieku
 opanowują coraz bardziej globalnie cały świat, stały się ruchami nie ‘od dołu ku górze’, lecz zostają
 zaszczepiane ‘od góry ku dołowi’. Dzieło to dokonuje się w następstwie decyzji elity władz rządzących
 całym światem. Rewolucja seksualna zmierza ostatecznie do drastycznego zaniżenia ludności świata
 (KG-GlobR 79).

Równolegle do tej rewolucji obserwujemy niemal niezauważane, cichaczem dokonywane
 podkładanie totalnie odmiennej treści pod chlubnie tuż po zakończeniu Drugiej Wojny Światowej przez
 Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjętą „Powszechną Deklaracją Praw
 Człowieka” (10.XII.1948 r.). Deklaracja ta była wyrazem przez wszystkich uznawanych uniwersalnych praw.
 Miały one stać na straży życia człowieka oraz naturalnych instytucji społecznych: przede wszystkim zaś
 małżeństwa, rodziny oraz własności prywatnej.

Szczególnie nas interesujące artykuły brzmiały szczytnie:

  Art. 1: Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej
 godności i swych praw.

  Art. 2: Każdy człowiek posiada wszystkie prawa i wolności zawarte w
 niniejszej Deklaracji bez względu na jakiekolwiek różnice rasy, koloru, płci,
 języka, wyznania, poglądów politycznych i innych, narodowości, pochodzenia
 społecznego, majątku, urodzenia lub jakiegokolwiek innego stanu.

  Art. 16, p. 1: Mężczyźni i kobiety bez względu na jakiekolwiek różnice
 rasy, narodowości lub wyznania mają prawo po osiągnięciu pełnoletniości do
 zawarcia małżeństwa i założenia rodziny.

  Art. 16, p. 3: Rodzina jest naturalną i podstawową komórką



 społeczeństwa i ma prawo do ochrony ze strony społeczeństwa i państwa.

Deklaracja tych i pozostałych ‘praw’ wyrosła na żyznej glebie tradycji judeo-chrześcijańskiego Bożego
 objawienia. Nie znajdzie się lepszej i głębszej podstawy pod jakiekolwiek ‘prawa’ i uwydatnienie godności
 ludzkiej osoby, pomijając już sprawę trwałej promocji godności i zadań kobiety.

Na tym tle sprawą tym bardziej zdumiewającą jest fakt, że to, co w zamierzeniu autorów Deklaracji
 miało być wyrazem obowiązującej myśli prawnej po wszystkie czasy, zaczęło niebawem pękać w
 następstwie narzucanych manipulacji interpretacyjnych ze strony osób postawionych na wysokich
 szczeblach władz ONZ, hołdujących jednak diametralnie przeciwstawnym ideologiom.

W wyniku tych procesów ONZ w ciągu paru pierwszych dziesiątków lat zaczęła coraz bardziej
 zatracać swój autorytet. Organizacja ta przekształciła się i nadal przekształca się w instytucję promującą
 najbardziej haniebne ludzkie zachowania.
 – Zasadniczą tego przyczyną stało się wyeliminowanie Boga. Jak zwykle w złudnym przekonaniu, iż
 uniezależnienie się od Boga przyniesie upragnioną wolność działania po linii folgowania najniższym
 namiętnościom.

Tymczasem „śmierć Boga” staje się nieuchronnie śmiercią człowieka (zob. DeV 38; GS 36). Człowiek
 nigdy nie stanie się swoim własnym ‘stworzycielem’, a jest po prostu ‘stworzeniem’. Z tym że człowiek
 został stworzony – przez Boga-Stworzyciela – jako „Boży Obraz i Boże Podobieństwo” (Rdz 1,26n).

Znaczy to, że człowiek z istoty swej nigdy nie stanie się w pełni ‘sobą’ inaczej, jak tylko w przylgnięciu
 do swojego Stworzyciela, który jednocześnie stał się Odkupicielem człowieka, swego żywego ‘Obrazu’.

Jest rzeczą zdumiewającą, że wpływowe agendy ONZ, z chwilą gdy zostały zawładnięte przez osoby
 zdawać by się mogło wysoce wykształcone, walczą zawzięcie o zniesienie tożsamości płciowej
 mężczyzny i kobiety, o likwidację małżeństwa i rodziny, o zniesienie tożsamości i moralności seksualnej,
 o aborcję i homoseksualizm jako podstawowe ‘prawo człowieka’ (KG-GlobR 81n). Zgodnie z wypowiedzią
 św. Pawła o współczesnym sobie homoseksualizmie, również ci ludzie utracili ... rozum (por. Rz 1,21n. –
 Pełny tekst zob. wyż. np.: „Paweł Apostoł o homoseksualizmie”).

b. Nadzieje pokładane w ONZ po 1989 r.

Data 1989 r. wiąże się teoretycznie z upadkiem komunizmu. Jest oczywiste, że mentalność
 komunistyczna utrzymuje się nadal – raczej mocno i wielorako, szczególnie w byłych krajach
 ‘komunistycznych’. Wielu sądziło, że po 1989 r. nastanie nowa era, a wszelkie przeciwieństwa doczekają
 się pokojowego rozwiązania.

Rzeczywistość przyniosła wiele rozczarowań.
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Objaśnienie

 – Gorzej, że równolegle zaczęły pojawiać się coraz silniejsze tendencje zmierzające do zniszczenia
 chrześcijaństwa i nieodłącznie z nim związanego chrześcijańskiego dekalogu: Dziesięciorga Bożych
 Przykazań. Wszechwładnie panoszący się relatywizm piętnował je jako wyraz przestarzałej ideologii,
 która blokuje swobodę w kształtowaniu zachowań człowieka ...

Nadzieje na nowy globalny porządku zwracały się
 spontanicznie w stronę ONZ. Jednakże ta właśnie Instytucja
 zaczęła zatracać we wzrastającym tempie swój autorytet
 moralny, jaki osiągnęła w 1948 roku. Coraz śmielsza stawała się
 presja, narzucająca relatywizm dotychczasowego porządku
 etycznego, łącznie z odrzuceniem chrześcijańskiej antropologii i
 istnienia obiektywnego ładu prawa moralnego naturalnego.
 Naczelną rolę zaczęto przypisywać autonomii człowieka,
 uwydatniając prawo jego wolnego wyboru w ramach
 różnorodności kulturowej i społecznej, w tym także wolności

 wyboru orientacji seksualnej.

Zasadniczą przeszkodą w realizacji tak pojętej ‘wolności’ stanowiło w pierwszym rzędzie
 chrześcijaństwo. Za Gabriele Kuby oraz Marguarete Peeters można by zaprezentować zestawienie
 postaw i wymogów etycznych płynących z chrześcijaństwa – a narzucanych przez nurt ideologiczny
 nowoczesnego post-modernizmu, jak się zwykło określać współczesne nurty ideologiczne.

Zestawienie to ukazuje Gabriele Kuby – w ślad za zestawem dokonanym przez Marguerite Peeters
 (zob.: KG-GlobR 83n):

Etyka o zabarwieniu judeo-
chrześcijańskim

Etyka postmodernistyczna

Prawda Nietolerancyjny relatywizm

Wartości absolutne i normy wiążące Wolny wybór autonomicznego indywiduum

Autorytet Równość

Autorytet rodziców Prawa dzieci

Płeć Gender

Biegunowa tożsamość płciowa mężczyzny i
 kobiety

Możliwość wyboru płci

Heteroseksualność jako norma Prawna i społeczna akceptacja każdego
 zachowania seksualnego

Małżonek Partner

Małżeństwo kobiety i mężczyzny Związek partnerski tej samej płci

Rodzina jako małżonkowie z potomstwem Związek partnerski tej samej płci z prawem
 adopcji dzieci

Odpowiedzialne rodzicielstwo „Zdrowie reprodukcyjne”: antykoncepcja i
 aborcja

Suwerenność narodowa Globalne sterowanie przez „Rząd globalny”

Demokracja przedstawicielska Demokracja uczestnicząca

Konfrontacja różnych stanowisk Dialog

Decyzje podejmowane przez większość Konsens
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Tradycja Kulturowa różnorodność

Tożsamość kulturowa Multikulturalizm

Dziesięć Przykazań Etyka relatywistyczna

Bóg Autonomiczne indywiduum

Promotorzy nowego podejścia do zagadnień etyki umyślnie unikają jasnych definicji, by dzięki
 systematycznie używanej ambiwalencji pojęć tym pewniej wdrażać swoje ciemne zamierzenia. Gabriele
 Kuby stawia pytanie – w nawiązaniu do jej rodzimego środowiska Niemiec: „Jak to możliwe, że ‘gender
 mainstreaming’ już w roku 1999 stał się ‘zasadą wiodącą i zadaniem przekrojowym’ niemieckiej polityki, a
 jeszcze dekadę później prawie nikt nie wiedział, co to pojęcie w istocie znaczy?” (KG-GlobR 84n). I cytuje
 Marguerite Peeters, która – podobnie jak Gabriele Kuby, jest specjalistką badań w zakresie ‘ideologii
 gender’:

„To nie rządy, lecz nie-upoważnione przez społeczeństwo mniejszości grały od
 początku do końca główną rolę w rewolucyjnych procesach. Działały one jako
 jednocześnie oddziały uderzeniowe pierwszej linii, pionierzy, lobbyści,
 przekształciciele świadomości, twórcy konsensu, moderatorzy, partnerzy władzy,
 inżynierowie socjalni i czynni aktorzy, stróżowie i zwycięscy ustanowiciele nowego
 etosu ...
 – Legitymizowany autorytet władzy został przeniesiony na grupy interesów, które
 nie tylko nie miały żadnej legitymizacji społecznej, ale często stawiały sobie i
 realizowały radykalne cele. Według logiki zasady partnerstwa, ‘partnerzy
 (rządzących) otrzymywali, kosztem legitymizowanych reprezentantów państwa,
 coraz większą władzę polityczną” (M.A.Peeters, Willkür als Moralgesetz, 28n; cyt. za: KG-
GlobR 85).

Gabriele Kuby dopowiada o tych nie mianowanych, nie wybranych ‘ekspertach’ władzy:

„Występują oni z reguły jako ‘eksperci’, ‘doradcy’. W rzeczywistości są to jednak lobbyści małych,
 radykalnych mniejszości, którzy potrafią przeforsować własne interesy – kosztem dobra wspólnego.
 – Właśnie radykalne mniejszości feministek oraz homoseksualistów odgrywają główną rolę w
 globalnym szerzeniu nowej etyki” (KG-GlobR 85).

Odgrywanie wiodącej działalności przez wspomniane ‘mniejszości feministek i gejów’ znalazło
 znaczne ułatwienie w postaci już wcześniej przez ONZ przyjętego celu strategicznego i politycznego:
 świadome zdążanie do zaniżenia ludności świata. Hasła głoszone przez wspomniane ‘mniejszości’
 padały w ten sposób na podatny grunt: walki o ‘wolną miłość’, antykoncepcję, aborcję, wolny wybór
 orientacji seksualnej, prawa dzieci przeciw rodzicom.

Popierając wysuwane przez wspomniane mniejszości idee, ONZ zaczęło organizować konferencje
 światowe dla wdrażania zmian, mających na celu wprowadzanie nowych norm w życiu społeczno-
polityczno-kulturowym.
 – Szczególnie ważne znaczenie przypadło słynnym konferencjom, jakie odbyły się w Bukareszcie (1974:
 populacja świata), Kairze (1994: również populacja świata) i Pekinie (1995; oraz 2010: kobiety) (KG-GlobR 85).



c. Cel strategiczny: redukcja ludności świata

Zamiast przystąpić do twórczego rozwiązywania międzynarodowej, wielorakiej pomocy dla krajów nie
 rozwiniętych, zgodnie ze swym pierwotnym założeniem i celem zaistnienia, ONZ zajęło się w iście
 obłędny sposób zagadnieniem: jak zredukować liczbę światowej populacji. Sprężyną tych działań były
 sztucznie podnoszone obawy ludzi i krajów bogatych o ich własny dobrobyt.

Do wniesienia tego zagadnienia na forum obrad przyczyniły się przede wszystkim coraz inne raporty,
 a tym bardziej działalność zasobnych finansistów, m.in. Fundacji Rockefellera.

Strategicznym partnerem dla wdrożenia programów zaniżenia ilości mieszkańców tej ziemi stała się
 przede wszystkim osławiona ‘IPPF’ (International Planned Parenthood Federation; zob. wykaz skrótów – u samej góry
 każdej ze stron niniejszego rozdziału). Federacja ta rozprowadza po całym świecie środki przeciwrodzicielskie.
 Jej sukcesy zostały jednak na Konferencji w Bukareszcie (1974 r.) mocno stonowane przez przedstawicieli
 Stolicy Apostolskiej i niektóre państwa Wschodu.

Przewrotnie formułowana terminologia dotycząca działań ‘anti-life’

Już w tym czasie (lata 70-te) USA uzależniały dostarczanie pomocy gospodarczej od przyjęcia
 programów pełnej akceptacji dla aborcji oraz sterylizacji, jakiej poddawano by kobiety – często bez ich
 wiedzy i zgody.
 – W przewidywaniu silnego oporu wielu narodów wobec tych programów, USA i ONZ rozprowadzały
 środki zapobiegania ciąży, narzucały aborcję i sterylizację – za pomocą określeń, które celowo
 wprowadzały opinię publiczną w błąd. Ukazywano je jako wymóg ‘wolności wyboru co do ilości dzieci’,
 jako humanitarną ‘pomoc’ świadczoną uciśnionym kobietom, oraz jako realizacja ‘zdrowia
 reprodukcyjnego’.

Nic dziwnego, że zwłaszcza przedstawiciele państw tzw. Trzeciego Świata nierzadko długo nie
 spostrzegali się, jak dalece urządzane Konferencje Międzynarodowe są manipulowane dla
 przeprowadzenia przewrotnie formułowanych celów ideologicznych, świadomie ukrytych pod perfidnie
 konstruowaną terminologią chlubnie brzmiących haseł promocji wolności oraz troski o zdrowie.
 – Gabriele Kuby wymienia przykładowo szereg takich wyrażeń, które weszły do dokumentów m.in.
 Konferencji w Pekinie, poświęconej problematyce ‘kobiet’ (1995 r.; zob.: KG-GlobR 88n):

(§ 94): „Zdrowie reprodukcyjne znaczy, że ludzie mogą prowadzić
 satysfakcjonujące i bezpieczne życie seksualne, że są zdolni do
 rozmnażania się i mają możliwość wolnego wyboru: użycia tej
 zdolności, względnie jej nie-użycia. Oraz że sami decydują o
 rodzicielstwie: kiedy tego zechcą i jak często”.

Czyli decydowanie o
 rodzicielstwie również
 przez aborcję.

(§ 94): „W świetle tej definicji, prawa reprodukcyjne obejmują
 określone prawa człowieka, które zyskały już uznanie i
 sformułowanie w narodowych kodeksach prawnych,
 międzynarodowych dokumentach na temat praw człowieka i
 innych ogólnie przyjętych dokumentach”.

Brak tu odniesienia do
 jakiegokolwiek
 dokumentu o prawach
 człowieka.

(§ 95): „Wielu ludzi na świecie musi, z powodów takich jak np. Zatem ‘służby’ te



 poniżej wymienionych, zrezygnować ze zdrowia reprodukcyjnego:
 wskutek niedostatecznej wiedzy o ludzkiej seksualności i
 nieodpowiedniej, stosunkowo skąpej informacji na temat zdrowia
 reprodukcyjnego i wspierających je służbach ... Szczególnie
 zagrożona jest tu młodzież”.

 dotyczą też placówek
 aborcyjnych. A
 ‘brakujące informacje’
 winny być uzupełniane
 przez edukację
 seksualną na zachodnią
 modłę.

(§ 96): „Prawa człowieka w odniesieniu do kobiety obejmują także:
 – jej prawo do określania – w sposób wolny od przymusu,
 dyskryminacji i przemocy – okoliczności związanych z jej
 seksualnością, włączając w to zdrowie seksualne i reprodukcyjne;
 – oraz swobodę podejmowania w tych sprawach decyzji w sposób
 wolny i na własną odpowiedzialność”.

Zatem kobieta ma prawo
 decydować o liczbie
 partnerów seksualnych,
 o swej orientacji
 seksualnej, oraz o
 aborcji.

Do podobnego przełomu odnośnie do ‘praw reprodukcyjnych’ doprowadziła już rok wcześniej słynna
 Konferencja w Kairze (1994 r.). Jej ‘powodzenie’ zostało przygotowane m.in. przez rozprowadzone,
 poważnie zmanipulowane informacje na temat etyki Kościoła Katolickiego.

Mimo wszystko jednak argumenty zaczerpnięte z wypowiedzi Jana Pawła II, ani z kolei postawa
 krajów islamskich – nie zdołały zastopować machiny aborcyjnej, popartej miliardowymi funduszami ONZ
 oraz fundacji pochodzących z USA (KG-GlobR 89).
 – Większość prezydentów USA forsowała zdecydowanie politykę ‘anti-life’.

Szczególnego programowego wsparcia doznają grupy feministyczne i homoseksualne ze strony
 prezydenta USA – Baracka Obamy. Jego zaś ‘prawa ręka’, mianowicie Hillary Clinton, ogłosiła na
 Międzynarodowej Konferencji nt. Populacji i Rozwoju w Waszyngtonie (2010) „globalną inicjatywę w
 sprawie zdrowia” (KG-GlobR 90). Mianowicie USA przeznaczyły na te cele na najbliższe 6 lat – sumę 63
 miliardów dolarów. Oto jej słowa:

„Chodzi o ogólnoświatowy program zapobiegania ciąży i poszerzenia oferty planowania rodziny. W
 zamian obiecujemy podjęcie starań o ograniczenie śmiertelności matek i dzieci, przeszkodzenie
 milionom niechcianych ciąży i nowych zachorowań na AIDS.
 – Tą inicjatywą otworzymy nowe drogi do zwalczania chorób i wspierania zdrowia” (KG-GlobR 89).

Miliarderzy dążą w ten sposób – poprzez zastosowaniu eufemistycznych wyrażeń – do drastycznej
 redukcji ‘zbyt wielu ubogich’. Cel ten osiągną poprzez zaofiarowanie im „służb zdrowia reprodukcyjnego”
 (KG-GlobR 90; zob. tamże niektóre nazwiska i ich konkretne programy).

Tymczasem w nawiązaniu do pojawiających się alarmujących statystyk na temat przewidywanego
 wzrostu ludności świata wypowiada się przewodniczący PRI (Instytutu Badań ad Ludnością) w sposób mocno
 tonujący:

„Twierdzenie UNFPA (Fundusz Ludnościowy Narodów Zjednoczonych), jakoby kobiety wymagały środków
 zapobiegania ciąży – jest po prostu nieprawdą. Tym, o co one wołają, jest dopraszanie się o lepszą
 opiekę zdrowotną dla nich i ich rodzin.
 – Jednakże to właśnie wołanie o pomoc medyczną spotyka się z systematycznym ignorowaniem ze
 strony kontrolerów urodzin z UNFPA. Im nie chodzi o ratowanie życia, lecz o zmniejszenie liczby ludzi.
 ... Mówią nam, że biedni w krajach słabo rozwiniętych mają za dużo dzieci.
 ... Według nich tylko bogatym wolno mieć dzieci. To nowa forma globalnego rasizmu ...” (cyt. za: KG-



GlobR 91).

d. Pekin 1995 a kwestia kobiet

Wspomniana Konferencja w Pekinie (1995 r.) stała się kolejnym etapem „przejęcia władzy przez tych,
 których nikt nie wybierał” (słowa Peeters, cyt. za: KG-GlobR 91). W warunkach demokracji władze polityczne
 wybierane są przez cały naród i podlegają kontroli parlamentu. Tymczasem ideolodzy ‘rządu globalnego’
 rekrutują się w drodze międzynarodowej biurokracji z organizacji pozarządowych. Należą oni do
 radykalnych mniejszości, które są finansowane w drodze niejasnych transferów pieniężnych i fundacji o
 zasięgu globalnym. Określa się je nazwą „demokracji uczestniczącej” (KG-GlobR 91n).

  Rolę wiodącą na Konferencji w Pekinie wiodły radykalne feministki. Wyraźnie sobie założonym
 celem było utrwalenie pojęcia „gender”  zamiast słowa „płeć”. Zabieg ten potrzebny był do osiągnięcia
 trzech celów (zob. KG-GlobR 92):

– do proklamacji „substancjalnej równości” mężczyzny i kobiety,
 – do „de-konstrukcji” tożsamości płciowej obu tych płci,
 – do „de-konstrukcji” dotąd „normatywnej, obowiązkowej heterseksualności”.

Działo się to poprzez stosowanie wyrafinowanych chwytów i manipulacji słownych. Przygotowaniami
 Konferencji zajmowały się niemal wyłącznie wojujące grupy anti-life, podczas gdy grupom pro-life z
 zasady odmawiano akredytacji. Na samej już konferencji marginalizowano uczestników ukazujących
 komplementarność kobiety i mężczyzny, a z kolei powołanie kobiety do macierzyństwa i kształtowania
 rodziny. Nagminnie osiągano te niechlubne cele poprzez:

  fałszowanie tłumaczeń,
 – oskarżanie przedstawicieli podkreślających godność i powołanie do macierzyństwa – o
 „fundamentalizm”,
 – dokonywanie zmian zasad co do konsensusu podczas samych już głosowań,
 – przedłużenie konferencji w ostatniej chwili o jeden dzień.

Tą drogą radykalne feministki zdołały uchwalić rzekomo ‘jednogłośnie’ dokument „Pekińskiej
 Platformy Działania”. Działo się to pomimo protestów zwłaszcza Stolicy Apostolskiej oraz delegacji
 krajów islamskich. Delegacje te, zwykle ze względów finansowych, nie mogły sobie pozwolić na zmianę
 terminu odlotu. Wskutek tego nie mogły już uczestniczyć w głosowaniu końcowym.

W tej sytuacji ułożyły delegacje walczące w obronie rodziny następującą ulotkę (zob. KG-GlobR 93):

Ulotka Obrońców Rodziny – Pekin 1995 r.



„... ‘Pekińska Platforma Działania’ to bezpośredni atak na wartości, kultury,
 tradycje i przekonania religijne znacznej większości ludności świata zarówno w
 krajach ubogich, jak i uprzemysłowionych ...
 – Dokument nie okazuje w żaden sposób szacunku dla godności człowieka,
 usiłuje zaś zniszczyć rodzinę, lekceważy małżeństwo, dewaluuje macierzyństwo,
 wspiera wynaturzone praktyki seksualne, promiskuityzm seksualny i seks
 młodzieży”.

Jeden raz więcej zło, wynaturzenia i zbrodnicze traktowanie życia odniosło sukces – dzięki
 stosowaniu niegodnych metod działania. Mimo to końcowe dokumenty Pekińskie nie wyrażały żadnego
 konsensusu.
 – Zdecydowany opór stawiała szczególnie Stolica Apostolska, kraje o tradycji katolickiej oraz kraje
 muzułmańskie.
 – Feministkom udało się jedynie, oczywiście oszukańczo, „przemycić kontrolę urodzeń pod płaszczem
 ‘gender mainstreaming’  i połączyć zdrowie reprodukcyjne z wysokimi wartościami wolności wyboru,
 praw człowieka i pomyślności” (KG-GlobR 93).

Feministki i w parze z nimi idący przedstawiciele ruchów homoseksualnych dążyły jednak z
 wszystkich sił do stworzenia podstaw prawnych na poziomie ONZ dla uznania aborcji jednym z
 ‘podstawowych praw człowieka’.
 – Cel ten udało im się osiągnąć w Glen Cove, w stanie Nowy Jork 1996 r. Spotkali się tam wysokiej rangi
 przedstawiciele agend ONZ – z przedstawicielami wybranych, wpływowych organizacji pozarządowych
 ONZ-u (m.in. IPPF i innych. – Zob.: KG-GlobR 94).

Celem tego spotkania było opracowanie strategii dla redukcji liczby ludności poprzez aborcję, chociaż
 w żadnej z ośmiu umów międzypaństwowych ONZ, które definiują prawa człowieka, nie było
 jakiejkolwiek wzmianki o aborcji, ani o tzw. ‘prawach reprodukcyjnych’. Przy wypracowywaniu
 planowanego dokumentu grupa robocza przywiązała wielką wagę do każdego słowa. Chodzi o
 stwarzanie wrażenia jak najbardziej zachęcającego brzmienia formułowanych słów, które by sprytnie
 maskowały właściwe zamierzenia jego autorów.

Jednocześnie zadbano o utworzenie specjalnych organów monitoringu ‘praw człowieka’ (ang.: human
 rights monitoring bodies, lub: treaty monitoring bodies). Urzędy te miały kontrolować wdrażanie wypracowanych
 ‘nowych praw człowieka’ w państwach członkowskich.

Postarano się przede wszystkim o przekształcenie dotychczasowych ‘miękkich norm’ (soft norms)
 nowego „porządku seksualnego” w „twarde ustawy prawne” (hard laws) prawodawstwa międzynarodowego
 i prawodawstwa państw członkowskich.
 – Wspomniane organy monitorowania (monitoring bodies) miały przyjęte przez państwa członkowskie
 umowy „rozwijać, unowocześniać i reinterpretować”.
 – Systematyczne zaś powtarzanie-przypominanie winno doprowadzić do wytworzenia przekonania (z
 gruntu fałszywego!), że „prawa zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego” są wyrazem ścisłych elementów
 składowych podstawowych praw człowieka (KG-GlobR 94n).

Oto parę przykładów re-interpretacji dokonanej przez „Radę Praw Człowieka”  (HRC; zob.: KG-GlobR 95):

Przykładowe re-interpretacje ‘Podstawowych Praw Człowieka’

Prawo do wolnego przemieszczania
 się

– ma oznaczać:

Prawo do wyjazdu za granicę dla dokonania aborcji

Prawo do prywatnej sfery życia
– ma oznaczać:

Prawo do decyzji w kwestii ciąży i aborcji



Prawo swobodnego wyrażania
 przekonań

– ma oznaczać:

Prawo kobiet w każdym wieku do uzyskania informacji
 na temat ‘służb zdrowia reprodukcyjnego’, środków
 zapobiegania ciąży oraz edukacji seksualnej.

Utworzone organy ‘monitoring bodies’ (organy monitoringu: kontroli) wyposażane są w coraz większe
 kompetencje, a tym bardziej w źródła finansowania. Członkowie ich są co prawda delegowani przez
 państwa członkowskie ONZ, ale potem nie podlegają już ich jakiejkolwiek kontroli. Ich kluczowa funkcja
 polega na żądaniu raportów poszczególnych państw z wcielania w życie przyjętych umów. Mają
 pełnomocnictwo do przyjmowania zażaleń ze strony osób i prowadzenia autonomicznych badań,
 natomiast podległe im państwa muszą przedstawiać odnośne raporty łącznie z zapewnieniem, że
 zdarzające się ‘naruszenia praw’ już się nie powtórzą.

Wspomniane organy kontrolne, będące przedstawicielstwem organizacji pozarządowych
 współpracujących z władzami ONZ, systematycznie ignorują procedury demokratyczne, wywierając
 zarazem silny nacisk na kraje ‘oporne’, które nie są zachwycone pakietem ‘gender’ obejmującego
 aborcję, seksualizację młodzieży i wszelkie prawa dla środowisk ‘LGBTIQ’. Nękają państwa
 członkowskie koniecznością zniesienia zakazu aborcji poprzez „bezpieczne warunki aborcji”. Pomimo iż
 nie ma żadnej wiążącej międzynarodowej ustawy dotyczącej ‘prawa kobiety do aborcji’, ciągle
 powtarzany nacisk na to prawo stwarza podłoże pod zaistnienie takiego prawa.

Innymi słowy obserwuje się wciąż konsekwentnie realizowaną strategię osiągania celu poprzez
 wprowadzanie „zamieszania pojęciowego, nieprzejrzystość strategii, działanie podejmowane możliwie jak
 najbardziej w skrytości, i poprzez zniesławianie przeciwników – przede wszystkim Kościoła Katolickiego,
 a z kolei taktykę postępu stopniowego.
 – Do osiągnięcia tego celu służy np. wprowadzenie aborcji najpierw w sytuacji wskazań lekarskich,
 potem wskazań społecznych, m.in. w przypadkach rozreklamowanych ciąży młodych dziewcząt. Reszty
 dopełniają hojne dotacje finansowe m.in. na programy ‘zdrowia reprodukcyjnego, wychowania
 seksualnego młodzieży, rozpowszechniania prezerwatywy”  itd. (zob.: KG-GlobR 96n).

C.   POSTĘPUJĄCY TOTALITARYZM ‘GENDERYZMU’

1. Jogjakarta 2006 r.



a. Cele spotkania ekspertów: Jogjakarta 2006 r.

W 2006 r. zebrała się w Jogjakarcie w Indonezji grupa „wybitnych ekspertów w dziedzinie praw
 człowieka” dla przemyślenia sposobu wdrażania ideologii ‘gender’ – tym razem w skali globalnej.
 Dyskusja dotyczyła trzech aspektów:

a) Wolnego wyboru płci,
 b) orientacji seksualnej; oraz:
 c) tożsamości seksualnej.

Znamienne, że grupa ta zebrała się bez jakiejkolwiek urzędowej autoryzacji i legitymizacji. Jej
 eksperci ułożyli ‘29 Zasad Jogjakarty”. Zasady te zaprezentowali w marcu 2007 r. w Genewskiej siedzibie
 ONZ, by zyskać z jej strony wsparcie. Jest to szczegółowo rozpracowane „narzędzie dla aktywistów”
 rewolucji seksualnej. Zamierzonym celem ‘Zasad’ jest zaszczepienie w ludzką mentalność, a tym
 bardziej prawo regionalne i państwowe kwestii „tożsamości seksualnej”  jako kryterium zakazu
 dyskryminacji homofobii.

Szereg państw otworzyło się na oścież na ‘Zasady z Jogjakarty’ : Argentyna, Brazylia, Dania,
 Holandia, Norwegia, Szwecja, Szwajcaria, Czechy, Urugwaj – i oczywiście USA pod prezydenturą
 Baracka Obamy, faworyta homoseksualizmu (KG-GlobR 99n).

Zgodnie z omawianym dokumentem:

„... od wszystkich państw świata żąda się użycia totalitarnych środków w celu zmiany konstytucji i
 innych aktów prawnych, instytucji społecznych, systemu edukacji i fundamentalnych nastawień
 ludności, aby wymusić społeczną i prawną akceptację – więcej: uprzywilejowanie – homoseksualizmu
 oraz innych nie-heteroseksualnych tożsamości i sposobów zachowania” (KG-GlobR 100).

Nagłówki drugiej części tych 29 Zasad są drukowane każdorazowo dużymi literami i zaczynają się od
 słów: „PAŃSTWA POWINNY ...”. Chodzi o wymuszenie podjęcia środków prawnych i administracyjnych
 dla wdrożenia żądań narzucanych przez wspomnianych ‘rewolucjonistów kulturowych’ (tamże, KG-GlobR
 100n).

W ślad za Gabriele Kuby wypada zaznaczyć, że ‘Zasady Jogjakarty’ nie formułują żadnych zasad,
 które mogłyby stać się podłożem dla wyprowadzenia przepisów prawnych. Nie formułują one żadnych
 ‘zasad’, lecz 29 arbitralnych „praw”, które stanowią sprzeczną z pierwotnymi założeniami ONZ z 1948 r.
 „re-interpretację oraz dalsze rozwinięcie owych praw – w nie ukrywanym celu uprzywilejowania nie-
heteroseksualnych mniejszości kosztem praw wolnościowych większości”.

Preambuła dokumentu określa następująco definicję dwóch głównych pojęć dokumentu (zob.: KG-GlobR
 101). Najpierw dotyczy to ‘orientacji seksualnej’:



„Orientacja seksualna to zdolność każdej osoby do rozwinięcia głębokiego
 uczuciowego, emocjonalnego i seksualnego pociągu oraz intymnych i
 seksualnych związków z osobami innej płci lub tej samej płci, lub różnych płci”.

Słowa te oznaczają, że nie są tu wykluczone aktywności seksualne pedofilii, kazirodztwa, poligamii,
 poliandrii, poliamorii, zoofilii.

Charakterystyczna jest z kolei definicja ‘tożsamości seksualnej’ (zob.: KG-GlobR 102):

„Tożsamość płciowa to głęboko odczuwane wewnętrzne i indywidualne
 doświadczenie płci społecznej, która może lub nie odpowiadać płci określonej
 przy urodzeniu, włączając w to osobiste odczucie własnej cielesności (które może
 prowadzić do modyfikacji wyglądu zewnętrznego lub biologicznych funkcji
 metodami medycznymi, chirurgicznymi lub innymi) i inne formy wyrażania własnej
 płciowości przez ubiór, mowę czy maniery”.

Widać, że zespół ‘ekspertów Jogjakarta 2006’ traktuje – pieczołowicie przez ONZ w 1948 r.
 wypracowane „Powszechne Prawa Człowieka” – jako narzędzie zmienne, którym można dowolnie
 manipulować i je re-interpretować, jednocześnie zmuszając ‘oporne’ państwa do uległej akceptacji żądań
 ideologii ‘LGBTIQ’ – wbrew istniejącym w danych państwach i społecznościach tradycjom kulturowym i
 religijnym, które na proponowane ‘Zasady’ w żaden sposób zgodzić się nie mogą.

Wypada przyjrzeć się szczegółowiej ‘prawom’ proponowanym w Jogjakarcie 2006.

b. Wszechseksualizm po linii ‘LGBTIQ’

Podstawowym postulatem narzuconym przez ‘Zasady Jogjakarty’ jest całkowite oderwanie
 seksualności od jej istotnego przeznaczenia na:

a) zjednoczenie dwojga płciowo zróżnicowanych osób,
 b) łącznie z zastanym ukierunkowaniem tegoż zjednoczenia na potencjalność rodzicielską.

Zasady z Jogjakarty narzucają całkowite ignorowanie jakiejkolwiek odpowiedzialności zarówno
 względem drugiej osoby, jak i potencjalnego potomstwa. Narzucają całkowitą dowolność w kojarzeniu się
 jakichkolwiek orientacji i dowolnie zmiennych tożsamości seksualnych.

Za Gabriele Kuby przytoczymy przykładowo ‘Zasadę 2’ (= principle 2) Dokumentu (KG-GlobR 103):

P2: „Każdy ma prawo do korzystania ze wszystkich praw człowieka bez dyskryminacji



 (...) i bez względu na to, czy wpływa to na korzystanie z innych praw człowieka czy
 nie. (...)
 Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową oznacza
 wszelkie różnicowanie, wyłączenie, ograniczenie względnie uprzywilejowanie na
 podstawie orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej, które ma na celu albo
 skutkuje unieważnieniem lub osłabieniem równości wobec prawa albo równej ochrony
 prawnej, lub uznania, korzystania czy wykonywania wszystkich praw człowieka w
 równy sposób”.

Z brzmienia ‘Zasady’ płynie wniosek, że ocenianie praktyk seksualnych wszystkich z wszystkimi (nie
 wyłączając zoofilii) w kategoriach moralnych będzie kwalifikowane jako przejaw „dyskryminacji”. Tym samym
 zabronione zostaje wykonywanie urzędu nauczycielskiego Kościoła, oraz kształtowanie sumienia dzieci
 przez rodziców odnośnie do istoty małżeństwa i odpowiedzialności w sumieniu za dobro czy zło moralne
 (KG-GlobR 103).

W ślad za Gabrielą Kuby zauważamy dalej, że Dokument znosi dwubiegunowość tożsamości
 płciowej. Kwestia jakości płci jest sprawą „odczucia i arbitralnego, samorozumienia osoby” (KG-GlobR 104).
 Słowa Dokumentu:

„Żądanie od osoby, żeby zaklasyfikowała się do jakiejś określonej tożsamości, byłoby
 kontynuacją tego ucisku, który zwalczają nowe prawa” (Activist’s Guide, 23).

Wbrew oczywistym wynikom nauk medycznych, iż każda komórka skądkolwiek pobrana, świadczy
 niezmiennie o przynależności do biologicznej tożsamości bądź mężczyzny, bądź kobiety, autorzy ‘Zasad
 Jogjakarty 2006’ wmawiają całemu światu, że twierdzenia nauk ścisłych polegają na „uprzedzeniach i
 stereotypowych wyobrażeniach roli mężczyzn i kobiet ... Należy je wykorzenić na całym świecie” (KG-
GlobR 104).

Skoro zatem tożsamość człowieka nie zależy od biologicznych oznak płci, ale dowolnie wybranej
 ‘orientacji seksualnej’, nie ma też dwóch płci, ale jest ich tyle, ile jest orientacji. Pozostają jedynie „geje,
 lesbijki, bi-, trans-, inter- i heteroseksualni mężczyźni i kobiety”. Znikomy odsetek ludzi przeżywających
 trudności w identyfikacji swej płci służy za pretekst narzucenia całej ludzkości obowiązkową wizję
 „gender mainstreaming”.

Inna rzecz, że autorzy Dokumentu pozostają wciąż sprzeczni z sobą samymi: muszą uznać każdą
 nie-heteroseksualną tożsamość za niezmienną. Dla wybrnięcia z tej niekonsekwencji nakazują rządom
 po całym świecie (KG-GlobR 105) – co następuje:

„PAŃSTWA POWINNY podjąć wszelkie niezbędne środki prawne, administracyjne i
 inne,
 – by w pełni szanować i uznawać prawnie samodzielnie określoną tożsamość płciową
 każdej osoby (P3-B; = Principles 3, ad B);
 – by zapewnić istnienie procedur, zgodnie z którymi wszystkie wydane przez państwo
 dokumenty tożsamości, które wskazują na płeć bądź płeć społeczną – włączając w to
 akty urodzenia, paszporty, rejestry elektroniczne i inne dokumenty – odzwierciedlały
 tożsamość płciową określoną przez daną osobę (P3-C);
 – by żaden ze statusów społecznych takich jak małżeństwo czy rodzicielstwo nie mógł
 być wykorzystany do uniemożliwienia uznania przez państwo tożsamości płciowej
 danej osoby (P3);
 – by zapewnić prawo wszystkich osób do wyboru, kiedy, komu i w jaki sposób ujawnić
 informacje dotyczące ich orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej (P6-F)”.

Konsekwencje tych ustaleń jako zobowiązujące rządy państw uczestniczących, mimo iż ich autorzy,
 ‘wybitni eksperci w dziedzinie praw człowieka’  jedynie się ośmieszają, mogą siać grozę.



 – Przykładowo można by wziąć pod uwagę następującą sytuację:
 Dajmy na to, mąż – ojciec kilkorga dzieci, może naraz poczuć się kobietą. Powykreśla on z wszystkich
 dokumentów określenie swojej płci. Jego żona będzie chciała rozwieść się z nim z tego powodu.
 Tymczasem mocą owych ‘Zasad z Jogjakarty’ będzie wtedy podlegała karze – z racji ‘dyskryminacji
 tożsamości płciowej’ swego eks-męża (KG-GlobR 105).

c. ‘Małżeństwa homoseksualne’ – adopcja – przywileje

‘Zasady Jogjakarty’ powiadają wprawdzie, że „każdy, niezależnie od orientacji seksualnej lub
 tożsamości płciowej, ma prawo do założenia rodziny” (P24), ale nie definiują pojęcia ‘rodziny’.
 Unieważniono kryteria stanowiące odwiecznie rodzinę: małżeństwo kobiety z mężczyzną i biologiczne
 pochodzenie ich dzieci.
 – Wobec tego obecnie każdy dowolny związek ludzi każdej dowolnej płci, z możliwością jej zmiany o
 każdym czasie, może uchodzić za ‘rodzinę’. Będzie mu przysługiwał status „najbliższej rodziny” (P17-H).

Jest to diametralnie sprzeczne z „Powszechną Deklaracją Praw Człowieka” (KG-GlobR 106). Oto jej
 pierwotne brzmienie z roku 1948:

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka 1948 r.

Art.16, Pt 1: „Mężczyźni i kobiety bez względu na jakiekolwiek różnice rasy,
 narodowości lub wyznania mają prawo po osiągnięciu pełnoletniości do
 zawarcia małżeństwa i założenia rodziny;
Pt 3: Rodzina jest naturalną i podstawową komórką społeczeństwa i ma
 prawo do ochrony ze strony społeczeństwa i państwa”.

Według ‘Zasad Jogjakarty’ zlikwidowane zostaje odwieczne rozumienie rodziny. Zarejestrowanym
 związkom – chociażby tej samej płci, należą się wszystkie przywileje rodziny (KG-GlobR 106), łącznie z
 prawem do adopcji:

„Wszelkie świadczenia, przywileje, obowiązki lub korzyści socjalne przyznawane
 partnerom różnej płci w małżeństwie (...) winny być w równy sposób przyznane
 partnerom tej samej płci (...) żyjącym w zarejestrowanych związkach” (P24-E).

Dalsze ustalenia z Jogjakarty dotyczą praw dzieci, łącznie z uszanowaniem ich decyzji odnośnie do
 własnej orientacji seksualnej i tożsamości płciowej (PC24-C i D). Może to pociągać za sobą złowrogie
 konsekwencje przeciw dziecku w przypadku zmiany w pewnej chwili orientacji płciowej ojca czy matki
 (KG-GlobR 107).



Specjaliści ustalający ‘Zasady Jogjakarty’ okłamują świat w żywe oczy, twierdząc że chodzi im o
 stosowanie istniejących praw człowieka, gdy stosują je w tej chwili do osób o „wielorakiej” orientacji
 seksualnej, odbiegającej od hetero-seksualnego małżeństwa.
 – Jest to ich kolejny chwyt, by wymusić na suwerennych państwach akceptację i przywileje dla osób typu
 ‘LGBTIQ’.

Pogląd ten narzucają kolejne ‘Zasady Jogjakarty’ (KG-GlobR 108). Chodzi o ich następujące ‘prawa’:

P 19: „Prawo do wolności opinii i wypowiedzi”.
P 20: „Prawo do wolności pokojowych zgromadzeń i stowarzyszania się”.
P 29-B: „[Prawa te nie mogą być ograniczane przez jakiekolwiek ogólne normy]
 publicznego porządku, moralności, zdrowia i bezpieczeństwa”.

Ekspert prawa międzynarodowego, jakim jest dr Jakob Cornides, komentuje to żądanie w
 jednoznacznych słowach swej twórczej krytyki (KG-GlobR 108):

 „Gdyby zasada ‘Jogjakarta P 20’ została przyjęta, wówczas stowarzyszenia,
 zgromadzenia i demonstracje propagujące styl życia ‘LGBTI’ byłyby jedynymi, które
 nie podlegałyby żadnym ograniczeniom przez porządek i moralność publiczną;
 zwolennikom tego stylu dano by nieograniczoną wolność obrażania i prowokowania
 osób, nie podzielających ich poglądów, albo sprzeciwiających się ich działaniom.
 – Tego rodzaju przywilej jest w demokratycznym społeczeństwie absolutnie
 niedopuszczalny. Gdyby go przyjęto, znaczyłoby to, że demokracja ustąpiła na rzecz
 ideologii ‘LGBTI’. (...).
 – Głównym celem ‘Zasad Jogjakarty’ wydaje się nie chronienie ludzkch praw, ale
 wywalczenie przywilejów”.

2. Metody wprowadzania w błąd

a. Fałszowanie legitymizacji – Manipulacje
słowne



Objaśnienie

Autorowie ‘Zasad Jogjakarty’ doprowadzili do perfekcji uprzednio już stosowane chwyty dla osiągania
 zamierzonego celu: poprzez systematyczne wprowadzanie opinii publicznej w błąd. Metodami tymi
 posługiwali się wcześniej aktywiści ruchów gejowskich i lesbijskich. Ich anty-owocem jest obecnie
 ideologia „gender”, łącznie z jego dalszymi ‘odsłonami’ w postaci „LGBTIQ i queer mainstreaming” (zob.
 wyż.: Założenia i strategia Ruchu gejów i lesbijek). Trzeźwa obserwacja dziejów „gender” prowadzi do
 jednoznacznego wniosku, że zamierzonym celem działań, podejmowanych przez wojowników „LGBTIQ”
 w skali światowej, nie jest absolutnie żadna ‘tolerancja’ i szacunek dla istniejących ‘praw człowieka’, które
 pozwalałyby na lepsze zdefiniowanie bardzo znikomych odsetek mniejszości seksualnych, lecz
 wywalczenie maksymalnych uprzywilejowań dla owej nie-heteroseksualnych mniejszości – kosztem praw
 wolnościowych większości społeczeństwa (KG-GlobR 109).

Gdyby aktywiści ‘LGBTIQ’ sformułowali swoje cele otwarcie,
 większość ludności wszystkich kontynentów, religii i kultur
 uznałaby absurdalność żądań usunięcia różnic w tożsamości
 płciowej mężczyzny i kobiety oraz uznania związków
 jednopłciowych za małżeństwo i rodzinę. Bo przecież jedynie
 małżeństwo heteroseksualne warunkuje samo istnienie
 społeczeństwa, wnosząc swój niezastąpiony wkład w dobro
 wspólne.

Zdając sobie z tego sprawę, rewolucjoniści ‘LGBTIQ’ przyjęli
 taktykę zafałszowania swych celów, dopóki nie osiągną
 nieodwracalnego już statusu dla realizacji swych dalszych
 poczynań. On dopiero pozwoli im na bezwzględne wyeliminowanie ewentualnego oporu. Aktywiście
 ‘LGBTIQ’ stosują w tym celu trzy sprzężnie z sobą funkcjonujące metody:

  Wyżej wspomniano (wyż.: Cele spotkania ekspertów Jogjakarta 2006 r.), że grupa tak zwanych „wybitnych
 ekspertów w dziedzinie praw człowieka” zebrała się w 2006 r. w Jogjakarcie, nie mając do tego żadnego
 jakiegokolwiek urzędowego upoważnienia, ani autoryzacji z ramienia któregokolwiek oficjalnego organu
 ONZ. Tymczasem grupa owych „ekspertów”, kłamiąc w żywe oczy, występuje cały czas rzekomo w
 imieniu ONZ.
 – Innymi słowy jej bezwzględny nacisk na całe narody i kontynenty, które nie zgadzają się na ideologię
 „gender” sformułowaną w ‘Zasadach Jogjakarty 2006’, i które nie chcą wcielać jej w swoje zapisy
 prawne, wspiera się od początku do końca na fałszu (KG-GlobR 110).

  Innym środkiem narzucanego zastraszania rządów i całych kontynentów przez grupę z ‘Jakarty
 2006’ jest szermowanie z istoty swej nieprecyzyjną terminologią, używaną w coraz innym kontekście i
 upstrzoną coraz innymi dodatkowymi właściwościami. Chodzi o pojmowanie ‘orientacji seksualnej’ oraz
 ‘tożsamości płciowej’. Warunkiem, wymaganym dla włączenia jakiejś terminologii w zapisy prawne
 kolejnego państwa, jest obiektywna, naukowa dokumentacja, która by pozwalała na podjęcie dyskusji, by
 tak dopiero stworzyć podstawę prawną pod zrewidowanie dotychczasowych zapisów prawnych
 związanych w tym wypadku z płcią i małżeństwem.

Tymczasem wyżej przytoczone definicje odnośnie do ‘orientacji’ i ‘tożsamości’ seksualnej zawierają
 odniesienia wyłącznie do „subiektywnego poczucia” danej osoby. To właśnie ‘poczucie’ ma stanowić
 podstawę pod roszczenia prawne i przywileje (zob. te definicje wyż.: Orientacja seksualna. Tamże zaraz niżej definicja
 ‘tożsamości seksualnej’). Fakt ten ujawnia jak na dłoni stosowanie metody stawiania przed faktami
 dokonanymi, przy czym oczekiwanych ‘faktów’ tu po prostu żadnych nie ma.
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To samo dotyczy z kolei definicji tożsamości płciowej (gender identity). Definicja wskazuje jedynie na
 „głęboko odczuwane wewnętrzne i indywidualne doświadczenie płci społecznej ...” (wyż.: Tożsamość
 seksualna).
 – Nie ma ona nic wspólnego z obiektywnymi, biologicznie nie-usuwalnymi znamionami męskości i
 kobiecości. Ideologia ‘gender’, łącznie z jej wynaturzonymi praktykami seksualnymi, staje wobec nich
 bezradna. A mimo to nadal narzuca globalne przyjęcie tej ideologii i uprzywilejowań dla całego ‘LGBTIQ’
 (KG-GlobR 110n).
 – Gabriele Kuby dopowiada:

„Orientację seksualną i tożsamość płciową w rozumieniu Jogjakarty ogłoszono jako „część godności
 każdej osoby” (P9)x;
 – równe traktowanie nierównych nazwano ‘sprawiedliwością’;
 – każde rozróżnianie, a tym samym niejednakowe traktowanie osób ‘LGBTI’ oraz osób
 heteroseksualnych w prawie małżeńskim i rodzinnym uchodzi za ‘dyskryminację’, która winna być
 ścigana prawnie...” (tamże, KG-GlobR 111).

  Trzecim zakłamanym chwytem ‘wybitnych ekspertów’ z Jogjakarty 2006 jest autorytatywne
 działanie, które zmierza rzekomo do przestrzegania „prawa do promowania praw człowieka”. Bliższa
 analiza ich wypowiedzi prowadzi jednak do jednoznacznego wniosku, że władczo nakazywane ‘zasady-
prawa’ są tylko i wyłącznie jedną wielką promocją „ochrony działań genderowskiej rewolucji kulturowej,
 skoro ‘każdy człowiek ma prawo (...) do definiowania i omawiania nowych (!) standardów w zakresie praw
 człowieka oraz starań o ich akceptację’ ...” (tamże, KG-GlobR 111).

Innymi słowy, jeden raz więcej nie chodzi tu w najmniejszym stopniu o wdrażanie istniejących praw
 człowieka, ale o forsowanie interesów znikomej mniejszości. Te właśnie interesy są określane przez
 wspomnianych ‘wybitnych ekspertów’ wielkim mianem „standardów w zakresie praw człowieka”.

Za Gabriele Kuby przytoczymy z ‘Dokumentu Jogjakarty 2006’ fragment, w którym sformułowane są
 zasady, które z góry wykluczają wnoszenie jakiegokolwiek sprzeciwu w obliczu narzucanych żądań (KG-
GlobR 111n):

PAŃSTWA POWINNY:
P27-A: – zapewnić sprzyjające warunki dla działań zmierzających do (...) realizacji praw
 związanych z orientacją seksualną i tożsamością płciową.
P27-B: – podjąć wszelkie właściwe środki w celu zwalczania działań i kampanii
 skierowanych przeciw (...) obrońcom praw człowieka odmiennej orientacji seksualnej i
 tożsamości płciowej.
P27-C: – dopilnować, by obrońcy praw człowieka (...) mogli korzystać z wolnego od
 dyskryminacji dostępu do (...) krajowych i międzynarodowych organizacji i instytucji
 praw człowieka.
P27-D: – zapewnić obrońcom praw człowieka zajmującym się kwestiami orientacji
 seksualnej i tożsamości płciowej ochronę przed (...) dyskryminacją de facto lub de iure,
 naciskami oraz wszelkimi innymi arbitralnymi działaniami państwa czy innych
 podmiotów”.

Wyżej już cytowany – rzeczywisty ekspert w zakresie prawa międzynarodowego (wyż.: Ocena z punktu
 widzenia prawa międzynarodowego) – Cornides wyraża się o omawianych ‘Zasadach Jogjakarta 2006’ zwięźle
 następująco:

 „Prawa, których tu żądają, nie są żadnymi prawami człowieka, a natomiast są to tylko
 slogany pewnej grupy nacisku” (KG-GlobR 112).

Trzeba z kolei podkreślić, że skoro żąda się tu od państwa ochrony przed państwem, potrzeba jakiejś
 instancji kontrolnej, która by stała ponad państwem.
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Taką zaś funkcję już sprawują – praktycznie nie kontrolowane przez państwo, samozwańczo
 utworzone ‘monitoring bodies’ ONZ (organy kontroli),
 – oraz Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) z siedzibą w Wiedniu (KG-GlobR 112).

Wszystko to odbywa się zatem w gronie „... sami swoi”.

b. Stosowane metody działania

W prezentowanych tu sposobach działania obserwujemy dobrze naukowo opracowane i
 wypraktykowane ‘chwyty’ manipulacji opinią publiczną. Jest to metoda tzw. „świadomej i inteligentnej
 manipulacji”.
 – Za Gabriele Kuby podajemy jej główne założenia (KG-GlobR 112):

– Podważanie suwerenności narodowej przez treaty monitoring bodies (utworzone organy
 kontrolne) oraz organizacje pozarządowe;
 – Ogromne, milionowe dotacje na rzecz organizacji ‘LGBTI’ ze strony ONZ, UE,
 bogatych fundacji i poszczególnych państw;
 – Spektakularne procesy w imię praw człowieka w sądach różnych instancji;
 – Zmiana fundamentalnego nastawienia ludności;
 – Społeczne i sądowe represjonowanie oporu.

Nie wymieniamy tu szczegółowo owych ok. 16 różnych organów nacisku, które winny przymuszać
 państwa do wdrażania u siebie praw człowieka osób ‘LGBTIQ’. Ciągle pamiętać trzeba, że organy te nie
 zostały wybrane drogą ustaleń demokratycznych. Są one samozwańcze, a przypisują sobie władzę,
 podpierając swój autorytet powoływaniem się na najwyższe stanowiska ONZ i UE – bez jakiegokolwiek
 wyraźnego mandatu z ich strony.
 – Członkowie wspomnianych organów monitorowania są co prawda wybierani przez odnośne rządy, ale
 potem nie ponoszą przed nimi już żadnej odpowiedzialności. Ich powoływanie się na autorytet ONZ, a
 jednocześnie domaganie się sprawozdań z wdrażania systemów ‘LGBTIQ’ ze strony poszczególnych
 rządów – zbudowane jest na fikcji i zastraszaniu władzą, której ... nie posiadają.

Trudny do ukrycia jest fakt, że wszelkie organizacje ‘LGBTIQ’ są niezwykle hojnie dotowane przez
 ONZ i UE i wiele bogatych prywatnych fundacji. Chodzi o wsparcie finansowe idące już nie w miliony,
 lecz miliardy dolarów. Na takiej samej zasadzie bogato finansowane są ośrodki aborcyjne. Wszystko to
 dzieje się pod eufemistycznymi określeniami „zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego” (KG-GlobR 113).

Podobnie również nie chcielibyśmy rozwodzić się tutaj nad kwestią pokazowych procesów,
 wytaczanych przeciw osobom z racji naruszenia tzw. praw mniejszości seksualnych oraz mowy



 nienawiści. Procesy takie znajdują nierzadko finał przed ‘Trybunałem Praw Człowieka’, względnie
 ‘Trybunałem Europejskim’. Tam zawsze znajdą się prawnicy, którzy będą orzekać po linii roszczeń ze
 strony ‘LGBTIQ’ (KG-GlobR 114).

Do tych samych celów służą systematycznie urządzane publiczne demonstracje w głównych
 miastach zachodu. Urządzane ‘Parady gejów-lesbijek’ są niestety zaszczycane dobrze eksponowanymi
 osobistościami z świata polityki i rządu. Omawiane ‘Zasady Jogjakarta 2006’ wyrażają się w tym
 względzie jednoznacznie (KG-GlobR 115):

PAŃSTWA POWINNY:
P19-B: – zapewnić, by produkcje i organizacje mediów regulowanych przez państwo
 były pluralistyczne i niedyskryminacyjne pod względem kwestii dotyczących orientacji
 seksualnej i tożsamości płciowej;
P19-E: – zapewnić, by korzystanie z wolności opinii i wypowiedzi nie naruszało praw i
 wolności osób o różnorodnych orientacjach seksualnych i tożsamościach płciowych;
P19-O: – zapewnić, by środki masowego przekazu unikały odwoływania się do
 stereotypów związanych z orientacją seksualną i tożsamością płciową, a także
 promowały tolerancję i akceptację różnorodności ludzkich orientacji seksualnych i
 tożsamości płciowych, jak również szerzyły świadomość odnośnie do tych kwestii ...
P20-B: – Prawo do wolności pokojowych zgromadzeń i stowarzyszania się nie mogą
 być ograniczane przez jakiekolwiek ogólne normy ‘publicznego porządku, moralności,
 zdrowia i bezpieczeństwa’.

‘Zasady’ te oznaczają praktycznie m.in. zakaz jakichkolwiek wypowiedzi, którymi osoby ‘LGBTIQ’
 czułyby się dotknięte w swych prawach i wolnościach, które sobie same zdefiniowały. Oznacza to
 przekształcenie mediów w instytucje propagandy ‘LGBTIQ’ (KG-GlobR 115).
 – Co więcej, ‘Zasady’ te nakładają obowiązek wprowadzania tych poglądów w cały system edukacyjny
 (P16-D). W ten sposób „PAŃSTWA POWINNY zapewnić, by ... środki edukacyjne służyły wzmacnianiu
 zrozumienia i szacunku dla (...) różnych orientacji seksualnych i tożsamości płciowych, włączając w to
 szczególne potrzeby uczniów, ich rodziców i członków rodzin”.
 – Na tej samej zasadzie – ‘Zasady’ te powinny przesycać wszystkie szczeble władzy administracyjnej
 społecznej. W związku z tym państwo winno wprowadzić „środki kształcenia ustawicznego i
 kształtowania wrażliwości”  na problematykę ‘LGBTIQ’ (KG-GlobR 116n).

c. Środki represyjne wobec opornych

Presja odgórna wymuszająca akceptację i wszelkie poparcie dla organizacji i osób indywidualnych
 ‘LGBTIQ’ przekracza wszelkie wyobrażenia. ‘Zasady’ z Jogjakarty 2006 wymieniają szereg konkretnych
 sposobów, którymi należy wymuszać przekształcenie mentalności społeczeństwa po linii ideologii
 ‘LGBTIQ’. Oto ograniczenia nałożone np. Kościołowi lub szkołom w przyjmowaniu do pracy osób
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 ‘LGBTIQ’: (KG-GlobR 117n):

„PAŃSTWA POWINNY podjąć wszelkie niezbędne środki prawne, administracyjne i
 inne, które:
P12-A: – eliminują i zakazują dyskryminacji ze względu na orientację seksualną lub
 tożsamość płciową w publicznym oraz prywatnym sektorze zatrudnienia, w tym
 odnośnie do szkoleń zawodowych, naboru, awansowania, zwolnień oraz warunków
 zatrudniania i wynagradzania;
P15: – zapewnią prawo do odpowiedniego mieszkania, włączając w to ochronę przed
 eksmisją, bez dyskryminacji ze względu na orientację seksualną lub tożsamość
 płciową”.

‘Zasady Jogjakarty’ ograniczają zdecydowanie wolność myśli i wypowiadania się obywateli. Wszyscy
 muszą podporządkować się nadrzędnemu uprzywilejowaniu osób ‘LGBTI’ (P19).
 – Parokrotnie już cytowany specjalista prawa międzynarodowego, Jakob Cornides – zauważa (cyt. za: KG-
GlobR 117n):

 „Taka interpretacja praw człowieka jest nie tylko fałszywa, ale i jawnie niebezpieczna:
 podważa ona równość wobec prawa, podminowuje demokrację, ma bezpośrednie
 skutki dla praw tych, którzy nie popierają działań ‘LGBTI’, i demaskuje totalitarnego
 ducha tych, którzy sformułowali Zasady z Jogjakarty. (...)
 – Gdyby Zasady te przyjęto [19 i 20], miałoby to niszczycielski wpływ na wolność myśli
 i wypowiedzi, która to wolność wykracza daleko poza specyficzne cele Zasad z
 Jogjakarty.
 – Gdyby partykularne interesy ruchu ‘LGBTI’ mogły podważyć fundamentalne
 znaczenie porządku publicznego i moralności publicznej, wówczas każda inna grupa
 nacisku mogłaby zgłosić takie same roszczenia, co oznaczałoby upadek porządku
 publicznego i moralności publicznej”.

Wypada już tylko wspomnieć o jeszcze innych narzucanych formach represji z racji nie-akceptacji
 ideologii ‘LGBTI’:

a) Badania naukowe nad przyczynami homoseksualizmu i
 propozycje terapeutyczne dla osób ‘LGBTI’ uważane są za
 formę ich ‘dyskryminacji”, nawet gdyby dana osoba sama
 chciała takiego leczenia (P18-F).
 b) Twierdzenie o możliwości zmiany skłonności
 homoseksualnych musi być zwalczane z całą stanowczością. –
 Zasada ta jest oczywiście zupełnie nie-ludzka!
 c) Każde naruszenie ustalonych zasad LGBTI powinno być
 karane „bez względu na to, czy odnośne osoby są
 funkcjonariuszami publicznymi czy nie. Sprawcy naruszeń
 praw człowieka związanych z orientacją seksualną lub
 tożsamością płciową nie mogą pozostać bezkarni” (P29).

Ten ostatni punkt domaga się zatem utworzenia państwa policyjnego w celu skutecznego
 przeprowadzenia powszechnej akceptacji ‘LGBTI’. Narzędziem ułatwiającym przeprowadzenie tego
 zadania ma być ‘Activist’s Guide’  (Przewodnik dla Aktywistów).

Jest to kolejne narzędzie do zafałszowania rozumienia dotąd powszechnie przyjętych treści.
 Mianowicie wszystkie wywalczone przywileje ‘LGBTI’ zostają podciągnięte pod ‘Powszechne Prawa
 Człowieka’ w rozumieniu tego zwrotu po linii ustaleń z 1948 roku. Wyrażenie ‘prawa człowieka’ przestaje
 być prawem do czegoś w sensie uzasadnionej prośby o spełnienie potrzeby, a staje się w języku ‘Zasad
 Jogjakarty 2006’ wyrazem bezwzględnych roszczeń-żądań po linii samych tylko ‘LGBTIQ’.
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 – Wspomniany ‘Przewodnik Aktywistów’ ukazuje im w tym celu kilka strategicznych metod działania (KG-
GlobR 120):

– 1) Walcz przeciw przeszkadzającym normom prawnym;
– 2) Staraj się o nową politykę twojego rządu;
 – 3) Poprzez nieustanny nacisk uczyń swój rząd coraz bardziej
 uległym;
– 4) Wychowuj opinię publiczną;
 – 5) Buduj szeroki ruch poparcia.

Gabriele Kuby podsumowuje ten punkt podaniem szeregu konkretnych osiągnięć prawnych,
 wywalczonych w ten sposób przez organizacje ‘LGBTIQ’ w coraz innych krajach i kontynentach (zob. KG-
GlobR 121n).

3. Pochód „Gender” w Unii Europejskiej

a. UE stopniowo do usług „gender”

Trudno nie zauważyć, że z kolei ‘Unia Europejska’, utworzona w 1993 r. dla gospodarczego i
 politycznego powiązania demokratycznych krajów Europy, zaczęła stawać się w ślad za ONZ w krótkim
 czasie swego istnienia coraz bardziej istotnym narzędziem dla utrwalenia i upowszechnienia ideologii
 „gender”  i jej skażonych owoców: „gender-queer mainstreaming”. UE coraz wyraźniej odcina się od
 kultury chrześcijańskiej. Tym samym podcina korzenie, z których wyrosła Europa. Wiele krajów UE jest
 praktycznie krajami – coraz silniejsze korzenie zapuszczającego islamu z jego kulturą. Ta zaś nie ugnie
 się przed demokracją, ani tym bardziej przed chrystianizmem.

Odcinanie się UE od Boga i Odkupienia pociąga za sobą siłą rzeczy postępujące od-człowieczanie



 człowieka. Szczególnie jaskrawo ujawnia się to w wizji człowieka, jaką coraz bardziej nachalnie
 proponuje ideologia „gender”  w jej coraz dalszych odsłonach.

Wyrazem tego staje się coraz więcej decyzji ustawodawczych UE, podejmowanych po linii w coraz
 wyższym stopniu totalitarnie występującego „gender mainstreaming” : wszystko porywającego strumienia
 „gender”.
 – Jaskrawym tego przejawem staje się presja wywierana przez UE na rządy stowarzyszone, by
 dostosowały swoje ustawodawstwo i administrację do żądań „gender”, uwzględniających kwestie
 orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, wielości płciowej, anty-dyskryminacji, homofii,
 homomałżeństw.
 – Wszystko to stanowi poprzednio nieznane ‘novum’, jako wyraz ‘nowej etyki w dziedzinie płci i
 seksualności i konsekwentnie nowy porządek społeczno-prawny (KG-GlobR 124).

Mimo iż na mocy założycielskich dokumentów UE – kwestie dotyczące małżeństwa i rodziny powinny
 być pozostawione samym państwom członkowskim (zob. Traktakt o UE, art. 5), coraz większe wpływy w UE
 zdobywają bezwzględnie się panoszące wpływy lobbystów człowieka na modłę „gender”:

„Coraz mniej przejrzyste struktury Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego wraz z ich
 agendami i gigantycznym aparatem urzędniczym oferują odnośnym organizacjom pozarządowym
 wyjątkowe możliwości realizacji ich zamierzeń.
 – ... Dla stworzenia nowego, genderowego człowieka instrumentalizuje się prawa człowieka
 (fundamental rights), które podlegają nieustannemu formułowaniu na nowo i uzupełnianiu, oraz są
 interpretowane w sposób tendencyjny” (KG-GlobR 125).

Przykładowo można wspomnieć o uroczystej definicji „Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ”
 z 1948 r. odnośnie do ochrony człowieka, małżeństwa kobiety z mężczyzną oraz rodziny (tekst zob. wyż.: Z
 Deklaracji Podstawowych Praw Człowieka). Deklaracja ta jest również podstawą Europejskiej konwencji praw
 człowieka. Musi ona być podpisana przez każde kolejne państwo członkowskie. Nad jej przestrzeganiem
 czuwa Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu.
 – Jednakże w 2000 r. UE ułożyła nowy dokument Praw Człowieka, mianowicie „Kartę Praw
 Podstawowych”. Ten pozornie identyczny dokument pomija bardzo charakterystycznie wzmiankę o
 ‘mężczyźnie i kobiecie’  w odniesieniu do małżeństwa. Tym samym zaś Dokument ten otwiera drzwi na
 oścież do prawnego uregulowania statusu ‘homo-małżeństw’ (Art. 9; zob.: KG-GlobR 126).

Niezależnie od tego, art.21 wprowadza pojęcie „orientacji seksualnej’  jako pole dyskryminacji. Artykuł
 ten stworzył podstawę prawną dla aktywistów „gender”. Mogą oni obecnie wnosić zaskarżania z tytułu
 każdej formy homofobii czy też mowy nienawiści, jeśli już pominąć kwestię odmowy uprzywilejowań dla
 osób „LGBTIQ”. Rada Unii Europejskiej została wyposażona w „określone kompetencje, które
 umożliwiają jej występowanie przeciw najróżniejszym formom dyskryminacji”.
 – Od tej pory wymusza się na państwach członkowskich włączenie do ich konstytucji zapisu o ‘orientacji
 seksualnej’. Dzieje się to przez bardzo nieprzejrzyste metody wprowadzenia zapisu o ‘prawach
 homoseksualistów’ do Parlamentu Europejskiego – poprzez dotację projektu w wysokości 200 milionów
 dolarów na okres 7 lat – dla wdrażania projektów i wsparcia organizacji pozarządowych (zob.: KG-GlobR
 126n).

b. Przykładowa działalność niektórych agentur UE
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Za Gabriele Kuby wypada wspomnieć o działalności „EMPL: Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia,
 Spraw Społecznych i integracji”. Współpracuje ona ściśle z ILGA (Międzynarodowym Stowarzyszeniem Lesbijek i
 Gejów). Działalność ta, mająca charakter swoistych ‘ministerstw’, obejmuje następujące zakresy (zob.: KG-
GlobR 127n):

a) Prawodawstwo anty-dyskryminacyjne;
 b) Prowadzi w całej Europie kampanie na rzecz różnorodności – przeciw dyskryminacji (budżet 290
 milionów € na 6 lat);
 c) Finansuje walkę o „prawa reprodukcyjne”: zapobieganie ciąży, aborcję, wychowanie seksualne;
 d) Wspiera „Prawa reprodukcyjne”;
 e) Organizuje edukację młodzieży w celu zmiany hierarchii wartości w kwestiach religii i seksualności;
 f) Kieruje działalnością w sferze praw człowieka i anty-dyskryminacji, walczy z homofobią,
 dyskryminacją z powodu orientacji seksualnej.

Obserwujemy tu jeden raz więcej, jak organizacje pozarządowe występują z pozycji ‘legitymowanych
 reprezentantów społeczeństwa obywatelskiego’, wywierając wpływ na wszystkie etapy procesu
 politycznego, formułowania prawa i jego wdrażania w życie, łącznie ze sprawowaniem kontroli jego
 przestrzegania.

Inna organizacja: YFJ (Europejskie Forum Młodzieży) walczy o prawa młodzieży, czyli jej „autonomię,
 równość genderową, bezpieczny seks” – przeciw dyskryminacji z powodu orientacji seksualnej, walczy o
 oswajanie młodzieży z homoseksualizmem. Organizacja otrzymuje wsparcie wielomilionowymi kwotami
 przez UE.
 – Przykładem nacisku tej organizacji jest pełen oburzenia List w związku z faktem, że parlament Litwy
 odrzucił homoseksualizm (zob.: KG-GlobR 129).
 – Potwierdziło się jeden raz więcej, że respektowanie przez UE samostanowienia państw członkowskich
 odnośnie do małżeństwa i rodziny jest czystą fikcją (zob.: KG-GlobR 130).

UE utworzyło owe agentury dla zebrania danych i kontroli wdrażania nowych Praw Człowieka. Jedną
 z jej głównych agentur jest ‘Agencja Praw Podstawowych’  (FRA; siedziba w Wiedniu). Jej zadaniem jest
 walka przeciw ‘homofobii i dyskryminacji z powodu orientacji seksualnej’.

Jeszcze inną agenturą jest ‘Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn’ (EIGE; siedziba w
 Wilnie). Dysponuje on budżetem 52.5 milionów € (2007-2013).
 – Oto przykładowo wypowiedź dyrektorki EIGE (KG-GlobR 131):

„[Działalność] dokonuje się przez obejmujące wszystkie kraje unijne zbieranie ...
 danych, rozwijanie właściwych narzędzi metodologicznych (zwłaszcza ...
 uwzględniających aspekt równości płci we wszelkich obszarach polityki),
 popieranie dialogu zaangażowanych i wymianę informacji na temat
 sprawdzonych metod działania oraz uwrażliwianie obywateli UE w tej kwestii ...
 – Instytut ... będzie zasięgał porady ekspertów z zewnątrz ... Podjęliśmy
 współpracę z ... grupą ... dziennikarzy. Ci specjaliści wspomagają nas w
 możliwie skutecznym komunikowaniu naszych idei i w pozyskaniu dla nich
 szerokiej europejskiej opinii publicznej”.
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c. Parlament Europejski – Rada Europy – świat

Zarówno ‘Parlament Europejski’, jak i ‘Rada Europy’ uchwalają systematycznie rezolucje i prawa dla
 wdrażania nowej etyki seksualnej. Przy każdym głosowaniu pojawia się osławione słowo „homofobia”,
 które łatwo gwarantuje uzyskanie większości głosów dla uniknięcia oskarżenia z tytułu rasisty, seksisty,
 wroga praw człowieka. Gabriele Kuby wymienia serię takich rezolucji Parlamentu Europejskiego (KG-
GlobR 132n):

  Parlament zobowiązuje kraje członkowskie do zmiany restrykcyjnych
 praw przeciw homoseksualistom.

 Wzywa się z naciskiem do legalizacji aborcji.

 Do sądowego ścigania ‘homofobii’.
 Rezolucja podaje definicję ‘homofobii’ : „Jest to irracjonalny lęk i
 nieakceptacja lesbijek, gejów, bi- i transseksualistów”.
 – Ta rezolucja Parlamentu Europy jest wydarzeniem: można pójść do
 więzienia za ‘irracjonalny lęk’.

 Rezolucja w sprawie dyskryminacji z powodu orientacji seksualnej z
 2010 roku.

 W sprawie eliminacji wizerunku zawierającego „stereotypy płciowe”
 (kobieta jako gospodyni itd.), ponieważ te stereotypy są ‘seksistowskie i poniżające’.

 Kolejna rezolucja w sprawie walki przeciw homofobii w Europie (24.V.2012): homofobia to rasizm,
 ksenofobia, antysemityzm, stąd konieczność walki z nią.

Rezolucja przyznaje, że dyskryminacja ‘ukrywa się często za uzasadnieniami powołującymi się na
 porządek publiczny, wolność religijną i prawo do wolności sumienia’ (§ B).
 – Rezolucja wywiera presję na kraje członkowie, by zalegalizowały ‘małżeństwa’ osób tej samej płci,
 chociaż ta sfera leży całkowicie poza kompetencją UE.
 – Dokument ten został przygotowany przez lobby ‘LGBTI’ w Parlamencie Europejskim i przeprowadzony
 ‘jak burza’: z zaskoczenia (KG-GlobR 133).

Organizacje ‘LGBTI’ dążą systematycznie do rozszerzenia swej ideologii nie tylko na wszystkie kraje
 UE, lecz i na cały świat. W tym celu ‘Grupa Robocza ds. Praw Człowieka’ (COHOM) przy UE opracowała
 (8.VI.2010 r.) dokument zwany ‘Toolkit’ (Pakiet Narzędzi) dla „promowania i ochrony praw człowieka
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 przysługujących lesbijkom, gejom, biseksualistom i osobom transgenderowym” (LGBT).
 – Promocję i ochronę praw człowieka osób ‘LGBTI’ należy uznać za „główny cel działań zewnętrznych
 UE” (KG-GlobR 135n). ‘Pakiet’ wymienia wiele form promowania tych praw osób ‘LGBTI’, m.in. poprzez
 orędzia wspierające, środki finansowe, urządzanie seminariów z mowcami ‘LGBTI’, spotkania na różnych
 szczeblach itd.

Niezależnie od tego, Komisja Europejska (w 2003 r.) zobowiązała ‘Organizację Bezpieczeństwo i
 Współpracy w Europie’ (OBWE) do zajęcia się działaniami ‘anty-dyskryminacyjnymi na rzecz LGBTI’.
 Nałożony został ‘System Informacyjny ds. Tolerancji i Niedyskryminacji’ (TANDIS), domagający się stałych
 raportów (KG-GlobR 136) i danych odnośnie do ‘przestępstw nienawiści’ wobec osób LGBTI.

A oto definicja omawianych ‘przestępstw’ według OBWE:

„Przestępstwa nienawiści odróżniają się od innych czynów karalnych motywem
 sprawcy, który to motyw zazwyczaj nie odgrywa żadnej roli przy ustalaniu
 istotnych elementów czynu karalnego. ...
 – Przestępstwo nienawiści rozciąga się od zastraszania ... aż po morderstwo ...
 – [Dla zaklasyfikowania czynu jako przestępstwo nienawiści nie trzeba dowieść, że jego przyczyną
 była nienawiść; raczej trzeba ustalić, że] miał on miejsce i że motywem była jakaś forma
 uprzedzenia.
 – [wystarczy, że jest on] jakąś manifestacją nietolerancji, [gdyż ta jest] zapowiedzią
 narastającej spirali przemocy” (P24-E).

Za Gabriele Kuby wypada dopowiedzieć, że wiele krajów przystąpiło do UE z powodów
 ekonomicznych. Nie były zapewne świadome tego, że za możliwe korzyści ekonomiczne będą musiały
 płacić wymuszonym upadkiem swojego porządku wartości, mimo iż również korzyści ekonomiczne staną
 się w tej sytuacji czymś niepewnym ... (KG-GlobR 138).

RE-lektura: część VI, rozdz. 3b.
 Stadniki, 19.XI.2014.
 Stadniki, 16.X.2015.
 Stadniki, 10 i 26.XII.2015.
 Tarnów, 26.VII.2016.
 Tarnów,27.IX.2016.
 Tarnów, 13.V.2017.

              

B. NURTY FILOZOFICZNE U KORZENI ‘GENDER’

1. Wstępne etapy „gender’
a. Zwiastuny nowej ideologii
Skróty podstawowej litertury
1) Pełzający totalitaryzm rewolucji seksualnej
2) Przyczółki zapisów prawnych u szczytów władz



3) Wielka Rewolucja Francuska i czołowe osobistości rewolucji seksualnej
4) Simone de Beauvoir i rewolucja seksualna 1968
Postępujące rozmiękczanie Prawa Karnego Niemiec w dziedzinie seksualności. Tabela
2. Genderyzm pod szatą feminizmu
a. Feminizm w walce o ‘równouprawnienie’
Blokowane możliwości rozwojowe kobiet. Tabela
Engels: likwidacja rodziny, proces produkcji, dzieci. Tabela
b. Judith Butler i tożsamość płciowa
1) Konstrukcje myślowe Judith Butler
2) Uwagi do twierdzeń Judith Butler
3) „Queer” i „gender” w rozumieniu Judith Butler
3. Gender na poziomie ONZ
a. Postępująca utrata autorytetu ONZ
Z Deklaracji Podstawowych Praw Człowieka. Tabela
b. Nadzieje pokładane w ONZ po 1989 r.
Etyka chrześcijańska a postmodernistyczna. Tabela
Nie upoważnione grupy – rządzące rządami. Tabela
c. Cel strategiczny: redukcja ludności świata
Przewrotnie formułowana terminologia na działania ‘anti-life’
Konferencja Pekinie 1995 r.: Sofistyczna terminologia. Tabela
d. Pekin 1995 a kwestia kobiet
Ulotka-protest Obrońców Rodziny: Pekin 1995. Tabela
Przykładowe reinterpetacje Podstawowych Praw Człowieka. Tabela

C. POSTĘPUJĄCY TOTALITARYZM ‘GENDERYZMU’
1. Jogjakarta 2006 r.
a. Cele spotkania ekspertów Jogjakarta 2006 r. Orientacja seksualna. Tabela
Tożsamość seksualna. Tabela
b. Wszechseksualizm po linii LGBTI
Przykładowo: Prawo człowieka do korzystania z praw człowieka ... Tabela
Wolność w uznaniu tożsamości seksualnej. Tabela
Samodzielne określanie tożsamości seksualnej. Tabela
c. ‘Małżeństwa homoseksualne’ – adopcja – przywileje
Małżeństwo wg Deklaracji Praw Człowieka 1948 r. Tabela
Przywileje rodziny dla małżeństw jednopłciowych. Tabela
Prawa dla aktywności LGBTI. Tabela
Ocena z punktu widzenia prawa międzynarodowego. Tabela
2. Metody wprowadzania w błąd
a. Fałszowanie legitymizacji – Manipulacje słowne
Państwa powinny...(P27A-D). Tabela
Stosowane slogany: Cornides, krytyka. Tabela
b. Stosowane metody działania
Metody nacisku na korzyść LGBTI. Tabela
Nieograniczane manifestacje LGBTI. Tabela
c. Środki represyjne wobec opornych
Ograniczenia wolności umów na korzyść LGBTI. Tabela
Zburzenie wolności myśli-wypowiedzi. Cornides. Tabela
Sugestie walki z Przewodnika Aktywistów. Tabela
3. Pochód „Gender” w Unii Europejskiej a. UE stopniowo do usług „Gender”
b. Przykładowa działalność niektórych agentur UE
Plany EIGE: instytutu ds. Równości. Tabela
c. Parlament Europejski – Rada Europy – świat
Definicja ‘przestępstwa nienawiści’. Tabela

Obrazy-Zdjęcia

Fot8. Benedykt XI w spotkaniu z małym chłopcem
Fot10. Nadbrzeże w świetle słońca po burzy
Fot10. Burza na morzu – z górami na brzegu i miastem w tle
Fot11. Droga w lesie – dwupasmówka
Fot12. Głód dzieci Afryki
Fot13. Obładowany osioł: dwójka dzieci wiszących z boku



    

UWAGA: SKRÓTY do przytaczanej literatury zob.:  Literatura
 Skróty z literat. ‘gender’ Podstawowa literatura. Skróty
 Terminologia wyrażeń ‘gender’ zob.: Źródła do Słowników-haseł

D.   WSZECHOBECNA DYKTATURA „GENDER”

1. Ustawianie polityki pod „gender”

a. Wdrażanie ideologii gender

Szereg rządów państw UE zaczęło ustawiać gorliwie wszystkie priorytety polityki wewnętrznej pod
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 żądania ideologii „gender”. Styl ten stawał się coraz bardziej oczywisty od końcowych lat 90-tych i w
 latach po przełomie tysiąclecia 2000 r. Działo się to zgodnie z uprzednio wielokrotnie sprawdzoną taktyką
 pod hasłami pozytywnie brzmiącej tzw. „likwidacji upośledzenia kobiet i zaprowadzenia polityki
 równouprawnienia” (zob. KG-GlobR 139). Przy czym jednak stale wyraźnie podkreślano „gender
 mainstreaming”  jako cel, który należy uwzględniać priorytetowo we wszystkich jego wymiarach.
 Zdumiewa fakt, że w ustrojach demokratycznych państw Europy – w tym samym czasie niemal nikt nie
 wiedział, co to określenie właściwie znaczy.

Szczególnie przejrzyście możemy obserwować te działania na przykładzie Niemiec, mimo iż
 podobnie dzieje się i w innych państwach UE. W pierwszej dekadzie po roku 2000 pojawili się we
 wszystkich zakresach życia społecznego – urzędowi pełnomocnicy ds. ‘równouprawnienia’. Zadaniem ich
 była likwidacja ‘stereotypów i seksistowskich’ ról obu płci – przy jednoczesnym wzmacnianiu pozycji
 kobiety poprzez tworzenie parytetów zatrudnień. Poszczególne instytucje otrzymały nakaz zatrudniania
 na wyższych stanowiskach pewnego określonego odsetka kobiet, by w ten sposób zapewnić
 ‘substancjalną równość’ mężczyzn i kobiet w sprawowaniu władzy.

 Wiadomo jednak, że aktywistom „gender” chodzi o cele daleko wykraczające poza samo tylko
 ‘równouprawnienie’ obu płci w kwestii zajmowania stanowisk. Zmierzają oni do równości płci w sensie
 zatarcia wszelkich różnic pomiędzy mężczyzną a kobietą poprzez „de-konstrukcję dwubiegunowego,
 hierarchicznego porządku płci, by osiągnąć równowartościową i równouprawnioną wielość płci” (KG-GlobR
 140).

Przystąpiono do wdrażania „Pakietu Genderowego”. Obejmował on następujące pozycje:

– Pełne równouprawnienie, a raczej: pełna równość (‘substancjalna’) kobiety i
 mężczyzny;
 – Zniesienie tożsamości płciowej obu tych płci;
 – Zwalczanie heteroseksualnej normatywności, tzn. pełne prawne i społeczne
 równouprawnienie, więcej: uprzywilejowanie wszystkich nie-heteroseksualnych
 form życia;
 – Aborcja jako prawo człowieka (‘prawo reprodukcyjne’);
 – Seksualizacja dzieci i młodzieży poprzez wychowanie seksualne jako
 przedmiotu obowiązkowego w szkołach;
 – Materialne upośledzenie i pauperyzacja rodziny.

Tym samym przystąpiono do wdrażania ideologii gender. Mimo iż inicjatywa współczesnej rewolucji
 kulturowej genderowej zaczęła się odgórnie, zaczęła przenikać niebawem wszystkie struktury
 społeczeństwa. Gabriele Kuby wylicza kolejne etapy i daty wdrażania ideologii gender w latach 1985-
2010. Przytoczymy ich wybór (KG-GlobR 141n):

1985 Światowa Konferencja ONZ ws. Kobiet w Nairobi: zaproponowanie gender
 mainstreaming (GM) jako strategii politycznej.

1994 Wprowadzenie GM we wszystkich obszarach polityki w Szwecji.

1995 Światowa Konferencja ONZ ws. Kobiet w Pekinie: GM przyjęte jako zasada
 wiodąca w ONZ. Uznanie ‘sprawiedliwości płciowej’ za konstytutywny element
 demokracji. Zobowiązanie państw do polityki na rzecz kobiet i równości płci.

1996 GM przyjęte w Norwegii jako zadanie przekrojowe wszystkich ministerstw.

1998 Publikacja pierwszego raportu o wdrażaniu GM.

1999 UE przyjmuje GM do wytycznych polityki zatrudnienia.



1999 GM uznany w Niemczech za ‘zasadę przewodnią i zadanie przekrojowe w
 polityce’.

2000 Niemcy: utworzenie międzyministerialnej grupy roboczej ds. GM w Ministerstwie
 ds. Rodziny, Osób Starszych, Kobiet i Młodzieży.

2001 Utworzenie instytutu genederowego GISA w Saksonii-Anhalt. W międzyczasie
 coraz to inne Landy wprowadzają realizację GM.

2003 Centrum Genderowe na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. Jego zadaniem
 jest ‘popieranie GM we wszystkich obszarach polityki, inicjowanie badań,
 podporządkowanie wiedzy i kształcenie ekspertów’.

2004 Rząd Saksonii przyjmuje GM jako polityczną zasadę wiodącą dla ustanowienia
 równości szans kobiet i mężczyzn we wszystkich obszarach polityki.

2005 W umowie koalicyjnej CDU, CSU i SPD stwierdza się: ‘Chcemy umacniać nurt
 genderowy’.

2007 Projekt rządowy ‘Aspekty genderowe w kształceniu ustawicznym’: przyjęcie GM
 jako zadania przekrojowego w formacji ciągłej w całych Niemczech, łącznie z
 systemem finansowania ‘gender’.

2010 Umowa koalicyjna SPD i Zielonych: przyjęcie ‘planu przeciwdziałania
 homofobii’.

Zdumiewa tempo przyjmowania gender mainstreaming przez coraz inne rządy Europy oraz jej
 regiony. Odnosi się wrażenie, że ludzie zajmujący stanowiska zaczynają działać coraz bardziej pod
 dyktando wzrastającego zastraszenia.

b. Manifest genderowy – Niemiecka Rada Etyki
– ‘Trzecia płeć’

Nadal korzystamy ze znakomitego studium Gabriele Kuby.
 – W 2006 r. opublikowany został tzw. „Manifest Genderowy”,
 wypracowany głównie przez aktywistki sieci uniwersyteckich. Manifest
 zakłada, że istnienie tożsamości płciowej mężczyzn i kobiet jest
 „urojeniem”. Celem dokumentu jest „zapewnienie wysokiej jakości w
 kształceniu i doradztwie genderowym” (KG-GlobR 143).

Promotorzy dzieła stwierdzają wprawdzie, że gender
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 mainstreaming jest omawiane przez polityków wciąż jeszcze głównie
 jako ‘równouprawnienie kobiet kosztem mężczyzn’, ale należy to
 traktować jako ‘stadium jedynie przejściowe przed pełnym zniesieniem
 biegunowej tożsamości płci (tamże, KG-GlobR 143). Praktyczne
 nawiązywanie do dualizmu płciowego jest kwestią pozostałości
 historycznej walki kobiet o emancypację kobiet-ofiar spod przemocy
 mężczyzn-krzywdzicieli. Obecnie państwo musi pomagać kobietom w
 celu ustanowienia ‘sprawiedliwości’.

Sam w sobie Manifest ujawnia następująco swoiste ‘credo’ odnośnie do przejawów płciowości (tamże,
 KG-GlobR 143n):

– [Należy poddać] „pryncypialnej krytyce panujący dotychczas porządek płciowy, który np. łączy ciało
 zaklasyfikowane jako kobiece z oznakami psychiki i wzorcami zachowania zaklasyfikowanymi także
 jako kobiece, łącznie z koniecznie ku mężczyźnie skierowanymi pragnieniami...
 – Ta krytyka opiera się na obserwacji, że można rozróżnić wielość płci społecznych, a także
 najróżniejsze formy pożądania, z czego wynika, że ‘płeć biologiczna’ to wytwór społeczno-kulturowy’.
 – [Toteż za Judith Butler należy mówić:] ‘Ciało nie jest kobiece, to tylko wytwór społeczno-kulturowy’. ‘W
 żadnym wypadku nie można i nie wolno wywodzić z niego charakterystycznych cech osobowości i
 sposobów zachowania, a już najmniej pragnienia drugiej płci. Zresztą nie ma dwóch płci, lecz jest ich
 wiele”.

Za Gabriele Kuby należy stwierdzić, że „pod płaszczykiem równouprawnienia wprowadzona zostaje
 coraz bardziej jednakowość mężczyzn i kobiet, aż wreszcie obie te płcie będą już nieodróżnialne” (tamże,
 KG-GlobR 144).
 – Cel sygnatariuszy ‘Manifestu’ jest jasno sformułowany: „Wykorzystać płeć, by ją przezwyciężyć” (tamże,
 KG-GlobR 144). Chodzi o ‘likwidację niesprawiedliwego porządku społecznego i płciowego – poprzez ich
 de-konstrukcję.
 – Potężną ‘przeszkodą’ na drodze realizacji tego celu są „fundamentalistyczne nurty religijne i
 deterministyczne nurty socjo-biologiczne, które obstają przy z góry zakładanych czynnikach, takich na
 przykład jak Boskie przeznaczenie czy uwarunkowania genetyczne”. W tej sytuacji celem, do jakiego
 zdąża ‘Manifest’, jest:

„Możliwa do indywidualnego kształtowania, równowartościowa i równouprawniona
 wielość płci oraz nowe, partnerskie i solidarne ukształtowanie relacji płciowych.
 Tam gdzie dotychczas był dualizm płci, powinna być ich wielość” (tamże, KG-GlobR
 144)

Znaczy to według ‘Manifestu’, że kto wierzy w Boskie przeznaczenie dla kobiety i mężczyzny, jest
 fundamentalistą religijnym, a kto utrzymuje, że jakąś rolę odgrywa fakt, iż każda komórka ciała jest
 określona genetycznie jako męska lub kobieca, a mózgi mężczyzn i kobiet wykazują znaczące różnice,
 jest seksistowskim fundamentalistą biologicznym, a tym samym osobnikiem niebezpiecznym i wrogim
 wolności, gdyż sprzeciwia się „zniesieniu więzów i sideł dwubiegunowego, hierarchicznego porządku
 płciowego” (tamże, KG-GlobR 144).
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c. Niemiecka Rada Etyki – ‘Płeć trzecia’

Kolejnym zwycięskim krokiem naprzód w ruchu gender stało się w Niemczech zajęcie przez
 ‘Niemiecką Radę Etyki’  w 2012 r. stanowiska w sprawie „interseksualizmu” (zob. KG-GlobR 145).
 Mianowicie ‘Komitet ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet (CEDAW) przy ONZ zwrócił się m.in. do rządu
 Niemiec z poleceniem, by pozarządowe organizacje weszły w dialog na temat osób interseksualnych i
 transseksualnych w celu osiągnięcia lepszego zrozumienia ich potrzeb i podjęcia środków ochrony ich
 praw człowieka.

Sprawą zajęła się ‘Niemiecka Rada Etyki’. Po przepytaniu 200 zainteresowanych osób i pracowników
 nauki przedstawiła następująco swoje stanowisko (KG-GlobR 145):

1) Rada Etyki używa określenia differences of sex development (DSD: różnice w
 rozwoju płciowym), by „uniknąć negatywnego ujęcia w sensie choroby czy
 zaburzenia i pozostawić otwartym pytanie czy chodzi tu o płeć trzecią”.
 2) Rada uznała za „nieusprawiedliwioną ingerencję w prawa osoby i w prawo do
 równego traktowania”, gdy ludzie z DSD są zmuszani do podporządkowywania
 się kategoriom męskości bądź kobiecości w dokumentach urzędowych. Dlatego
 trzeba wprowadzić kategorię „inny”. Jednak musi też być możliwość
 niewypełniania tej rubryki do pewnego określonego wieku w ogóle, a także
 możliwość każdorazowej zmiany wpisu w niej.
 3) Ludziom o „innej” płci należy zagwarantować prawo do wpisywania w
 urzędowych dokumentach ich partnerów życiowych, które obecnie przysługuje
 tylko związkom partnerskim tej samej płci. ‘Część Rady proponuje także pójście
 o krok dalej i stworzenie im możliwości zawarcia małżeństwa’.
 4) „Trzeba by zbadać, czy podawanie płci w urzędowych dokumentach w ogóle
 jeszcze jest konieczne”.

Gabriele Kuby zauważa słusznie, że gdyby rząd Niemiec
 spełnił zasugerowane zalecenie ‘Rady Etyki’ dla owych w
 Niemczech ok. 8000 osób o niejednoznacznych cechach
 płciowych biologicznych, stworzyłoby to poważne zamieszanie
 dla pozostałych 80 milionów obywateli Niemiec. To zaś jest
 przedmiotem walk aktywistów genderowych, zabiegających o
 ‘dezorientację’ i o ‘u-nie-jednoznacznienie’ tożsamości płciowej
 (zob. wnioski o konsekwencjach dokumentu Rady Etyki: KG-GlobR 146n).

Aktualnie w takim państwie jak Niemcy, gender
 mainstreaming przeniknął już do wszystkich warstw życie politycznego, administracyjnego, edukacyjnego
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 i społecznego. Nikomu nie wolno mu się przeciwstawić, ani przeprowadzać badań nad jego
 szkodliwością. Wręcz przeciwnie, wciąż płyną pokaźne finanse na dalsze przekształcanie czystego
 ‘gender’ – w ‘gender mainstreaming’. Każde wyrażenie wątpliwości w tym zakresie jest kwalifikowane
 jako ‘dyskryminacja’. Prosperują natomiast wszyscy, którzy schlebiają programowi narzuconemu
 odgórnie: genderowi.

Jeśli jeszcze początkowo ukrywano właściwe zamierzenia ideologii „gender” pod płaszczem walki o
 równouprawnienie i wolność wyboru, obecnie instytucje wyrażają się już jasno o właściwych celach
 ideologii.
 – Przykładowo można przytoczyć za Gabriele Kuby fragment Umowy koalicyjnej SPD i Zielonych z 2010
 r. (zob. KG-GlobR 148n):

„Opowiadamy się za tym, by nasz land był tolerancyjny – lesbijki, geje,
 biseksualiści i transgenderowcy są wolni i urodzili się równi z innymi co do
 godności i praw ...
 – Nowy Rząd Landu traktuje walkę z dyskryminacją jako swoje zadanie
 przekrojowe. W naszym prawie zostanie niezwłocznie wprowadzone pełne
 zrównanie deklarowanego partnerstwa życiowego z małżeństwem...
 – Będziemy się angażować w pełne zrównanie wszelkich partnerstw życiowych,
 zwłaszcza w prawie podatkowym i adopcyjnym, w redefinicję małżeństwa i we
 wprowadzeniu kryterium orientacji seksualnej w art. 3 Konstytucji.
 – Opracujemy dla lesbijek, gejów, biseksualistów i transgenderowców plan
 działania przeciw homofobii ... ...
 – Jesteśmy jednomyślni w tym, że młodzież w okresie rozwoju swojej
 tożsamości potrzebuje szczególnego wsparcia w szkole i organizacjach pomocy
 społecznej. Zapewnimy je jej przez uwzględnienie tego w planie młodzieżowym
 Landu, przez realizację projektów ‘Szkoła bez homofobii’ ...”.

Można by jedynie zauważyć, że brak tu jakiejkolwiek wzmianki o wsparciu małżeństwa i rodziny –
 wbrew zapisom Konstytucji. Zamiast tego „postuluje się poszerzenie art.3.3 Konstytucji o pojęcie
 ‘orientacji seksualnej’ jako kryterium dyskryminacji”. Oznaczałoby to dalsze obalanie norm seksualnych
 kosztem prawa rodziców do wychowania dzieci oraz wolności obywatelskich, fundamentalnych dla
 porządku demokratycznego, nie mówiąc już o wolności religijnej (KG-GlobR 149).

2. Genderyzacja świata nauki



a. Nauka pod pręgierzem ‘gender’

Stwierdzamy ze zdumieniem, a może i przerażeniem, że jak w epoce komunizmu nauka i ludzie
 nauki byli poddawani zniewoleniu przez ideologię marksizmu-leninizmu, tak dziś uczelnie, gdzie kształci
 się narybek osób, które za niedługo przejmą kierownicze stanowiska w społeczeństwie, utraciły swoją
 niezawisłość badań i są poddawane bezwzględnej presji ideologii „gender”. Naukowców, którzy pragną
 przeprowadzać obiektywne badania zahaczające w jakikolwiek sposób o problematykę orientacji
 seksualnej, spotyka bezwzględne upomnienie, a nawet zwolnienie ze stanowiska.

Przykładowo przytoczymy za Gabriele Kuby szantaż, jaki z tej racji spotkał jednego z profesorów
 kryminologii w Mainz w 2007 r. (KG-GlobR 150) Zagrożono mu konsekwencjami dyscyplinarnymi i karnymi,
 gdyby próbował opublikować artykuł, którego fragment brzmiał:

„Od tradycyjnej polityki w sprawie kobiet gender mainstreaming różni się tym, że
 w nim aspekt genderowy ma przenikać wszystkie obszary polityki we wszystkich
 poszczególnych akcjach ...
 – Usiłowanie utrzymywania społeczeństwa w ten wszechobejmujący – sposób
 ‘na kursie’ przez ujednolicającą zasadę kształtowania polityki znamy z praktyki
 totalitarnych reżimów XX wieku ...
 – Ta właśnie, zawsze i nieuchronnie w nich obecna, wola podporządkowywania
 całej rzeczywistości społecznej jednolitej zasadzie względnie przenikania jej nią
 sprawia, że nazywamy te reżimy totalitarnymi. To określenie oznacza skrajne
 przeciwieństwo liberalnej koncepcji państwa, według której ludzie w swoim życiu
 społecznym mają prawo rozwijać się w sposób wolny aż po granice, poprzez
 które państwo gwarantuje wolność także innym ludziom”.

Praktycznie wszystkie uniwersytety mają już obecnie przedmiot i specjalizację z studiów
 genderowych. Co więcej jednak, wszystkie inne kierunki studiów uniwersyteckich musiały poddać się
 presji ideologii ‘gender’, ciesząc się zarazem z tego tytułu hojnymi dotacjami finansowymi ze strony
 rządu.
 – W ten sposób katedry genderowe znalazły się również zwłaszcza na takich kierunkach jak socjologia,
 politologia, historia i literaturoznawstwo. Władze nakazują wpisywanie do indeksów studentów
 uczestnictwo w wykładach z przedmiotu ‘badań w kwestiach kobiecych i płciowych’. Co więcej, studenci
 muszą pod koniec studiów napisać szczególną pracę, używając „języka sprawiedliwego pod względem
 płciowym w duchu poprawności politycznej” (KG-GlobR 151).

Niejedni zaś wykładowcy wyznają otwarcie, że sami też są czynnie zainteresowani życiem według
 stylu ‘gender’. Gabriele Kuby pisze:

„Wielu badaczy genderowych i przede wszystkim queerowych nie robi tajemnicy z tego, że przedmiot
 ich badań odpowiada ich osobistym zainteresowaniom seksualnym. Zatem zajmują się oni ‘naukowo’
 samymi sobą ... przedstawiając się nawet osobiście jako ‘queer-gej, niemonogamiczny BDSM,
 transfacet’. BDSM znaczy: więzy, bicze, sado-maso. W ten sposób wykładowca badania swojej
 seksualnej tożsamości i swych zamiłowań czyni zawodem, który jest opłacany z państwowej kasy” (KG-
GlobR 151).



Objaśnienie

Nic dziwnego, że ‘studia genderowe, badania w kwestiach
 kobiecych i płciowych, ponaddyscyplinarne studia na temat płci,
 studia queerowe’ stały się kuźnią kadry genderowej.
 – „Wysoki ideał zobowiązania nauki do obiektywizmu i szukania
 prawdy odszedł w niepamięć, a roszczenie naukowości jest
 nadużywane, aby narzucić społeczeństwu akceptację wszelkich
 rodzajów ‘queerowych’ praktyk seksualnych. Na ten cel tryskają
 obficie źródła publicznych pieniędzy, które państwu dostarczają
 płatnicy podatków, na razie jeszcze nie znający w ogóle słowa
 ‘gender’ (KG-GlobR 152n).

Innym polem pozwalającym na rozpowszechnianie i
 utrwalanie genderyzmu, stało się organizowanie kongresów,

 poświęconych zagadnieniom takim jak: „Zmienna płeć, Gender, Szczęście i czasy kryzysu globalnej
 ekonomii”.
 – Referenci domagają się przy okazji ‘ochrony nowych płci przed dyskryminacją’, mając na myśli: „Osoby
 biseksualne, bigenderowe, a-genderowe, transgenderowe, transtożsamościowe, transseksualne, e-
seksualne, interseksualne, a-seksualne, fetyszystów, BDSM-owców, transwestystów, poliamorystów i
 obiektofilów” (KG-GlobR 153).
 – Na porządku dziennym pojawiają się żądanie, by na stołach dostępne były pisma pornograficzne oraz
 ‘Toy, toy, toy’, czyli przyrządy do zabaw seksualnych. Hasłem stają się słowa:

„Płeć to żadna prawda wewnętrzna, ale rzecz, która nas pcha do szaleństwa i
 którą my też musimy pchać do szaleństwa, abyśmy wyzwoleni od rozsądku,
 mogli być szczęśliwi. Bo każda płeć – to lokomotywa” (KG-GlobR 154).

b. Gender w sądownictwie

Po przeprowadzonym w Austrii przez Ministerstwo Sprawiedliwości, przy współudziale osób
 czynnych na płaszczyźnie międzynarodowej, szkoleniu sędziów na temat „Aparat sprawiedliwości a
 Prawa Człowieka” (2007 r.) porozumiano się co do tego, że porządek prawny powinien być ustawiony pod
 „gender”.
 – Chodzi o jego dostosowanie do wielości seksualnych sposobów życia. Domagano się m.in., by ‘dolna
 granica czynów homoseksualnych nie podlegających karze została obniżona do 14 lat, by pornografia
 była chroniona poprzez podciągnięcie jej pod prawo do wolności informacji i komunikacji, i by związki
 partnerskie tej samej płci zostały w pełni zrównane z małżeństwem, gdyż „dotychczasowy stan rzeczy
 jest apartheidem seksualnym” (KG-GlobR 155).
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Inna osobistość w skali ‘międzynarodowej’, Szwed Thomas Hammarberg, domagał się, by „osoby
 transgenderowe mogły swobodnie wybierać swoją płeć. Jest to według niego ich prawo człowieka.
 – Tym samym jednak ‘de-konstruuje’ Hammarberg pojęcie tożsamości płciowej: „Pojęcie tożsamości
 płciowej daje możliwość takiego rozumienia, że przydzielona niemowlęciu w chwili urodzenia płeć nie
 musi koniecznie współbrzmieć z wrodzoną tożsamością płciową, którą dziecko rozwija w trakcie swego
 wzrastania” (cyt. za: KG-GlobR 155n).

Innymi słowy płeć ‘przydzielona’ w chwili urodzin „nie jest wrodzona”! Dopiero ta „rozwijana”  w
 trakcie wzrastania jest „wrodzona”.
 – Stąd żądanie „szybkiego i przejrzystego działania dla możliwości zmiany nazwiska w dokumentach
 osobistych.
 – Przy czym zmiana cielesna na drodze operacji lub zabiegów hormonalnych nie jest koniecznym tego
 warunkiem. Z tego rodzi się z kolei potrzeba uchwalenia praw przeciw nienawiści wobec ‘odmieńców’ i
 wprowadzenia w życie ‘Zasad Jogjakarty’.

Oto owoce walk zmierzających do zniesienia dwu-płciowego porządku społecznego (KG-GlobR 156).

c. Genderyzacja edukacji dzieci i młodzieży

Stosunkowo łatwym przedmiotem-‘rzeczą’ do poddania indoktrynacji po linii ’gender’ stały się
 moralnie wielorako bezbronne dzieci na poziomie szkolnym, młodzieżowym, a nawet już też ...
 przedszkolnym.
 – Od 2001 r. z inicjatywy Ministerstwa ds. Rodziny wprowadzone zostały w szkołach „Girl’s Days – Dni
 Dziewczyny”. Liczba uczestniczek w tych ‘Dniach’ zaczęła wzrastać z roku na rok. Celem ‘Dni
 Dziewczyny’ stało się „przezwyciężenie upodobań do stereotypów płciowych” w wyborze drogi
 wykształcenia i kierunku studiów, oraz przestawienie dziewcząt na zawody techniczne.

Niebawem wprowadzone zostały z kolei podobnie „Dni Chłopca – Boys Days” (Dni chłopca). Chłopców
 zachęca się wtedy do wybierania zawodów społecznych i komunikacyjnych wykonywanych dotąd raczej
 przez kobiety: jako opiekunów w żłobkach i przedszkolach, nauczycieli w szkołach podstawowych,
 opiekuńczości nad osobami starszymi.
 – Celem strategicznym tego rodzaju „Dni” jest (zob.: KG-GlobR 157):

„Tradycyjne role mężczyzny jako jedynego żywiciela oraz kobiety jako pani domu
 i matki coraz rzadziej odpowiadają rzeczywistości ...
 – Te klasyczne wyobrażenia ról okazują się mocno zakorzenione, trzeba je więc
 podważać z pomocą ‘social engineering’ (inżynierii społecznej), przedstawiając
 dziewczynkom i chłopcom ‘płciowo wrażliwe propozycje, z uwzględnieniem
 wielości wewnątrz grup płciowych, co im pomoże w genderowo wrażliwym
 zaplanowaniu życia”.



Widzimy, jak nowa rzeczywistość społeczna zostaje stwarzana przez odgórną politykę, po czym
 usprawiedliwia się konieczność jej kontynuacji przez dostosowanie do niej prawa.
 – Trzeba jednak zarazem zauważyć kolejny przykład na wciąż przez ideologię GM stosowaną taktykę.
 Zrazu chodzi zdawałoby się jedynie o likwidację ‘stereotypów ról płci – bez nachalnego wysuwania
 elementu seksualnego. Całością zaplanowanego Projektu jednak zarządza instytucja ‘Diversity’
 (‘Różnorodność’). Tym samym zaś narzucone zostaje zmodyfikowane rozumienie „wielości wewnątrz grup
 płciowych”. Chodzi zatem o tym bardziej jednoznacznie forsowanie ideologii ‘LGBTIQ’ (KG-GlobR 157).

Pedagogika genderowa oznacza w ten sposób jawną realizację założonego sobie finalnego celu:
 ‘uwolnić dzieci od stereotypów, jakie zwykle przypisuje się danej płci. Stąd też już Przedszkola powinny
 ‘wyzwalać’ od antropologicznych podstaw człowieczeństwa.
 – Oto konkretne zalecenia (KG-GlobR 158):

„Dzieci uczą się już od urodzenia odpowiadania swoim rolom płciowym, dlatego
 obserwujemy u chłopców i dziewczynek, jak dalece są oni socjalizowani w
 perspektywie społecznych wyobrażeń ról płciowych.
 – Chcemy w sposób świadomy rozszerzać ich przestrzeń działania, stwarzając
 przez to rzeczywistą równość szans (w odniesieniu do zdolności i sprawności,
 wyboru zawodu, partnerstwa, wychowania dzieci itd.).
 – Jeśli dzieci nie przyswoją sobie, w drodze zabawy, odpowiednio wcześnie
 określonych ‘nietypowych płciowo’ wiadomości, będzie im jako dorosłym często
 trudno znaleźć alternatywę dla narzuconej im roli, nawet gdy będą tego chcieli”.

Jest to zatem działanie na zasadzie wpajania dzieciom niepewności co do własnej tożsamości
 płciowej. Nie chodzi już w tym wypadku o ‘wyzwalanie’, lecz ideologiczne wykorzystanie bezbronnego
 dziecka.
 – Dziecko jest psychologicznie plastyczne, lecz rodzi się jako chłopiec czy dziewczynka i rozwija się we
 wzajemnym oddziaływaniu ze strony matki i ojca ku męskości bądź ku kobiecości i identyfikuje się ze
 swoją płcią biologiczną. Brak jednoznacznego poczucia odnośnie do swej płci jest oznaką zaburzenia
 psychicznego (zob. wnioski końcowe: KG-GlobR 159).

d. Polityka pod ‘gender mainstreaming’

Trudno przemilczeć, że z kolei cała obecna polityka ulega terrorowi ‘gender mainstreaming’.
 Odchodzi ona coraz bardziej od troski o dobro wspólne, co winno być celem zasadniczych działań
 podejmowanych przez władze państwowe. Polityka staje się coraz bardziej służbą pod dyktando
 interesów mniejszości – kosztem dobra większości.
 – W wyniku tego poszczególne państwa w zasadzie nie rozwijają programów mających na celu wsparcie
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 małżeństwa i rodziny. Tymczasem bez małżeństw i rodzin ... społeczeństwo siłą rzeczy kurczy się i
 niknie. Na ten temat jednak w parlamentach i mediach najczęściej brak dyskusji.

Zasadą staje się niestety określanie zaszczytnym mianem
 ‘małżeństwa’ i ‘rodziny’ żałosnej imitacji małżeństwa i rodziny:
 związków lesbijskich, gejowskich i innych w ramach wielorakości
 ‘LGBTIQ’. A te cieszą się ze strony rządów coraz większymi
 ulgami i przywilejami, jednocześnie nie wnosząc w utrzymanie
 społeczeństwa żadnego pozytywnego wkładu.

Świadectwem takiego stanowiska rządów coraz większej
 ilości państw jest przymusowe wychowanie do akceptacji
 homoseksualnego stylu życia, podczas gdy jakiekolwiek
 negatywne wyrażanie się i odrzucenie homoseksualizmu traktowane jest jako karalna ‘homofobia’. Do
 Konstytucji wielu państw wprowadzony zostaje coraz częściej zapis o ‘równowartości wszystkich
 orientacji seksualnych jako normy konstytucyjnej’ (zob. KG-GlobR 160n).

Co więcej, pojawiają się nowe partie polityczne osób zbuntowanych – zwykle ludzi młodych, którzy
 głośno domagają się od państwa „przymusu przyjmowania płciowo jednoznacznego imienia”. Oto ich
 deklaracja (zob.KG-GlobR 161n):

„Każdemu, kto w swojej ojczyźnie jest prześladowany z powodu swoich
 nieakceptowanych skłonności seksualnych, należy zapewnić azyl, nie żądając od
 niego udowodnienia tych skłonności. Państwo musi zerwać z preferowaniem ‘tylko
 czysto historycznie ukształtowanego modelu rodziny‘ i wspierać ‘wielość stylów życia’.
 – Legalizacja związków partnerskich musi zostać rozszerzona na więcej niż dwie
 osoby, a proces rozwiązania każdego partnerstwa musi być ułatwiony.
 – Prawo do posiadania dzieci musi być niezależne od tożsamości względnie orientacji
 seksualnej.
 – Również związkom tej samej płci przysługuje prawo do rodzenia, adoptowania i
 wychowania dzieci.
 – Tak samo powinno być prawnie zagwarantowane miejsce dla dziecka w żłobku ‘od
 momentu urodzenia’ ...”

Za Gabriele Kuby trzeba podkreślić, że tak pojmowany program, typowy dla ‘gender mainstreaming’,
 nie jest niestety poddawany pod żadną publiczną dyskusję. Tymczasem program ten zmierza do
 zburzenia samych w ogóle fundamentów życia społecznego.
 – Ale też: wszelkie tego rodzaju – skądinąd konieczne debaty publiczne, padają natychmiast ofiarą
 „cenzury poprawności politycznej” (zob.KG-GlobR 162).

E.   SPOŁECZEŃSTWO WEDŁUG „GENDER”
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1. Gwałt zadawany słownictwu

a. Manipulacja terminologią

Od dłuższego czasu zaznacza się rozwój stosunkowo nowej dyscypliny nauki: filozofii ludzkiej mowy.
 Bada się funkcje mowy, jej cechy, dynamikę jej funkcji samo-objawieniowej, impresyjnej, informacyjnej
 itd. Istnieją oczywiście również zróżnicowane aspekty etyczne ludzkiej mowy. W jej zakres wchodzi m.in.
 wyrażanie się zgodnie z prawdą czy fałszem. Rozwój filozofii ‘ludzkiej mowy’ wniósł wiele pozytywnych
 cech m.in. w zakresie badań Pisma świętego, jako Słowa-Bożego-Pisanego – wyrażonego ludzką mową.

Mowa może jednak być użyta również do celów wyrafinowanej manipulacji. Celem mówcy jest wtedy
 takie użycie wypowiadanych słów, by słuchacz zrazu nie domyślił się, iż mówienie służy do
 zmodyfikowania jego myślenia i działania. Użyte wyrażenia i słowa oznaczają wtedy w zamierzeniu
 mówiącego inną rzeczywistość, aniżeli do jej rozumienia przyzwyczajony jest odbiorca.

Gdy mową manipulowaną zajmuje się polityk, mówimy że uprawia on ‘propagandę” (KG-GlobR 166).
 Gdy będzie chodziło o cały system rozmyślnie w innym znaczeniu użytych słów, określa się ten proceder
 mianem ‘ideologii’.

 Ideologia służy interesom pewnego nurtu myślowo-filozoficznego, względnie jakiejś partii politycznej
 itp.
 – Użycie mowy staje się wtedy wysuwaniem na czoło takich aspektów, które nie budzą zastrzeżeń i są w
 pełni akceptowane. Jednakże mowca ukrywa wtedy pod użytymi wyrażeniami właściwe intencje swoich
 wystąpień. Te właśnie zrazu nie ujawniane intencje swoje pragnie on przeforsować w świadomości
 słuchaczy, którzy zrazu nie podejrzewają tych jego głębszych intencji – i dlatego godzą się zrazu bez
 zastrzeżeń na akceptację treści sprytnie manipulowanych właściwych intencji mówcy (zob. KG-GlobR 166n).



Gabriele Kuby wymienia cztery zjawiska, które ułatwiają manipulację słowną. Manipulacja ta staje się
 środkiem dla narzucenia słuchaczom określonej ideologii (KG-GlobR 168):

1) Pojęcia wyrażające tradycyjne wartości zostają uznane za podejrzane i zepchnięte
 na margines. Przykładem jest np. ‘czystość’ (seksualna).
 2) Pojęcia zawierające pozytywną treść – zostają napełnione nową, arbitralną treścią:
 zinstrumentalizowaną. Np.: ‘wielość, anty-dyskryminacja, wolność, tolerancja’.
 3) Powstają nowe pojęcia. Stają się one nośnikami nowej ideologii. Tak np.: ‘gender’.
 4) Wprowadzone zostają nowe wyrażenia w celu zniesławienia przeciwników. Np.:
 ‘homofobia, mowa nienawiści’.

Łatwo zauważyć prędko w ostatnich dziesięcioleciach następujący, sprzeczny ładunek treściowy
 wiązany z pojęciami, które dotąd wyrażały najwyższe wartości. Dotyczy to m.in. takich rzeczywistości jak:
 małżeństwo monogamiczne, rodzina, cnota, moralność, Bóg, dziewictwo, wolność, tolerancja, fobia,
 prawa człowieka itd.

To samo powiedzieć należy z kolei w odwrotnym sensie o negatywnym odcieniu znaczeniowym
 dotąd wielu zrozumiałych wyrażeń, które obecnie przedstawia się w bardzo pozytywnym świetle. Można
 by tu wymienić takie rzeczywistości jak: grzech, rozwiązłość, perwersja, wynaturzenie, diabeł.
 – Pojęcia te służyły jednoznacznie do jasnego określania i rozróżniania dobra od zła moralnego (KG-GlobR
 168).

b. Ideologizacja pojęć kluczowych

  Za Gabriele Kuby wypada uwydatnić nagminnie stosowane podstawianie totalnie odmiennej treści
 pod szereg podstawowych pojęć i wyrażeń, jakimi w przewrotnym znaczeniu wciąż się posługuje lobby
 ‘gender mainstreamingu’ (zob.: KG-GlobR 169-177). Oto kilka ważniejszych tego rodzaju wyrażeń:

  Wartości. – Wartość z istoty swej oznacza coś dobrego, pozytywnego, nie podlegającego dyskusji
 – w przeciwieństwie do kwalifikacji czegoś jako ‘zła’ (moralnego).

Ideologia ‘gender’ frontalnie podważa sam fundament wszelkich wartości: uzależnienie oceny dobra
 czy zła moralnego od dostosowania się do Bożego ładu moralnego, którego wyrazem są Boże
 przykazania (i konsekwentnie: nauczanie Kościoła). ‘Gender’ to ideologia nie uznająca Boga.
 – Blokuje ona Bogu samą możność wypowiadania się w zakresie dobra czy zła moralnego.
 – Jednocześnie absolutyzuje ona wolność człowieka jako niczym nie skrępowanego postępowania
 według ... ‘widzimisię’. Kto by się temu ustaleniu ‘gender’ sprzeciwił, zostaje zakwalifikowany
 obelżywym słowem ‘fundamentalisty’, równoznacznym ze społecznym i politycznym ostracyzmem
 (zob.: KG-GlobR 169).



  Wolność. – Ideologia ‘gender’ rozumie wolność praktycznie jako ‘samowolę’ bez podejmowania
 jakiejkolwiek odpowiedzialności, odrywając ją zarazem od prawdy (zob. VSp 34.64; itd.).

Aktywiści ‘gender’ nie chcą przyjmować do wiadomości, że „wolność zredukowana do samowoli odcina
 się od odpowiedzialności za skutki podejmowanych własnych decyzji i działań. Oderwanie zaś
 wolności od prawdy i odpowiedzialności prowadzi nie do powiększenia, lecz do ograniczenia ogólnej
 wolności , gdyż takiej wolności nie da się urzeczywistnić inaczej, jak tylko kosztem innych”.
 – Dotyczy to m.in. faktu nieprzyjęcia do wiadomości, że człowiek wkracza w rzeczywistość istnienia
 bądź jako mężczyzna, bądź jako kobieta. Ignorowanie tego aspektu oczywistej prawdy musi się na nim
 zemścić (KG-GlobR 170).

  Tolerancja. – Oznacza ona znoszenie czegoś, co nam nie odpowiada.

Tolerancja nie może oznaczać nierozróżniania dobra i zła. Dawniej tolerancja służyła do obrony
 wolności religii i sumienia. Dziś używa się tego wyrażenia do przekreślenia wolności religii i sumienia.
 Samo nawet twierdzenie, że istnieje prawda obiektywna, już uchodzi za ‘nietolerancję’. Zdąża się
 natomiast otwarcie do wyeliminowania ‘prawdy’ (KG-GlobR 170n).

  Sprawiedliwość. – Dziś nie mówi się o ‘sprawiedliwości’ w sensie wyrównywania interesów osób i
 instytucji przez prawa i zobowiązania, dawanie i branie.

Feministki i aktywiści ‘LGBTI’ domagają się ‘sprawiedliwości płciowej’. Znaczy to, że państwo ma
 obowiązek zapewnienia ‘substancjalnej równości kobiet i mężczyzn według zasady: kobiety do rad
 nadzorczych, mężczyźni do zakładów opiekuńczych, dzieci do żłobków.
 – W ramach „sprawiedliwości człowiek ma prawo ‘wybrać swobodnie swoją płeć i tożsamość
 seksualną, jednocześnie zaś lesbijki, geje i transgenderowcy winni mieć swobodę zawierania
 małżeństwa i adoptowania dzieci”.
 – Widać tu wyraźnie, że ‘genderowi’ nie chodzi o wyrównanie zróżnicowanych interesów, lecz o
 politykę ich partykularnych interesów. Zdążają mianowicie do przeforsowania roszczeń mniejszości
 kosztem ogółu poprzez władze państwowe. Podmioty obiektywnie różne nie mogą zatem być
 traktowane ‘odpowiednio, tzn. sprawiedliwie-różnie, gdyż takie traktowanie uchodzi tu właśnie za
 niesprawiedliwe’ (KG-GlobR 171).

  Równość. – Zdawałoby się, że będzie chodziło o sprawiedliwe traktowanie.

Pojawia się od razu pytanie o kryterium, które by pozwalało na porównanie różnych podmiotów. Musi
 ono dotyczyć cech nie przypadkowych, lecz istotowo różnych. Ma to bezpośredni wydźwięk np. na
 traktowaniu ‘małżeństw’ partnerstw hetero i homoseksualnych (KG-GlobR 172).

  Dyskryminacja. – Słowo to odgrywa kluczową rolę w walce aktywistów ‘gender’ o zmianę porządku
 wartości. Wykorzystują oni ‘dyskryminację’ przeciw osobom, które rozumują w oparciu o kategorie
 wartości i rozróżnienia dobra od zła moralnego.

Organizacje ‘gender’ wymuszają coraz inne uprzywilejowania dla siebie, urządzają huczne parady
 równości, zajmują czołowe miejsca w polityce i społeczeństwie, otrzymują milionowe dotacje
 państwowe i międzynarodowe, gender jest wdrażany w ramach systemu edukacji. W tak siłowo
 wywalczanych dla siebie uprzywilejowaniach nie dostrzegają żadnego śladu dyskryminacji
 kogokolwiek, kto by myślał inaczej niż oni (KG-GlobR 172).

 Innymi słowy trzeba stwierdzić, że definicja ‘dyskryminacji’ jest formułowana przez ‘genderowców’ z
 zasady bardzo niejasno.
 – Natomiast z jej praktycznego stosowania wynika jasno, że „każde nierówne traktowanie osób hetero-
 i nie-heteroseksualnych jest kwalifikowane przez genederowców jako dyskryminacja.
 – W tak pojmowanym znaczeniu jest ‘dyskryminacja’ całkowicie oderwana od kryterium ‘prawdy’ –
 wbrew wrodzonej zdolności człowieka do odróżniania dobra od zła moralnego.
 Samego w sobie rozróżniania dobra i zła nie można nigdy nazwać ‘dyskryminacją osoby’. Godność



 każdego człowieka jest w pełni równa – niezależnie od orientacji seksualnej (KG-GlobR 173n).

  Wielość. – Słowu temu, którego wydźwięk brzmi na wskroś pozytywnie, lobby ‘LGBTI’ nadaje treść
 całkowicie odmienną od tego, co rzeczownik ten oznacza.

‘Wielość’ ma usprawiedliwiać uprawianie ‘wszelkiego rodzaju praktyk seksualnych, tak jakby wielość
 ich występowania była wyrazem dążeń zgodnych z dobrem wspólnym, o które państwo z obowiązku
 winno zabiegać”.
 – Obserwujemy tu zatem, że pozytywnie naznaczona treść słowa ‘wielość’ zostaje sztucznie oderwana
 od swego celu, by negatywne nastawienie społeczeństwa do dewiacyjnych zachowań seksualnych
 zmienić – i konsekwentnie zlikwidować obowiązkowy heteroseksualizm (KG-GlobR 174).

  Seksizm. – Jest to typowe ‘bojowe określenie’, jakiego używają przede wszystkim feministki, które
 kojarzą je zwykle z ‘rasizmem’. Sama końcówka ‘-izm’ podkreśla absolutyzację systemu wartości.

Początkowo oznaczano mianem ‘seksizmu’ system, w którym mężczyźni wykorzystywali kobiety jako
 obiekty seksualne. Wraz ze zwycięskim pochodem GM, słowem ‘seksizm’ zaczęto piętnować
 ukazywanie jakichkolwiek zróżnicowanych cech płciowych, jak i ich pozytywnego wzajemnego
 uzupełniania.
 – Zróżnicowane zadania i role mężczyzn i kobiet zostały zakwalifikowane jako ‘stereotypy’, które
 należy wyeliminować poprzez instancje polityczne.
 – Wszystko to dzieje się w oczywisty sposób w całkowitej sprzeczności z wynikami wszystkich nauk:
 biologii, medycyny, psychologii, nauki o mózgu ... (KG-GlobR 174n).

  Homofobia. – Słowo to zostało wymyślone pod koniec lat 60, by zniesławić jako neurotyków ludzi
 odrzucających homoseksualizm. Odruchowe odrzucenie czynów homoseksualnych z wielu względów ...
 zostaje ‘ryczałtowo napiętnowane jako ... homofobia, czyli neurotyczny lęk’.

Każdy człowiek odruchowo odrzuca wiele zachowań ze strony drugich, zwłaszcza tych związanych z
 przemocą.
 Kościół katolicki każe odmiennie traktować same w sobie skłonności homoseksualne – po linii
 godności każdego człowieka, któremu trzeba służyć pomocą.
 – Natomiast Kościół (oczywiście nie tylko Kościół) musi zdecydowanie odrzucać czyny homoseksualne – w
 ślad za jasnymi wskazaniami Słowa Bożego (KG-GlobR 175n).

  Małżeństwo-rodzina.

Są to kolejne słowa, których treść została totalnie podmieniona z ich dotąd jednoznacznego sensu – na
 tzw. ‘najróżniejsze formy rodziny, jak np. rodzina tęczowa’ (KG-GlobR 176).

  Rodzic I i II.

Obłęd wymazywania ‘seksistowskich stereotypów’ doprowadził do żądania, by usunąć dotąd
 powszechnie używane określenia: ‘ojciec’ i ‘matka’. Słowa te zdaniem organizacji ‘LGBTIQ’ –
 ‘dyskryminują’ rodziców tej samej płci. Stąd zalecenia, by określenia te zastąpić terminem ‘płciowo
 neutralnym”.
 – Wbrew absurdom godzącym w rzeczywistość, politycy pospieszyli z ustawodawstwem prawnym, by
 „język oczyścić z dyskryminacji płciowej” (KG-GlobR 177).

Gabriele Kuby przedstawia jeszcze cały dłuższy paragraf na temat ‘feministycznego ataku na język
 poprzez państwo’ (KG-GlobR 177-183). Genederyści domagają się mianowicie nie-seksistowskiego języka w
 dokumentach państwowych i życiu na co dzień.
 – Rozumowanie feministek przerasta tu jeden raz więcej wszystko, co zdrowo myślący człowiek mógłby
 wymyślić.



Objaśnienie

2. Miejsce pornografii w ideologii ‘gender’

a. Zalew pornografii po 1973 r.

Jest tajemnicą, że państwa ustanawiają bardzo surowe normy odnośnie do czystości wody,
 powietrza, żywności. Tymczasem miliony dzieci, młodzieży, dorosłych obojga płci wchłaniają
 „najwstrętniejszy pornograficzny brud, okrutną przemoc i przerażający horror jako formę rozrywki.
 – Ciało jest wyposażone w mechanizmy wydalania trucizn; tego jednak nie ma duch” (KG-GlobR 185).

Tematyce ‘pornografii’ poświęcono na naszej stronie
 niemało miejsca. Wyrazem tego jest na naszej stronie chociażby
 przekład Listu Pasterskiego Bpa Finn’a z USA na ten temat. List
 ten został wypracowany przy współudziale wielu specjalistów z
 wzajemnie się przenikających dyscyplin naukowych. Osoby te
 przystąpiły do tej pracy w poczuciu szczerej troski o dobro
 społeczeństwa (zob.: „Błogosławieni czystego serca”).

Za Gabriele Kuby wypada przypomnieć, że
 rozpowszechnianie ‘nieprzyzwoitych pism’ było w Niemczech do
 roku 1973 zabronione. W roku 1973 określenie to zostało

 zamienione na ‘pornografię’, przy czym jednak jej rozpowszechnianie i korzystanie z niej ... zostało
 zalegalizowane – z wyjątkiem młodzieży do 18 roku. Jednakże internet i błyskawiczne
 rozpowszechnianie się komórek sprawiły, że pornografia rozpowszechniła się szeroką falą po całym
 świecie: zarówno wśród dorosłych, jak i młodzieży i dzieci. Wciąż przytaczana praca Gabriele Kuby
 ukazuje w formie wiele mówiącej tabeli w miliony i miliardy idące liczby osób odwiedzających strony
 ‘porno’ – u siebie, w miejscu pracy, emaili erotycznych itd. (KG-GlobR 187).
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Najbardziej dynamicznie rozwija się rynek pornografii dziecięcej (KG-GlobR 188). Również ogromny
 odsetek kobiet ogląda strony porno. Dla znacznej ilości młodzieży w wieku 13-19 lat porno w internecie
 stało się codzienną konsumpcją (KG-GlobR 189). Okazuje się, że pornografia przeszła na przestrzeni
 niewielu lat „od opresji do obsesji, od ukrywania się do opętania świata” (tamże, KG-GlobR 189).

b. Zniewolenie nałogiem

Trudno ukryć destruktywne następstwa przeglądania stron i scen porno. Człowiek żywy zostaje tu
 sprowadzony do rzędu przedmiotu, który nierzadko pod przymusem, musi nago pozować w sesji
 zdjęciowej czy filmowej – i z tej racji zarabia być może jakiś grosz na życie. Upodlona zostaje zarówno
 osoba, która bierze udział w tego rodzaju seansach, jak i ci wszyscy, którzy podniecają się widokiem
 nagiego ciała i uprawianych zwyrodnień seksualnych.

Bezpośrednim skutkiem przeglądania zdjęć czy filmów ‘porno’ jest narastające zniewolenie, zwane
 inaczej ‘nałogiem’. Gabriele Kuby przytacza wypowiedzi znanej terapeutki dzieci i młodzieży – Christy
 Meves, która mimo swego zaawansowanego wieku (w 2011: powyżej 90 lat) niestrudzenie dalej działa, pisze,
 ostrzega (cyt. za KG-GlobR 192n):

„W fazie początkowej [popędu płciowego] chodzi o poszukiwanie tożsamości, a w
 fazie dojrzałości płciowej – w kopulacji z osobą przeciwnej płci, o zrodzenie
 potomstwa, co oznacza rozmnażanie się gatunku ludzkiego. ...
 – Gdy ten cel popędowy nie jest osiągany w zadowalający sposób... powstaje
 niebezpieczeństwo, że bodźce popędowe stają się do tego stopnia dominujące,
 iż uwalniają się całkowicie od owego ... celu popędu. Wtedy z reguły pojawia się
 niebezpieczeństwo wejścia w ślepą uliczkę nałogu”.

Nałogi rozprzestrzeniają się w społeczeństwie w tempie epidemicznym. Dotyczy to m.in.: alkoholu,
 narkotyków, jedzenia-niejedzenia, gier hazardowych, internetu, seksu, pornografii ....
 – Nałóg jest zawsze równoznaczny z utratą wolności. ‘Człowiek zostaje zamknięty w diabelskim kręgu
 szukania zaspokojenia za pomocą środków, które dają mu je pozornie i jedynie na krótko – po to by
 wtrącić go w jeszcze większą potrzebę zaspokojenia i zależności od nałogowego działania.
 – To, co owemu człowiekowi wydaje się konieczne dla osiągnięcia dobrego samopoczucia, niszczy
 zarówno jego samego, jak i innych. Popęd autonomizuje się i staje się despotycznym władcą, a człowiek
 niewolnikiem jego zaspokajania.

Christa Meves pisze w swych uwagach na temat nałogu (zob. KG-GlobR 193):

„Niezaspokojony popęd płciowy wywołuje, wskutek całkowitego oderwania się od
 swego celu, jakim jest rozmnażanie, żądzę seksualną w pełnej gamie gier



 seksualnych i zaspokojeń zastępczych, w tym wszelkich perwersji.
 – Szczególnym niebezpieczeństwem dla młodych chłopców jest łatwo dostępna
 w internecie, traktowana na zasadzie zabawy (czyli rzekomo nieszkodliwa) i
 szeroko rozpowszechniona, twarda pornografia.
 – Od masturbacji szybko przechodzi się do szukania silniejszych bodźców, tak
 że pojawia się tu niebezpieczeństwo dążeń wymuszanych popędem: do
 męczenia, do gwałcenia, a w końcu do wykorzystywania dzieci do zastępczego
 zaspokajania”.

  Wykazano w sposób naukowy związek przyczynowy między konsumpcją pornografii a obsesjami i
 przestępstwami seksualnymi. Prowadzi do tego pięć ‘kroków’:

  Wczesny kontakt z pornografią. Większość osób nigdy się od niej nie wyzwala.

  Nałóg. Pornografia staje się integralną częścią życia: osoby uzależnione nie mogą się od niej
 oderwać. Powtarzanie konsumpcji stymuluje zespół połączeń nerwowych, które odgrywają w mózgu
 rolę dominującą.

  Eskalacja. Nałóg wymusza coraz więcej ‘materiału’ i coraz silniejsze bodźce.

  Znieczulenie. To co początkowo uchodziło za powód do wstydu, staje się akceptowalne – i nudne,
 nie wywołując już wielkiego podniecenia.

  Zmiana płaszczyzny działania. U wielu dochodzi przejście z świata wirtualnego do realnego. Nałóg
 prowadzi w ten sposób do seksu z prostytutkami, do seksu grupowego, przymusowego
 promiskuityzmu, coraz bardziej perwersyjnych praktyk, wykorzystywania dzieci (zob. KG-GlobR 194n).

Gabriele Kuby wyjaśnia charakterystycznie mechanizm powstającego uzależnienia od ‘porno’.
 Zauważa mianowicie (zob. KG-GlobR 195n):

„... Na początku był brak siły i gotowości do przetrzymywania nieprzyjemnych
 stanów ...
 Przy nałogowej konsumpcji cierpienie staje się nieporównywalnie większe, skutki
 są pustoszące, ale wola, która wciąż poddaje się nałogowi, jest już o wiele
 słabsza niż na początku ... 

  Uzależnienie od pornografii należy do nałogów nie-farmakologicznych, takich
 jak hazard, pracoholizm czy anoreksja. Jest jednak godne uwagi, że one także
 wywołują w mózgu podobne procesy biochemiczne jak nałogi farmakologiczne.
 – Hormonalny ‘system samorekompensaty’ mózgu rozpada się, ulega atrofii
 wskutek nadmiernego użycia, dlatego dawki muszą być coraz większe; płaty
 czołowe, które odpowiadają za zdolność osądu, kurczą się.

  Do tego dochodzi jeszcze jeden ważny szczegół. Otóż podczas stosunków
 seksualnych wydziela się tzw. hormon więzi, oksytocyna. Ten mechanizm
 biochemiczny, który w psychice mocno zakorzenia pierwsze relacje miłości
 między mężczyzną i kobietą oraz matką i dzieckiem, zostaje wykoślawiony:
 masturbujący się konsument pornografii zostaje związany z anonimowym
 ‘partnerem’ w sieci, a zainteresowanie własną żoną i dziećmi ulega ...
 wygaszeniu”.

Za Gabriele Kuby wypada wyliczyć z pożytkiem także wskaźniki uzależnienia od pornografii. Oto one (zob.
 KG-GlobR 196):



a. Niezdolność do zaprzestania nałogowych czynności wskutek braku siły woli;

 b. Pozostający skutek działań seksualnych tego samego rodzaju (jakby
 nawarstwianie się wrażeń), stąd potrzeba coraz silniejszych bodźców;

 c. Nieustanne zajmowanie się seksualnymi myślami, obrazami i pożądaniami;

 d. Poczucie silnego dyskomfortu przy próbie zerwania z pornografią;

 e. Coraz większy nakład czasu: zaniedbuje się zobowiązania społeczne,
 zawodowe i rodzinne oraz rezygnuje się z innych form aktywności w wolnym
 czasie;

 f. To zachowanie jest kontynuowane mimo destrukcyjnego działania na własną
 psychikę jednostki, na jej rodzinę i pracę.

Wszystkie badania zgodnie wskazują, że konsument pornografii zsuwa się po równi pochyłej ku
 coraz bardziej zwyrodniałym praktykom seksualnym. Człowiek traci systematycznie hamulce moralne.
 Przyzwyczaja się do tego, że ‘materiał’ przestaje działać, więc trzeba łamać coraz dalsze tabu ...

c. Destrukcyjne skutki pornografii

Ludzka płciowość stworzona jest dla małżeństwa: m.in. dla pełnego subtelności, osobowego
 zjednoczenia mężczyzny i kobiety jako małżonków, które może stać się chwilą zaistnienia Nowego
 Człowieka (zagadnieniu temu poświęcono wiele miejsca na naszej stronie. Zob. zwł. cz.VII, cały rozdz.3: Młodzi w drodze do
 małżeństwa: Sakramentu Małżeństwa. – A niezależnie od tego m.in.: Spowiedź święta małżonków oraz narzeczeństw i
 partnerstw ...). Pornografia oddziela funkcję seksualną od zjednoczenia osobowego, czyli depersonalizuje
 człowieka. Obie zainteresowane strony traktują siebie jako przedmiot pożądania: „popadają w coraz
 większe upodlenie, poniżenie, perwersyjność i zniewolenie, wchodzą w krąg przemocy. Raz po raz
 padają kolejne bariery: nawet dzieci i niemowlęta zabiera się ze sobą jako ofiary do tego piekła
 wyuzdanej żądzy seksualnej” (zob. KG-GlobR 197n).

W ramach małżeńskiego zjednoczenia płciowego, większa seksualna agresywność ze strony
 mężczyzny ‘zostaje w relacji miłości między nim a kobietą skanalizowana w jej wrażliwości i może w niej
 osiągnąć wewnętrzny pokój i harmonię.

Przeciwieństwem tego jest feminizm. Gabriele Kuby tłumaczy to zjawisko swym głębokim
 rozważaniem (KG-GlobR 198):
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  „Kultura, w której feminizm pędzi kobiety do walki o władzę z mężczyznami i
 opluwa męską siłę jako zawsze związaną z przemocą – złą i zagrażającą,
 wysadza z zawiasów komplementarność siły i wrażliwości, władzy i miłości.

  W cieniu rzucanym przez feminizm rozwija się pornografia. Dążąca do
 zewnętrznego uaktywnienia siła seksualna mężczyzny nie znajduje wtedy u
 kobiety bezpiecznego miejsca i ojczyzny, dlatego staje się dzika i brutalna,
 podporządkowuje sobie kobietę i ją depcze...

  Kultura feministyczna rodzi kobiety, które nie potrzebują mężczyzny. A kiedy
 zechcą mieć dzieci (co jest rzadkością), kupują sobie spermę w banku nasienia.

  Mężczyźni nie widzą w tej sytuacji powodu, by swą z natury większą siłę
 angażować w ochronę kobiety i przekształcać ją w ojcostwie w odpowiedzialność
 i zapał do działania na rzecz rodziny. Oboje się zatracili: mężczyzna utracił
 kobietę, a kobieta mężczyznę. A dzieci straciły tak matkę, jak ojca”.

Nic dziwnego, że ‘seksualne upodlenie osoby przez pornografię powoduje ogromne spustoszenie na
 płaszczyźnie duchowej, cielesnej i społecznej.

... U mężczyzn będzie coraz mniej szacunku dla kobiety, a coraz więcej chłodu uczuciowego i
 skłonności do przemocy wobec niej. Promiskuityzm i wynaturzone praktyki seksualne zaczynają być
 uważane za normalne.
 – Tworzy się ‘mit gwałtu’: kobiety odbierają go jako coś rozkosznego. Gaśnie pragnienie trwałych
 relacji, rodziny i dzieci (KG-GlobR 198n).
 – Konsekwentnie zaś pojawiają się złowrogie skutki pornografii w odniesieniach do najbliższych osób:
 najpierw między samymi małżonkami, następnie w rodzinie, a na końcu w odniesieniu do dzieci i
 młodzieży (KG-GlobR 199).

Warto wspomnieć w tym kontekście szeroko zakrojone badania u młodzieży, przeprowadzone w
 Szwecji w 2007 r. Wykazały one, że:

a. Wśród zaawansowanych konsumentów pornografii jest o wiele więcej chłopców niż dziewcząt (10.5%
 chłopców ogląda pornografię codziennie, 29% kilka razy w tygodniu; dziewcząt tylko 1.7%).

 b. Między konsumentami zaawansowanymi (tj. codziennymi) a okazjonalnymi jest znacząca różnica
 zarówno u chłopców, jak i u dziewcząt:
 – zaawansowani mają 3-krotnie do 6-krotnie wyższy wskaźnik seksu ze zwierzętami, seksu z użyciem
 przemocy i seksu z dziećmi.
 – Są 6-krotnie częściej sprawcami nadużyć seksualnych i gwałtów;
 – Częściej chcą sami wypróbować to, co zobaczyli.

Nasuwa to wniosek końcowy odnośnie do związku między pornografią a pedofilią (KG-GlobR 200):

„Badania dowodzą, że nadużycia seksualne, podobnie jak konsumpcja
 pornografii dziecięcej, nie są już sprawą tylko pewnych nielicznych ‘pedo-
seksualistów’.
 – Przeciwnie: wolny dostęp do zboczonych treści generuje nową grupę
 sprawców, którzy w ciągłym poszukiwaniu coraz silniejszych doznań konsumują
 pornografię już to ze scenami orgii, już to ze scenami gwałtu, już to pornografię
 dziecięcą.
 – Tak w tej grupie rozniecone fantazje stają się pragnieniami, te zaś nierzadko
 wiodą do czynów”.



  Czy istnieje jakieś pozytywne rozwiązanie? Oczywiście – że TAK. „Za każdym nałogiem stoi
 szukanie czegoś koniecznego do życia. Pomoc polega na tym, by wydobyć tę tęsknotę na jaw i
 zaofiarować podtrzymanie jej przy nieuniknionej rezygnacji z natychmiastowego zaspokojenia popędu,
 tak aby mogła się ona wypełnić.
 – Jak w przypadku każdej wady i każdego nałogu, warunkiem koniecznym jest wola osoby, aby podjąć
 walkę o swoją wolność i zrobić wszystko, by ją wygrać – niezależnie od tego, ile by to kosztowało” (KG-
GlobR 201).

Gabriele Kuby kończy rozważania związane z pornografią ekskursem na temat muzyki pop (KG-GlobR
 201-203) i wielkiego ignorowania problemu, gdy dzieci nie uczą się już tego, czym jest miłość (KG-GlobR 204-
208).

F.   GENDER DOCELOWO:
HETERO-, HOMO- BI-, TRANSSEKUALIZM

1. Ruch gejowski

a. Homoseksualizm



Objaśnienie

Tematyka homoseksualizmu była przedmiotem rozważań już w poprzednim rozdziale bieżącej części
 naszej strony (zob. wyż.: Homoseksualizm i wolne partnerstwa heteroseksualne: żałosna imitacja małżeństwa). Z tego
 względu w zasadzie nie wracamy do tego tematu. Uzupełnimy jednak poprzednio podane informacje i
 dokumentację w oparciu o nowsze, dodatkowe dane oraz dodatkowe aspekty tego tematu.

Nadal zdumiewa fakt, że nieznaczna ilość mieszkańców, których skłonności seksualne odbiegają od
 przytłaczającej większości (homoseksualistów jest w sumie najwyżej 1-2% ogółu ludności; wielu znalazło się w tym odsetku
 przypadkowo: przez bezpośredni wpływ, niekiedy wręcz presję otoczenia, albo ponieważ w danym środowisku stało się to
 ‘modne’), zdołała przekształcić swoje partykularne żądania w temat globalnego Kultur-Kampf’u w państwie,
 a docelowo: na całym świecie. Tym bardziej, że realizacja owych żądań nie tylko nie przyczynia się do
 rozwiązania problemów dobra wspólnego społeczeństwa, lecz przeciwnie: pogłębia je tylko, stając się
 zaplanowanym niszczeniem narodu i państwa w najczulszym punkcie samego jego istnienia: poprzez
 systematyczną destrukcję małżeństwa i rodziny (KG-GlobR 209n).

Mimo tych anty-owoców śmiertelnego zagrożenia istnienia ludzkości związanego z
 homoseksualizmem, oficjalnego rozwodu pomiędzy seksualnością a rodzicielstwem i odpowiedzialnością
 za te dobra – zaznacza się w coraz innych krajach Europy i poza Europą zwycięski pochód ‘nowej etyki
 seksualnej’. Wymusza ona na prawie stanowionym – i udaje jej się to we wzrastającym tempie –
 legalizację wszelkich najbardziej wymyślnych kombinacji seksualizmu, sankcjonowanych jako
 państwowo akceptowane ‘małżeństwa i rodziny’.

Nastała era, gdy bez przeszkód mogą się rozwijać związki homo-
 bi-, transseksualizmu czy transgenderowości. USA szczyci się faktem,
 że w Baracku Obamie dostąpiła zaszczytnej anty-glorii, skoro w nim
 doczekała się „The First Gay President – Pierwszego Prezydenta
 geja”. W szerokich kręgach społeczeństwa wymusza się sankcjami
 prawnymi ustawy uchwalane przeciw ‘homofobii’ – tzw. ‘tolerancję i
 szacunek dla lesbijek, gejów, biseksualistów, czy osób
 transgenderowych’. Wszędzie, gdzie cel ten nie został jeszcze w pełni

 osiągnięty, agendy poza-rządowe wymuszają jego przyjęcie, nękając władze państw koalicyjnych
 nieustannymi kontrolami i sankcjami finansowymi z tego tytułu. Najwyższe stanowiska rządowe i
 organizacji międzynarodowych obsadzane są coraz częściej przez osoby reprezentujące organizacje
 ‘LGBTI’ (KG-GlobR 2010n).

Pamiętamy doskonale, że skreślenie homoseksualizmu z listy zaburzeń psychicznych w Ameryce w
 1973 r. stało się skandalicznym faktem politycznym, podjętym w całkowitej sprzeczności z wynikami
 badań naukowych. Sposób oraz atmosferę, w jakiej doszło do tego sprzecznego z nauką wydarzenia,
 przedstawiliśmy wraz z dokumentacją w poprzednim rozdziale (zob. wyż.: Skreślenie homoseksualizmu z listy
 chorób psychicznych – w kontekście poprzedzającym i następującym). Informację tę utrzymywano początkowo co
 prawda w skrytości. Niebawem jednak stała się ona punktem wyjścia do zwycięskiego zdobywania przez
 lobby homoseksualistów jednego przyczółka za drugim.

Co więcej, organizacje homoseksualistów blokowały skutecznie i blokują po dziś dzień wszelkie
 próby ‘leczenia’ osób homoseksualnych. Podtrzymują uparcie twierdzenie – wbrew coraz bardziej
 wiążącej naukowej dokumentacji, iż homoseksualizm jest faktem nie-uleczalnym, czyli świadectwem
 ‘odmiennej wersji seksualizmu człowieka’. W ten sposób promują one trzeci rodzaj ludzkiej natury:
 mężczyzny, kobiety – a obok nich: geja, względnie lesbijki.

Gabriele Kuby przytacza wyniki prac w tym zakresie, jakie podejmował profesor psychiatrii, Charles
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 Socarides’a (cyt. za: KG-GlobR 2011n):

„Homoseksualiści zjednoczyli się ..., aby ogłosić ‘normalność’ homoseksualizmu
 i atakować wszelką opozycję przeciw temu poglądowi. Ci, którzy tak myśleli,
 stanowili wśród homoseksualistów co prawda bardzo małą, ale tym bardziej
 głośną mniejszość w porównaniu z tymi, którzy bądź to oczekiwali pomocy w
 tym względzie, bądź po prostu milczeli ...
 – Decyzja APA (Amerykańskiego Towarzystwa Naukowego) odegrała rolę konia
 trojańskiego, który otworzył bramy dla kompleksowych przemian
 psychologicznych i społecznych w zakresie zwyczajów i obyczajów
 seksualnych. Decyzja ta została ... wykorzystana do tego, by homoseksualizm
 ogłosić jako stan normalny i nadać mu status, o który warto zabiegać ... ...
 – Jeśli nauki nie będziemy traktowali inaczej, wpadniemy w pułapki politycznej
 partyjności i propagandy nieprawdy – na oczach niczego zdrożnego nie
 przeczuwającej i nie poinformowanej opinii publicznej, ani z kolei pozostałych
 dziedzin medycyny oraz nauki o zachowaniach. Nastąpią katastrofalne skutki
 kliniczne.
 – Ci zaś, którzy nadal chcieli zachować homoseksualizm jako obowiązującą
 diagnozę chorobową, zostali ... wyciszeni”.

W ślad za niezwykle odważną i jednoznaczną postawą Gabriele Kuby, i my na naszej stronie
 internetowej nie zważamy na istniejące w wielu krajach ‘zakazy’ wypowiadania chociażby najbardziej
 uzasadnionego negatywnego słowa o globalnej ofensywie lobby ‘LGBTIQ’. Organizacje te wymuszają na
 ustawodawstwie coraz innych państw poprzez środki zastraszania i stawiane bezwzględne żądania –
 obalenie wszelkich dotychczasowych norm, jakie na zasadzie naturalnego prawa moralnego regulowały i
 nadal regulują układanie życia płciowego człowieka (zob: KG-GlobR 212).

b. Nieproporcjonalnie zawyżane dane statystyczne

Narzuca się podstawowe spostrzeżenie. Skoro na forsowanie programów ‘LGBTIQ’ wydaje się w
 skali światowej miliony publicznych pieniędzy, a przedstawiciele tych organizacji zdobyli stanowiska na
 niemal wszystkich najwyższych szczeblach polityki państwowej i międzynarodowej, można by sądzić, że
 działają oni w imieniu szerokich mas społeczeństwa.

Tymczasem w rzeczywistości niemal ‘normą’ działania przedstawicieli tychże organizacji jest przez
 wszystkie ideologie stosowana praktyka zawyżania liczb odnośnie do swych rzeczywistych zwolenników.
 Wiarygodne źródła podają w tym wypadku z zasady wartości poniżej 2% ludności, wykazującej
 skłonności homoseksualne. Nawet w Niemczech, gdzie lesbijki i geje mogą rozwijać się szczególnie
 swobodnie, ich odsetek wynosi jedynie 1,1-2,7% w stosunku do pozostałej ludności.



Badania przeprowadzone w USA w 1994 wykazały, że 2,8% mężczyzn, a 1,4% kobiet uważało się
 tam za gejów, lesbijki, względnie biseksualistów. Przy czym tylko 0,6% mężczyzn, a 0,2% kobiet miało
 po okresie dojścia do dojrzałości płciowej stosunki seksualne wyłącznie z osobami tej samej płci. Znaczy
 to, że same nawet osoby zaliczające się do ‘homoseksualnych’, prowadzą równolegle życie w coraz
 innych związkach ... heteroseksualnych.

Fakt ten ujawnia jedno więcej świadome zakłamanie wyników badań prowadzonych przez słynnego
 Alfreda Kinseya. Sam Kinsey określa ilość osób w społeczeństwie przyznających się do skłonności
 homoseksualnych na 10%. Cyfra ta jest jednak oczywistym kłamstwem i fałszem (zob: KG-GlobR 213).

Coraz częściej, z dokładną dokumentacją prowadzone badania naukowe ostatnich dziesięcioleci
 dowodzą, że nie istnieje żaden tzw. ‘gen homoseksualny’. Innymi słowy nikt nie rodzi się jako gej czy
 lesbijka. Dowodem tego są m.in. badania nad bliźniakami jednojajowymi.

Jedno z szeroko zakrojonych badań naukowych, którymi objęci zostali wszyscy Duńczycy w wieku
 18-49 lat w 2006 r., wykazało następujące wyniki (zob: KG-GlobR 215):

„Nasza prospektywna analiza oparta na całej ludności wykazuje, że różne
 doświadczenia z dzieciństwa we własnej rodzinie mają bardzo ważny wpływ na
 to, czy człowiek później zawiera małżeństwo hetero- czy homoseksualne ...
 – Mężczyźni częściej wchodzili w homoseksualne związki partnerskie, jeśli
 wynieśli następujące doświadczenia z dzieciństwa: rozwiedzieni rodzice,
 nieobecni ojcowie, starsze matki, najmłodsze dziecko w rodzinie”.

Ponieważ zatem badania naukowe zaprzeczają istnieniu ‘genu’  homoseksualizmu, pozostaje jako
 wytłumaczenie dla „uzasadnienia i legitymizacji praktykowanego homoseksualizmu jedynie absolutyzacja
 wolności człowieka. Jedynym kryterium używania wolności stają się subiektywne potrzeby jednostki ...”
 (KG-GlobR 215n).

c. Konsekwencje fizyczne i psychiczne życia
gejów-lesbijek

W poprzednim rozdziale wspomniano o ryzyku występowania wielorakich zachorowań, również
 śmiertelnie groźnych, w konsekwencji uprawiania praktyk homoseksualnych. Ukazano dane statystyczne
 w postaci paru tabel, których wymowa zmusza do poważnej refleksji (zob. wyż.: Owoce drzewa
 homoseksualizmu – zob. tamże, kontekst poprzedzający i następujący). Długość życia osób homoseksualnych jest z
 zasady od 8-20 lat krótsza aniżeli np. u mężczyzn żyjących w tradycyjnym małżeństwie. Powodem tego
 są (KG-GlobR 217n):
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a) Choroby fizyczne, w tym przede wszystkim HIV-AIDS, żółtaczka typu ‘B’, oraz choroby przenoszone
 drogą płciową;
 b) Choroby psychiczne.

Oto raport z sumiennie prowadzonych badań przez Johna Michaela Bailey (z roku 1999), badacza o
 międzynarodowej sławie w dziedzinie homoseksualizmu:

„... U homoseksualistów istnieje znacznie wyższe ryzyko, że popadną w określone problemy
 emocjonalne,
 między innymi skłonność do samobójstw, ciężkie depresje i nerwice lękowe” (KG-GlobR 218).

Bailey przestrzega jednocześnie przed zrzucaniem odpowiedzialności za te problemy emocjonalne na
 negatywny stosunek społeczeństwa do homoseksualizmu (KG-GlobR 218).

Amerykańscy badacze problematyki AIDS donoszą w 2003 r., że:

‘zachowaniu homoseksualnemu towarzyszy zwiększona liczba przypadków nadużywania narkotyków,
 depresji, przemocy domowej w związkach partnerskich i gwałtów doświadczanych w dzieciństwie.
 Alarmujący jest wyższy odsetek samobójstw u młodzieży homoseksualnej’.
 – W Berlinie, w którym homoseksualiści pod każdym względem wspierani są przez rząd krajowy,
 młodzi geje i lesbijki podejmują próby samobójcze 4-7 razy częściej niż młodzież żyjąca w związkach
 heteroseksualnych (KG-GlobR 219).
 – W Danii wykazały badania przeprowadzone w 2009 r., że mężczyźni geje w związkach
 rejestrowanych popełniają samobójstwo 8 razy częściej niż żonaci mężczyźni heteroseksualni (KG-
GlobR 219).
 – Organizacje ‘LGBTI’ – jak zwykle – próbują obarczać odpowiedzialnością za ten stan rzeczy
 ‘homofobiczną dyskryminację’. Temu przeczy jednak fakt, że podobne dane potwierdzają się we
 wszystkich krajach zachodnich, mimo iż w nich panują bardzo liberalne poglądy w tym zakresie (KG-
GlobR 220).

W poprzednim rozdziale można też już było przyjrzeć się raz po raz potwierdzającym się wynikom
 badań, że u homoseksualistów praktycznie nie zdarza się coś w rodzaju ‘wierności’ seksualnej w
 stosunku do tego drugiego partnera, jednopłciowego. Nagminnym zjawiskiem u nich są równolegle mniej
 lub więcej intensywne kontakty seksualne podejmowane z innymi partnerami – zarówno tej samej płci,
 jak i – gdy się tylko nadarzy sposobność – z partnerami drugiej płci (zob. wyż.: Partnerzy zmienni).
 – Wciąż potwierdza się stwierdzenie, że związki partnerskie między gejami trwają średnio najwyżej do
 półtorej roku, przy czym każdy z mężczyzn miał w tym czasie przeciętnie ponadto 12 innych partnerów
 seksualnych (KG-GlobR 221). Toteż w dokumentach przyjmuje się określenie bardziej oględne, iż chodzi o
 ‘wierność społeczną’, tzn.: ‘jeden partner stały, a równolegle dowolnie wielu innych partnerów
 seksualnych.
 – Rodzi się pytanie: jaki jest ostatecznie sens i jaka jest najgłębsza pobudka organizacji ‘LGBTI’, by
 prowadzić niezwykle zaciętą walkę o przywileje właściwe ‘małżeństwu’, skoro ich związek trwa z zasady
 do ok. półtora roku (KG-GlobR 221)?

Kolejne badania naukowe wyjaśniają w znacznym odsetku przypadków przyczyny, które bardzo
 prawdopodobnie leżą u źródeł homoseksualnych skłonności i praktyk odnośnych osób. Mianowicie
 niemal zawsze okazuje się, że zarówno mężczyźni, jak i kobiety byli w dzieciństwie ofiarami praktyk
 homo- czy heteroseksualnych. Jest to jeden z zasadniczych czynników, który następnie owocuje
 układaniem podobnego stylu ich już dorosłego życia.

Oto wyniki jednego tego rodzaju badań, jakie w 2001 r. przeprowadziła Maria Tomeo (KG-GlobR 222):

– 46% gejów, a 22% lesbijek było wykorzystywanych w dzieciństwie
 homoseksualnie.
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 – Spośród nich jedynie 7% hetero-seksualnych mężczyzn, a 1 %
 heteroseksualnych kobiet stało się gejami-lesbijkami.
 – Z kolei 68% mężczyn, a 38% kobiet – weszło na drogę homoseksualizmu
 dopiero po przeżyciu nadużyć seksualnych w młodości.

Wyniki te ukazują brak jakiejkolwiek odpowiedzialności u tych aktywistów ‘LGBTI’, którzy walczą o ...
 obniżenie wieku ochronnego dla dzieci, jeśli chodzi o pedo- czy efebofilię (KG-GlobR 222n).

 Gabriele Kuby ukazuje w związku z tymi faktami swoje dopowiedzenie odnośnie do pedofilii u
 przedstawicieli duchowieństwa – a pozostałych osób swego kraju (zob. KG-GlobR, 222, przypis 47):

„Jako katoliczkę oburzają mnie i zawstydzają nadużycia seksualne popełniane
 przez księży katolickich. Problem ten jednak ciągle się wypacza.
 – W przypadku Kościoła Katolickiego w Niemczach chodzi o kikaset takich
 przypadków na przestrzeni 60 lat.
 – Natomiast w całym społeczeństwie zgłasza się corocznie 15.000 przypadków,
 podczas gdy liczba nie ujawnionych przypadków szacowana jest przez
 ekspertów na 10-15 razy więcej”.

Gabriele Kuby dodaje jeszcze, że w tej sytuacji zdumienie wywołuje stosowanie dwu różnych miar w
 sprawie pedofilii: jako oskarżenie Kościoła Katolickiego, by go pognębić, podczas gdy bardzo „wielu
 wpływowych profesorów, polityków i publicystów, zwłaszcza lewicowych – uwikłanych jest w walkę o
 swobodę seksualną – aż po legalizację seksu z dziećmi, spuszczając zasłonę milczenia na masowe,
 codzienne nadużycia seksualne w stosunku do dzieci i młodzieży. Co więcej: przyspiesza się ich
 legalizację” (zob. KG-GlobR, 223).

d. Dalsze forsowanie ‘LGBTIQ’

Na tle śmiercionośnych konsekwencji dla dalszego istnienia samych społeczeństw, a z kolei osób
 indywidualnych oraz partnerstw, które popadły w homoseksualny tryb życia, zdumiewa nadal wzrastająca
 niepojęta presja coraz innych organizacji narodowych i międzynarodowych, które powołują się na
 autorytet ONZ i UE i stamtąd są bogato finansowane, stawiając sobie za cel dalsze narodowe i
 międzynarodowe wdrażanie programów ‘LGBTIQ’.

Równolegle zaś coraz częściej pojawiają się w różnych pismach szczere wyznania osób, którym
 udało się – zwykle po wielu wewnętrznych zmaganiach – wyrwać z obłędnego kręgu praktyk
 homoseksualnych, w jaki poprzednio popadli – zwykle w następstwie złego wpływu najbliższego
 środowiska rodzinnego i społecznego.



Oto jedno z takich wyznań – w tym wypadku byłego założyciela i redaktora magazynu „Young Gay
 America”  (‘Młody Gej Ameryki’) – Michaela Glatze (zob. KG-GlobR, 225n):

„Uwolnienie spod wpływu mentalności homoseksualnej było najpiękniejszą,
 najbardziej wyzwalającą i zdumiewającą rzeczą ze wszystkiego, co kiedykolwiek
 przeżyłem. Bóg przyszedł do mnie, kiedy byłem zdezorientowany i zagubiony,
 samotny, zalękniony i wstrząśnięty.
 – Na modlitwie dał mi do zrozumienia, że nie ma absolutnie niczego, czego
 musiałbym się bać – i że jestem we własnym domu. Konieczne w nim były
 jeszcze tylko niewielkie porządki.
 – Homoseksualizm zabrał mi prawie szesnaście lat życia ...
 – Jako jeden z przywódców ruchu na rzecz ‘praw homoseksualistów’ miałem
 wielokrotnie okazję zwracania się do szerokiej opinii publicznej. Gdybym dziś
 mógł cofnąć coś z tego, co wtedy powiedziałem, uczyniłbym to.
 – Teraz wiem, że homoseksualizm to pożądanie i pornografia w jednym. Nikt nie
 przekona mnie, że jest odwrotnie, obojętne, jak sprytnie by do mnie
 przemawiano lub jak smutna byłaby osobista historia danej zainteresowanej
 osoby. Bo ja tam byłem. Znam prawdę”.

Równolegle zaś zbyt znany i udokumentowany jest fakt, że lobby ‘LGBTIQ’ podejmuje wszelkie
 starania, by nie dopuścić do tego rodzaju publikacji – o skądinąd nie dających się ukryć ‘nawróceniach’ z
 życia jako geja czy lesbijki. Wciąż liczne są przykłady osób, które po tego rodzaju wewnętrznej
 przemianie pozawierały małżeństwo w ścisłym tego słowa znaczeniu, tj. heteroseksualne, czyli w pełni
 ‘normalne’. Osoby te znalazły w nim klimat Bożej i ludzkiej miłości i doczekały się własnego potomstwa.

Tymczasem lobby ‘LGBTIQ’ podejmuje wszelkie wysiłki, by z góry blokować samą w ogóle myśl o
 możliwości przejścia z orientacji homoseksualnej na heteroseksualizm.
 – Aktywiści ‘LGBTIQ’ czynią to poprzez różnorakie kampanie oszczerstw i kłamstw, by uniemożliwić
 powstawanie oraz działalność organizacji, które pragną przyjść z pomocą takim osobom w procesie
 dokonującej się przemiany ‘nawrócenia’. Wmawiają publiczności oczywistą nieprawdę, jakoby
 homoseksualizm był nie dającą się już zmienić właściwością danego człowieka, który zatem zalicza się
 do ‘rodzaju’ genderowców, czyli ‘trzeciej płci’ – obok mężczyzn i kobiet.

Jednym z tego rodzaju przykładów jest list posła Bundestagu w Niemczech Volker Becka – do
 przewodniczącego Oddziału Akcji Społecznych Kościoła Ewangelickiego z 10.XI.2011: „... ‘Terapie’
 prowadzą do depresji, izolacji społecznej, a nawet do samobójstw” (zob. KG-GlobR, 226).
 – Raz po raz słychać nawet o projektach ustaw, mocą których zakazywano by stosowania terapii i
 ofiarowania pomocy duszpasterskiej ludziom, którzy cierpią z powodu swego homoseksualizmu. Takie
 działania trzeba by wówczas napiętnować jako typowy akt ideologiczny i polityczny, który nie ma nic
 wspólnego z nauką i wykształceniem zawodowym. Byłby to akt z istoty swej nie-ludzki – jako
 niedopuszczenie zwiedzionego człowieka do nawrócenia.

Gabriele Kuby zauważa słusznie: „Ustawa taka znosiłaby wolność osoby dotkniętej
 homoseksualizmem do podjęcia terapii. Byłaby ona również wystąpieniem przeciw prawu rodziców do
 decydowania o odpowiedniej pomocy terapeutycznej dla ich niepełnoletniego dziecka” (zob. KG-GlobR, 227).

W takich przypadkach ujawnia się z oczywistością faktów właściwe oblicze ruchu, który walczy o
 zniesienie obowiązkowej heteroseksualności: „Ruch homoseksualistów pojawił się pod sztandarem
 wolności, tolerancji i niedyskryminacji. Niemniej ogranicza on wolność słowa, nauki oraz wyboru terapii”
 (zob. KG-GlobR, 228).

Gabriele Kuby następująco podsumowuje właściwe intencje organizacji ‘LGBTIQ’ (zob. KG-GlobR, 228):

– „Gra toczy się o koncepcję niezmiennej ‘tożsamości seksualnej’, o której



 konstytucyjną ochronę ruch ten walczy.
 – Gra toczy się o pogląd, że homoseksualizm ma tę samą wartość społeczną co
 heteroseksualizm, a w konsekwencji iż powinny mu przysługiwać takie same
 prawa, jakimi cieszą się małżeństwo i rodzina.
 – Gra toczy się o dopuszczenie do ukazywania dzieciom i młodzieży w
 publicznych instytucjach oświatowych homoseksualizmu jako opcji o takiej samej
 wartości, jak heteroseksualizm.
 – Gra toczy się o odpowiedzialność etyczną jednostki”.

2. Walka wymierzona przeciw małżeństwu

a. ‘Małżeństwo’ jednopłciowe

Kolejnym powodem wywołującym zdumienie jest fakt, że te same osoby i organizacje, które w czasie
 „Rewolucji Seksualnej 68” ośmieszały małżeństwo jako stereotyp i relikt mieszczańskiego myślenia,
 obecnie walczą „o rozszerzenie pojęcia właśnie małżeństwa na związki osób tej samej płci, proklamując
 to dążenie jako prawo człowieka” (zob. KG-GlobR, 228). W mediach stwarza się pozory, jakoby ‘prawo
 człowieka’ do homo-małżeństwa, do związanych z nim przywilejów oraz zakaz dyskryminacji – było
 powszechnie na całym świecie przyjętą i stosowaną normą. Tymczasem rzeczywistość wciąż temu
 przeczy.

Oto stan z roku 2012 (KG-GlobR, 229):

– Tylko 4 spośród krajów członkowskich UE zrównały homomałżeństwo z
 małżeństwem heteroseksualnym; w skali światowej uczyniło to tylko 7 państw.
 – W UE instytucję związków partnerskich tej samej płci wprowadziło tylko 9
 krajów; na całym świecie: 15 państw.



 – Większość krajów członkowskich UE nie przyznaje parom jednopłciowym
 własnego statusu prawnego i własnych przywilejów.
 – Ponad 80 państw zabrania stosunków homoseksualnych między osobami
 dorosłymi, gdy się na nie nie zgadzają.
 – W 7 krajach homoseksualizm podlega karze nawet śmierci.

Znane są głęboko nieuczciwe ‘chwyty’ przy przeprowadzaniu kampanii i uchwał o związkach
 partnerskich.
 – Małżeństwo jest instytucją istniejącą zanim powstało jakiekolwiek prawodawstwo stanowione
 państwowe. Małżeństwo z natury swej jest ukierunkowane na powstanie rodziny. Dzięki niej istnieje i
 może przetrwać społeczeństwo. Stan ten znalazł wyraźne sformułowanie w ‘Powszechnej Deklaracji
 Praw Człowieka’ (1948 r.). Odnośny artykuł przytoczyliśmy poprzednio (zob. wyż.: Z Deklaracji Podstawowych
 Praw Człowieka).

Narody Zjednoczone wyznały tym samym, że małżeństwo nie jest sprawą ‘łaski’ państwa, lecz
 przeciwnie: powinno być przez państwo uznawane, wspierane i chronione, gdyż służy ono w sposób
 niezastąpiony dobru wspólnemu (KG-GlobR, 229). Fakt, że człowiek jest istotą dysponującą swoją
 wolnością, nie oznacza bynajmniej, że może on manipulować sobą według widzimisię.

Człowiek nie uczynił sam siebie, a natomiast jest obdarzony naturą, którą powinien uszanować.
 Wtedy dopiero wolność jego staje się wolnością prawdziwie ludzką, jak to wyraził Benedykt XVI. w czasie
 pielgrzymki do swej ojczyzny (przemówienie Benedykta XVI. w Bundestagu, 22.IX.2011 r.; zob. KG-GlobR, 229n).

Jan Paweł II. wyraził tę samą myśl jeszcze inaczej, bardziej poglądowo, chociaż językiem biblijno-
teologicznym, ale i filozoficznym. W nawiązaniu do biblijnego ‘obrazu’ o drzewie „poznania-władania” nad
 tym co „dobre-złe” pisze on:

„Poprzez ten obraz Objawienie poucza nas, że władza decydowania o dobru i złu nie należy do
 człowieka, ale wyłącznie do Boga.
 – Człowiek ... cieszy się wolnością niezwykle rozległą, może bowiem jeść ‘z wszelkiego drzewa tego
 ogrodu’. Nie jest to jednak wolność nieograniczona: musi się zatrzymać przed ‘drzewem poznania
 dobra i zła’, została bowiem powołana, aby przyjąć prawo moralne, które Bóg daje człowiekowi.
 – W rzeczywistości właśnie przez to przyjęcie prawa moralnego, ludzka wolność naprawdę i w pełni
 się urzeczywistnia. ‘Jeden tylko Dobry’ wie bowiem doskonale, co jest dobre dla człowieka i dlatego z
 miłości doń dobro to mu nakazuje w przykazaniach” (VSp 35).

Nikt rozumny nie zaprzeczy, że istotna różnica między małżeństwem heteroseksualnym a żałosną
 imitacją ‘małżeństwa’ partnerstw jednopłciowych polega na tym, iż małżeństwo jest powołane do
 przekształcenia się w rodzinę.
 – Za Gabriele Kuby wypada stwierdzić (KG-GlobR, 230n):

„Małżeństwo i rodzina spełniają dla społeczeństwa zadania, do których tylko one
 są zdolne, a są to: ‘reprodukcja’ i ‘tworzenie zasobów ludzkich’.
 – Są to pojęcia ekonomiczne, ale za nimi kryje się ludzkie doświadczenie
 rodziny: radość z nowo narodzonego dziecka, którego uśmiech sprawia, że
 świat w oczach rodziców staje się na nowo; długa, pełna poświęceń droga ojca i
 matki polegająca na wychowywaniu dzieci na ludzi, którzy wniosą swój wkład w
 kulturowy, duchowy, społeczny i gospodarczy dobrobyt całego społeczeństwa.

 Jeśli duża liczba rodzin nie wypełnia już tych zadań, a zatem jeśli mężczyźni i
 kobiety nie są gotowi wiązać się ze sobą, rodzić potomstwo i wychowywać je na
 ludzi zdolnych do tworzenia więzi i do działania, staje się to narażeniem na
 niebezpieczeństwo zarówno czysto fizycznej, jak i kulturowej i politycznej
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 egzystencji narodu.
 – Wyraża się to w danych statystycznych na temat rozwodów, dzieci
 urodzonych poza małżeństwem, samotnych matek, nieobecności ojców – ze
 wszystkimi tego następstwami w postaci utraty efektywności, zaburzeń
 psychicznych wśród młodzieży, przestępczości i lawinowo rosnących kosztów
 państwa socjalnego”.

Stwierdzenia te wykazują zarazem społeczną bezużyteczność ‘homo-małżeństw’, jeśli chodzi o ich
 wkład w dobro wspólne. Sytuacji tej nie są w stanie poprawić homo-małżeństwa, które postarały się o
 ‘dziecko’ poprzez biologiczną ‘usłużność’ osób trzecich.
 – Rzutuje to z kolei na systematycznie wyrządzaną krzywdę autentycznym małżeństwom-rodzinom oraz
 osobom samotnym. Te bowiem zdobywają pomoc finansową przy spełnianiu posługi rodzicielskiej i
 wychowawczej nierzadko wśród stale przed nimi piętrzących się trudności, podczas gdy homo-
małżeństwa wywalczyły je dla siebie bez podejmowania jakiegokolwiek twórczego wkładu dla dobra
 wspólnego (KG-GlobR, 231).

Okazuje się z kolei, że pomimo stałej presji i wysiłków organizacji ‘LGBT’ na poziomie ONZ i UE,
 wraz z nieprawdopodobnymi korzyściami finansowymi z ich strony, procentowa ilość zarejestrowanych
 ‘homo-małżeństw’ wynosi zaledwie ok. 0,060% ludności np. Niemiec – w stosunku do ok. 2% osób
 Niemiec przyznających się do skłonności homoseksualnych (KG-GlobR, 232).

b. Homo-małżeństwo jako ‘prawo człowieka’ ...

Kolejnym w zdumienie wprawiającym faktem jest stwierdzenie, że agresywnym mniejszościom
 homoseksualnym udało się zawłaszczyć i całkowicie zdeformować dla swych partykularnych interesów
 treść dotąd w najwznioślejszym znaczeniu używanego określenia ‘Podstawowe Prawo Człowieka’.
 Określenie to – podobnie jak tyle innych wzniosłych słów, zatraciło tym samym cały swój niemal święty
 wydźwięk.

Parokrotnie już przytaczany międzynarodowy ekspert nauk prawniczych – Jakob Cornides, mówi
 (przytoczenie za: KG-GlobR, 232):

„Obserwujemy powstawanie coraz to ‘nowych praw człowieka’, które
 powszechnie nie są za takie uznawane, lecz raczej stoją w radykalnej
 sprzeczności do ‘tradycyjnych’ wartości etycznych i kulturowych i, co za tym
 idzie, są także sprzeczne z istniejącymi ustawami i prawodawstwem większości
 krajów. ...
 – To, co kiedyś uważane było za przestępstwo czy zbrodnię, zmieniono w
 prawo, a co uchodziło za sprawiedliwość, stało się łamaniem praw człowieka ...”.



Głośno przez środowiska ‘LGBTI’ światu wmawiane ‘prawo człowieka’ do homoseksualizmu i
 ‘małżeństw’ jednopłciowych stoi w rażącej sprzeczności ze zdrowym rozumem. Nikt nie zmieni faktu, że
 człowiek, „który rodzi się jako mężczyzna lub kobieta, zdany jest na osobę drugiej płci jako
 komplementarnego uzupełnienia nieodzownego do prokreacji” (KG-GlobR, 232n).

Lobby homoseksualistów doprowadziło przez swą nieustannie wywieraną nieprawdopodobną presję
 do zrazu nie zauważonej, lekkiej zmiany w dotąd bezdyskusyjnie przyjętym sformułowaniu Prawa
 Człowieka do zawierania małżeństwa.
 – Oto jeszcze raz odnośne sformułowanie Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych (z 10.XII.1948
 r.):

Art. 16, p. 1: Mężczyźni i kobiety bez wzglądu na jakiekolwiek różnice rasy,
 narodowości lub wyznania mają prawo po osiągnięciu pełnoletniości do zawarcia
 małżeństwa i założenia rodziny.
 Art. 16, p. 3: Rodzina jest naturalną i podstawową komórką społeczeństwa i ma
 prawo do ochrony ze strony społeczeństwa i państwa
(zob. wyż.: Z Deklaracji Podstawowych Praw Człowieka – 1948 r.).

Podobnie brzmiało wiążące ustalenie prawa międzynarodowego w Europejskiej Konwencji Praw
 Człowieka (EKPC) z 1950 r.

Art. 12 – Prawo do zawarcia małżeństwa: „Mężczyźni i kobiety w wieku
 małżeńskim mają prawo do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny, zgodnie z
 ustawami krajowymi regulującymi korzystanie z tego prawa”
(Konwencja o ochronie Praw Człowieka i podstawowych wolności – 4.XI.1950, Rzym; zob:
 http://www.bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/prawa_czlowieka/ets_006.pdf).

Tymczasem „Karta Praw Podstawowych” Unii Europejskiej z r. 2009 (Charter of Fundamental Rights of the
 European Union) formułuje ‘małżeństwo’ już tylko niejednoznacznie. Mianowicie w rozdziale dotyczącym
 „wolności” (art. 6-19) m.in. do zawierania małżeństwa – brak wzmianki o ‘mężczyźnie i kobiecie’:

Art. 9: Prawo do zawarcia małżeństwa i prawo do założenia rodziny:
 „Prawo do zawarcia małżeństwa i prawo do założenia rodziny są gwarantowane
 zgodnie z ustawami krajowymi regulującymi korzystanie z tych praw”
(zob: http://www.nzzk.nw.pl/pdf/Karta_Praw_Podstawowych_UE.pdf).

Gabriele Kuby przytacza przyjęte przez Unię Europejską uzasadnienie tak ujętego sformułowania (KG-
GlobR, 234, przyp. 71):

„Brzmienie tego prawa zostało sformułowane w zgodzie z duchem czasów, aby
 uwzględnić przypadki, w których według przepisów prawa obowiązujących w
 poszczególnych państwach uznawane są także inne formy założenia rodziny niż
 ślub.
 – Artykuł ten ani nie zabrania, ani nie nakazuje nadawania związkom osób tej
 samej płci statusu małżeństwa. Prawo to jest zatem podobne do prawa
 przewidzianego w EKPC, może mieć jednak większy zasięg, jeśli tak przewiduje
 prawodawstwo poszczególnych państw”.
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c. Postępujące uprzywilejowania homo-związków

Trudno nie zauważyć jawne wycofywanie się najwyższych władz ustawodawczych Europy z
 wiążącego je zobowiązania do popierania małżeństwa i rodziny – na rzecz coraz wyraźniejszego
 otwarcia się na sprzeczne z naturą człowieka i zdrowym rozumem homo-związki.

Od roku 1994 Parlament Unii Europejskiej uchwala regularnie rezolucje narzucające
 równouprawniene gejów i lesbijek w UE, ich prawo do homo-małżeństw oraz adopcji dzieci. Samo w
 ogóle używanie słowa ‘rodzina’ zostaje coraz bardziej zakazane. Ma je zastąpić ogólne wyrażenie
 „związek solidarności międzypokoleniowej” (KG-GlobR, 234). Oto przykładowo następujące uchwalane
 ustawy:

1) Ustawy anty-dyskryminacyjne. W tym właśnie duchu, przy użyciu coraz większej presji, narzucane
 są państwom członkowskim ustawy ‘anty-dyskryminacyjne’.

Przełomowym krokiem stało się włączenie do Traktatu Amsterdamskiego w r. 1999 kwestii „orientacji
 seksualnej” jako kryterium do interpretacji przejawów antydyskryminacji. Otworzyło to furtkę do
 ingerencji państwa w prawo prywatne (KG-GlobR, 234).
 – W następstwie tego przyjęta została w Niemczech w r. 2006 ustawa zobowiązująca o tzw. „równym
 traktowaniu”. Zobowiązuje ona do uniemożliwiania i zwalczania jakiejkolwiek formy „dyskryminacji ze
 względu na rasę, pochodzenie etniczne, płeć, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub
 orientację seksualną”.
 – Jednocześnie odwrócona została zasada przeprowadzenia dowodu oskarżenia: nie
 dyskryminowany, lecz oskarżony musi udowodnić, iż „nie dyskryminował” (KG-GlobR, 234).

 Kolejnym krokiem w tym samym kierunku stało się przyjęte przez Parlament Europejski (2.IV.2009 r.)
 rozporządzenie o zaostrzeniu dyrektywy anty-dyskryminacyjnej. Chodzi o zaostrzenie „dyrektywy w
 sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania osób bez względu na religię lub
 światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną (KOM 2008, 426).
 – W Niemczech nie weszła ona w życie głównie ze względu na fakt, że wymagałoby to utworzenia
 gigantycznej biurokracji antydyskryminacyjnej w postaci stałego stystemu nadzoru (KG-GlobR, 235).

2) Postępująca transformacja prawa małżeńskiego. Decyzje z górnego szczebla Parlamentu
 Europejskiego stają się punktem wyjścia do coraz dalszego faworyzowania związków partnerskich.

W Niemczech od r. 2000 pojawiają się uchwały, mocą których zarejestrowane homo-związki obdarzane
 są coraz dalszymi uprzywilejowaniami, poczynając od przyznania im takich samych praw i
 obowiązków, jakie mają małżeństwa.
 – Następuje pełzające przekształcanie dotychczasowego prawa po linii interesów i żądań środowisk



 ‘LGBTI’, poczynając od zniwelowania różnic między prawem dotyczącym małżeństw a związków
 partnerskich i homo-małżeństw – po prawa finansowe, podatkowe, a kończąc na prawie do adopcji
 (KG-GlobR, 236).

3) Pytanie o istotną podstawę eliminowania rodziny. Wszystko to budzi oczywiście szereg istotnych
 pytań, na które władze państwowe nie mają żadnej odpowiedzi.

Chodzi o ostateczny powód nieprawdopodobnych uprzywilejowań w sam raz par homo-seksualnych –
 a nie np. nieosiągalnych podobnych uprzywilejowań dla par rodzeństwa, czy innych dowolnych osób,
 które żyją pod tym samym dachem i prowadzą wspólne gospodarstwo domowe.
 – Kwestią już tylko czasu pozostanie wnoszenie żądań o podobne przywileje wszelkich innych
 możliwych kombinacji statusu ‘małżeństwa’: życia w związku biseksualnym, transsekualnym,
 poligamicznym, poliandrycznym czy poliamorycznym.
 – Jeśli zaś zainteresowane osoby twierdzą, że ich dzieci – obojętne ile mają ‘matek’ i ‘ojców’, są
 otaczane czułą troskliwością, nikt nie pyta same owe dzieci, co one przeżywają, gdy nie wiedzą, kto
 ostatecznie jest ich ojcem, matką. Ci ‘rodzice’ przecież raz po raz się rozwodzą i do ich życia
 ‘rodzinnego’ wprowadzane są coraz inne osoby, nie spokrewnione z nimi jako ich dziećmi (KG-GlobR,
 237n).

4) Wnioski. W podsumowaniu owych faktów prawnych narzuca się niepodważalny wniosek:

Jakiekolwiek negatywne wyrażanie się o homo-małżeństwach i ich niesprawiedliwym uprzywilejowaniu
 w stosunku do autentycznego małżeństwa uchodzi za sprawę kryminalną i podlega obostrzeniom
 anty-dyskryminacyjnym.
 – Natomiast coraz dalej uzyskiwane przywileje osób po linii żądań ‘LGBTIQ’ ujawniają z całą
 oczywistością dążenie do wyeliminowania rzeczywistości, której od wieków na imię było ‘rodzina’ –
 owoc przymierza dwojga pod względem płciowym zróżnicowanych osób.
 – Rodzina ma być definiowana niezależnie od małżeństwa i pochodzenia krwi. Nieważni stają się
 rzeczywiści rodzice, ważni stają się ‘rodzice społeczni’ (KG-GlobR, 237n).

5) Prawo do adopcji. Nie będziemy tu głębiej wnikać w wielowątkowe zagadnienia psychologiczno-
prawnicze, jakie niesie z sobą kwestia ‘prawa do adopcji’ ze strony osób homo-seksualnych.

Problematyka ta dotyka boleśnie przede wszystkim samych zainteresowanych tu dzieci. Będą one
 zmuszane do zaakceptowania jako ‘ojca’ czy ‘matki’ coraz innej osoby – tej samej płci co już istniejący
 rzeczywisty względnie nie rzeczywisty ‘ojciec’ czy ‘matka’.

Okazuje się, że organizacje ‘LGBTIQ’ przeżyciami samych tak adoptowanych dzieci w najmniejszym
 stopniu się nie przejmują. Kto by zaś chciał wnieść w związku z tym jakiekolwiek dramatycznie słuszne
 zastrzeżenie, będzie tym samym podlegał sankcjom anty-dyskryminacyjnym.
 – Przykładem na to są chociażby np. Katolickie stowarzyszenia adopcyjne w Anglii. Jeśli odmówiły
 pośredniczenia w adoptowaniu dzieci przez pary homoseksualne, zostawały zmuszone do zakończenia
 swej społecznie niezwykle pożytecznej działalności ze względu na „dyskryminowanie” homo-związków.

Innymi słowy lobby ‘LGBTI’ zdąża wszelkimi godziwymi i niegodziwymi chwytami do przyznawania
 osobom dorosłym ‘prawa do dziecka’, jednocześnie odmawiając dziecku ‘prawa do ojca i matki, do
 rodziców, którzy je urodzili i są za nie odpowiedzialni.
 – „Państwo stawia rzekome prawa dorosłej mniejszości ponad dobro dziecka. Przeczy to całej tradycji
 prawnej” – w zasadzie wszystkich państw.
 – Wszelkie zaś dotąd przeprowadzane porównawcze ‘badania’ nad sytuacją dzieci z homo-związków a
 dziećmi z klasycznego małżeństwa są z zasady wyrazem ideologizacji nauki, a nie wynikiem
 rzeczywiście odpowiedzialnych, uczciwie przeprowadzanych badań (KG-GlobR, 240-3).



3. Jeszcze raz: przekrętne metody ‘LGBTI’

a. Wrażenie powszechnej konieczności

Korzystamy w dalszym ciągu z wnikliwych rozważań Gabriele Kuby. W podsumowaniu wyżej
 ukazanego szerokiego wachlarza jej analiz wraca ona jeszcze raz do stosowanych przez środowiska
 ‘LGBTIQ’ podstępnych metod dla przeforsowania jej dalekosiężnych celów. Zdając sobie sprawę z
 oporu, a raczej jawnego sprzeciwu wielu środowisk i kultur w obliczu żądań lobby ‘LGBTIQ’, radzą te
 organizacje stosowanie strategii uporczywego nękania gremiów ustawodawczych oraz zdobywania
 sukcesów chociażby tylko przez małe, ale systematycznie stawiane kroki.
 – Będzie to zatem strategia licząca na zamęczania środowisk ustawodawczych – i w końcu przyznania
 organizacjom ‘LGBTIQ’ przywilejów, o które walczą – niezależnie od ich aspektu etycznego.

Gabriele Kuby przytacza w tym kontekście zapisane zalecenia strategicznego dokumentu
 lobbystycznej grupy „Centrum Praw Reprodukcyjnych” (CRR), z którą liczy się zarówno ONZ, jak i UE. Oto
 jej nie ukrywane wskazówki taktyczne (KG-GlobR, 244):

„Należy stwarzać takie wrażenie, jakby istniał co do tego szeroki konsens, tak iż
 ‘rządy przyjmą zaproponowaną politykę, ponieważ są zdania, że muszą to
 zrobić’, tzn.: [w tym wypadku] zalegalizować aborcję i homo-małżeństwa”.

Gabriele Kuby dopowiada zaraz, że taką samą strategię postępowania przyjęła wspomniana już, w
 Wiedniu w 2007 r. założona ‘Agencja Praw Podstawowych’ (FRA). Jej zadanie ma polegać na
 „dostarczaniu pomocy i wiedzy fachowej w zakresie Praw Podstawowych odpowiednim instytucjom,
 organom, biurom i angencjom Wspólnoty oraz jej państw członkowskich przy wdrażaniu przez nie Prawa
 Wspólnotowego” (KG-GlobR, 244).



Jej pierwszym wielkim projektem, posiadającym budżet roczny w wysokości 20 milionów €, stało się
 obejmujące całą Europę badanie na temat ‘Homofobii i dyskryminacji z powodu orientacji seksualnej w
 krajach członkowskich UE’ (KG-GlobR, 244n).

Co prawda wynik przeprowadzonych badań dał efekt niezwykle mizerny, tzn. zanotowano bardzo
 mało skarg z powodu dyskryminacji ze względu na orientację seksualną. Większość tych skarg trudno
 było zakwalifikować jako dyskryminację.
 – Mimo to utworzone zostały we wszystkich krajach „organy ds. równości o daleko sięgających
 kompetencjach, które mogłyby podjąć działania po zaobserwowaniu najmniejszych choćby przejawów
 dyskryminacji”.
 – W ten sposób z jednej strony organizacja ośmieszyła się wobec całego świata, a z drugiej
 przypomniała wydoskonaloną replikę Świętej Inkwizycji, względnie polowania na czarownice w ...
 demokratycznym społeczeństwie prawa (KG-GlobR, 245).

b. Terror homofobii

Neologizm ‘homofobia’ został wprowadzony jako środek zniesławiania ludzi, którzy sprzeciwiają się
 homoseksualizmowi i deregulacji norm seksualnych. Parlament Europejski wydał w 2006 r. Rezolucję w
 sprawie homofobii w Europie. Stała się ona wzorem dla podejmowania coraz innych „akcji przeciw
 homofobii” (KG-GlobR, 245n).
 – Odnośne organy ścigania powołują się na nie istniejące „zobowiązania w zakresie Praw Człowieka”.

Parlament Europejski definiuje homofobię jako „niechęć wobec homoseksualizmu oraz osób
 homoseksualnych, biseksualnych i transseksualnych (‘LGBTI’)”, stawiając ją na równi z rasizmem,
 ksenofobią, antysemityzmem i seksizmem.
 – Prawodawca uznaje w tym wypadku za ‘przestępstwo’ uczucie, a nie jakieś jasno zdefiniowane
 działania.

Wyrazem homofobii mają być przykładowo wymienione różne formy życia prywatnego czy
 publicznego, takie jak: „przepełnione nienawiścią wypowiedzi i podżeganie do dyskryminacji”,
 tłumaczone „względami wolności religijnej”.
 – Rezolucja UE zaznacza przy okazji, że w kilku państwach członkowskich UE doszło do „szeregu
 niepokojących wydarzeń, jak na przykład zakazu parad gejowskich oraz marszów równości, a nawet
 zmian w Konstytucji w celu wyraźnego zakazania związków osób tej samej płci”. Wymaga to jej zdaniem
 „dalszych działań na rzecz likwidacji homofobii” (KG-GlobR, 246).

Gabriele Kuby przytacza szereg wymogów, jakie Parlament Europejski nakłada na państwa
 członkowskie celem skutecznej eliminacji owej ‘homofobii’. Powinno się to dokonywać na poziomie
 edukacji na wszystkich szczeblach, w mediach, ale i w uregulowaniach prawnych i administracyjnych.
 Wymaga to odpowiednio skutecznego karania przejawów „nienawistnych wypowiedzi lub podburzania do



 dyskryminacji”, łącznie z zapewnieniem środków finansowych do ‘wnikliwego monitorowania tego
 problemu’ (KG-GlobR, 246n).

Jak wyraziście ujawnia się tu totalitaryzm lobby ‘LGBTIQ’! Powoływanie się dla podtrzymywania jego
 bezwzględnego, siłowego wymuszenia na ‘wolność religijną’ jest niedopuszczalnym zafałszowaniem
 treści i godności tego wyrażenia. Organizacje ‘LGBTIQ’ usiłują wymusić na całym świecie akceptację
 tzw. nowej moralności, która by oznaczała uświęcenie wszelkich obrzydliwości i zwyrodnień w zakresie
 seksualizmu. W przypadku napotkanego jakiegokolwiek sprzeciwu czy zastrzeżenia mają wkraczać w
 życie surowe ustawy, które by przejawy owej ‘niechęci’ odpowiednio zakwalifikowały i ścigały karnie jako
 „mowę nienawiści” (KG-GlobR, 247).

Trzeba zaś stwierdzić, że działania Parlamentu Europejskiego w tym zakresie nie są jedynie
 pobożnym życzeniem. Ich wyrazem stają się systematyczne „działania edukacyjne” mocą których już
 dzieciom przedszkolnym wtłacza się wychowanie seksualne i nastawienie do homo-małżeństw jako
 moralnej i politycznej „normy”.
 – Towarzyszą temu odpowiednio tworzone ustawy antydyskryminacyjne za jakiekolwiek przejawy ‘mowy
 nienawiści’. ONZ, UE i rządy państw przeznaczają na tę walkę kulturową miliardowe środki finansowe.
 – Wszystko to dzieje się w imię rzekomej „... wolności, tolerancji i Praw Człowieka” (KG-GlobR, 247).

Kolejnym wyrazem tego trendu stają się raz po raz na wysokie szczeble ustawodawcze wnoszone
 próby zniesienia możliwości odwołania się do „klauzuli sumienia’ przede wszystkim personelu
 medycznego, gdy lekarz czy pielęgniarka nie chce uczestniczyć w nieetycznych zabiegach aborcji,
 sterylizacji, czy eutanazji.
 – Jak na razie, większość Rady Europy odrzuciła jednak tego rodzaju próby (rezolucja z 7.X.2010 r.). Co
 więcej, Rada Europy postanowiła, że „żadna osoba, żaden szpital i żadna instytucja nie mogą być
 zmuszane, pociągane do odpowiedzialności czy dyskryminowane, jeśli odmówią współdziałania przy
 dokonywaniu aborcji i eutanazji” (KG-GlobR, 247n).

Równolegle jednak powstała słynna ‘Państwowa Fundacja im. Magnusa Hirschfelda’ (31.VIII.2011 r.).
 Jej ambitnym celem jest „zlikwidowanie dyskryminacji lesbijek, gejów i transseksualistów w Niemczech
 poprzez edukację i badania. Fundacja otrzymała na realizację swych celów wstępnie 10 milionów €,
 oczywiście z środków pochodzących z podatków obywateli (za KG-GlobR, 247n).

c. Prawa gejów – prawa człowieka

Wypada jeszcze wspomnieć o wystąpieniu sekretarza stanu USA Hillary Clinton, jakie wygłosiła ona
 w Pałacu ONZ w Genewie z okazji ‘Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka’ (6.XII.2011 r.). Usiłowała ona
 przekonać świat, że „prawa gejów są Prawami Człowieka, a Prawa Człowieka – prawami gejów” (KG-
GlobR, 249). Co więcej, ludzi nie podzielających taki pogląd należy napiętnować „na równi z tymi, którzy
 popierają niewolnictwo, zabójstwo w obronie honoru, palenie wdów czy okaleczanie genitaliów kobiet”.



 Wysuwała postulat, iż trzeba „razem osiągnąć globalny konsens uznający Prawa Człowieka osób ‘LGBTI’
 na całym świecie”. Równocześnie wspomniała o wyasygnowaniu ze strony rządu USA hojnych finansów
 dla uruchomienia postulowanych działań w całym świecie.

Wystąpienie Hillary Clinton wyzwala oczywiście szereg pytań odnośnie do szczegółów
 proponowanych działań, których ona wyraźnie nie wymieniła, wiedząc z góry, że nie były one nigdy
 uznawane za ‘Prawa Człowieka’. Słowa jej mogły być z kolei poczytane za podsycanie nienawiści do
 osób, które z powodów sumienia, jednoznacznie podkreślonych w Powszechnej Deklaracji Praw
 Człowieka – art. 1, nie zgadzają się z priorytetami rządu USA w tym wypadku.

Przemówienie Hillary Clinton należy ostatecznie uznać za przejaw czystej demagogii. Przeciwnicy
 bowiem ‘LGBTI’ nie mają nic wspólnego z paleniem wdów, z okaleczaniem genitaliów kobiet, nie są za
 niewolnictwem. Oni jedynie upominają się o Prawa Człowieka sformułowane tak jak zostały zapisane w
 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w 1948 r. Chodzi o uszanowanie nienaruszalnej godności
 każdego człowieka, małżeństwo jako trwały związek jednego mężczyzny z jedną kobietą, oraz o
 naturalną rodzinę jako optymalne środowisko do wzrastania i wychowania dzieci (KG-GlobR, 250).

Za Gabriele Kuby wypada przytoczyć w podsumowaniu tej prezentacji działań lobby ‘LGBTI’
 zmierzających do wymazania właściwego małżeństwa i rodzin – słowa Michellangelo Signorile,
 dziennikarza i aktywisty homoseksualnego. Uwydatnia on jednoznacznie cel, jak sobie stawia ruch
 homoseksualny (KG-GlobR, 252n):

„Celem ruchu homoseksualnego jest walka o małżeństwa jednopłciowe i jego
 praw, a potem, gdy to zostanie już osiągnięte, przedefiniowanie instytucji
 małżeństwa zupełnie na nowo, nie po to, aby domagać się prawa do małżeństwa
 jako sposobu powiązania z moralnością społeczną, ale raczej, żeby pewien mit
 pozbawić nimbu i prastarą instytucję postawić na głowie.
 Najbardziej wywrotowym aktem, jakiego mogą się podjąć geje i lesbijki, ... jest
 całkowita zmiana idei rodziny”.

RE-lektura: część VI, rozdz. 3c.
 Stadniki, 19.XI.2014.
 Stadniki, 16.X.2015.
 Stadniki, 10 i 26.XII.2015.
 Tarnów, 26.VII.2016.
 Tarnów,27.IX.2016.
 Tarnów, 14.V.2017.
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Kto poczuwa się do odpowiedzialności za losy doczesne i ostateczne dzieci i młodzieży, nie może
 zaprzeczyć, że szczególnie dramatycznie jawi się problematyka ideologii ‘gender’ oraz rozwijanych jej
 dalszych odmian – po ‘gender mainstreaming’ oraz ‘queer’, gdy jego indoktrynacji mają być poddane
 dzieci i młodzież, a według wielu protagonistów ‘LGBTI’ już też dzieci przedszkolne, a nawet niemowlęta.
 Europa była dotąd kształtowana duchowo przez małżeństwo monogamiczne oraz rodzinę. Tak
 małżeństwo, jak rodzina rozwijały się na podstawach tradycji chrześcijańskiej. Wzajemne odniesienia
 kształtowano zgodnie z zasadniczym, bezdyskusyjnie przyjmowanym ‘drogowskazem’, którym było
 prawo Boże, ujęte zwięźle w postaci dziesięciorga Bożych przykazań. Ukazywały one m.in. sposób
 kształtowania wzajemnych odniesień mężczyzny i kobiety.

Nikt rozumny i myślący kategoriami odpowiedzialności indywidualnej, rodzinnej i narodowej nie
 kwestionował faktu, że przestrzeganie dekalogu, tzn. dziesięciorga Bożych przykazań, służy twórczemu
 rozwojowi zarówno jednostki, jak i rodziny i społeczeństwa. Wymogi zaś wyrastające z przestrzegania
 przykazania Bożego VI-go i IX-go, nie tylko nie sprzeciwiały się wielorakiemu dobru indywidualnemu i
 społecznemu, lecz przeciwnie – warunkowały od zawsze twórcze kształtowanie i kanalizowanie m.in. sił
 witalnych, związanych z ludzką płciowością.

Na tym tle jawi się w całej ostrości zagadnienie ciągłości kulturowej i odpowiedzialności za
 przekazywanie skarbca dotychczasowego dobra kulturowego następnemu i następnym pokoleniom.
 Nietrudno o dramatyczne w skutkach załamanie tradycji kulturowej, gdy w świadomość nastającego
 pokolenia wsączy się nieodpowiedzialne pojmowanie ‘wolności’ – w sensie totalnego rozpasania. Jego
 owocem stanie się rozkład duchowy społeczeństwa i praktyczne wygaśnięcie dotychczasowej cywilizacji.
 Gabriele Kuby podkreśla słusznie: „Budowanie domu trwa długo. Spalić dom – to kwestia paru godzin”
 (KG-GlobR, 285).

W coraz dalszych krajach Europy, a dokładniej: również innych kontynentów, wprowadzona została
 do zajęć szkolnych w latach 70-tych i następnych ubiegłego wieku – obowiązkowa ‘edukacja seksualna’.
 ‘Edukacja’ ta nabrała niebawem charakteru praktycznie już tylko programu całkowitej demoralizacji dzieci
 i młodzieży w zakresie seksualności. Jako jedyny sens istnienia płciowości ukazuje ona szukanie i
 zapewnianie sobie przyjemności z przeżyć seksualnych, nie pomijając ich najbardziej zwyrodniałych
 postaci.

W parze z tym edukacja seksualna niszczy skutecznie, a raczej wykorzenia i zabija nieodłącznie z
 dynamiką uaktywnionej seksualności związaną potencjalność rodzicielską. Pomija bowiem całkowicie i
 przemilcza celowość zróżnicowanej płciowości: stopniowe przygotowanie dzieci i młodzieży do
 małżeństwa na zasadzie wzajemnej miłości osobowej, w dozgonnie wiernym przymierzu męża i żony.
 Przymierze małżeńskie siłą rzeczy jest ukierunkowane na przekazywanie życia potomstwu, któremu mąż
 i żona jako obecnie rodzice towarzyszą w procesie indywidualnie przystosowanego kształtowania
 charakteru i osobowości poszczególnego dziecka.

Odgórnie narzucane standardy wychodzą z założenia, że ‘edukacja seksualna’ rozpoczyna się od
 samego urodzenia człowieka. Pisze Gabriele Kuby (KG-GlobR, 286):

„Dzieci zachęca się do masturbacji, w przedszkolu udostępnia się im przytulne
 kąciki do zabaw w ‘doktora’, w książeczkach z obrazkami przedstawia się już
 wszystkie formy rozpadu rodziny jako równowartościowe z nią, a
 homoseksualizm oferuje się jako normalną opcję.
 – Do tego używa się coraz bardziej agresywnych technik nieodwracalnego
 oddziaływania na charakter dzieci i młodzieży, technik, których zadaniem jest
 zniszczenie u nich wstydliwości, wzbudzanie pożądań seksualnych już od wieku
 dziecięcego, a w końcu blokowanie głosu sumienia.
 – Pod sztandarem ‘odpowiedzialnego korzystania’ z własnej seksualności
 obowiązywać ma już wyłącznie jedna norma: Rób tylko to, co akceptują twoi
 partnerzy seksualni.
 – ... Taką ‘granicę’ może zachować tylko ten, kto nauczył się panować nad sobą.



Objaśnienie

 Szerzące się wykorzystywanie seksualne dzieci przez dorosłych i coraz częściej
 również przez młodzież pokazuje, że ta ostatnia norma nie może być
 przestrzegana w społeczeństwie o takim stopniu ‘hiper-seksualizacji’ ...”.

Wiadomo zaś, że ktokolwiek przyjmuje stanowisko na szczeblu m.in. ministerstwa, zobowiązuje się
 do „pomnażania dobra narodu, odsuwania od niego szkody, przestrzegania i bronienia Konstytucji oraz
 pełnienia swych obowiązków sumiennie i sprawiedliwie (w Niemczech obowiązuje w chwili przyjęcia urzędu w
 ministerstwie złożenie przysięgi o tej treści; zob.: KG-GlobR, 286). W przypadku wprowadzania w życie narzuconej
 ‘seks-edukacji’, odpowiedzialne za nią władze państwowe działają na szkodę narodu. Dopuszczają się
 one niesprawiedliwości wobec rodziców, rodzin i dzieci, która woła o pomstę do nieba. Osoby te
 występują jawnie przeciw władzy rodzicielskiej. Tę zaś gwarantują wszystkie Deklaracje Praw Człowieka
 (KG-GlobR, 287).

Rodzice zdają sobie sprawę, że dziecko nigdy nie jest ich
 własnością, a zostaje im jedynie powierzone przez Bożą Opatrzność
 jako zarządcom Bożych darów, a nie ich właścicielom. Tym bardziej
 ‘właścicielem’ dzieci nie jest ‘państwo’. Jego rola – również w
 zakresie wykształcenia i wychowania młodzieży – jest i musi
 pozostać jedynie ‘pomocnicza’. Państwo przejmuje na siebie tylko te
 zadania, które nie mogą być wypełniane z pełną kompetencją i
 odpowiedzialnością przez rodziców. Fakt ten został na naszej
 stronie internetowej już niejednokrotnie jednoznacznie uwydatniony
 (zob. np. również niż.: Ponownie pytanie: właściciel a zarządca – oraz np.: Z
 Nauczania Kościoła o wychowaniu do miłości – cały ten paragraf).

Nic dziwnego, że ‘Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (art. 16,3), Europejska konwencja Praw
 Człowieka, a w Niemczech Ustawa Zasadnicza (art. 6, ust. 2.1) oddają autorytet wychowawczy w ręce
 rodziców, ponieważ oni kochają dzieci, którym dali życie, biorą za nich na stałe odpowiedzialność i są
 gotowi ponosić dla nich ofiary.
 – W przeciwieństwie do klientów banków spermy i surogatek, wierzący rodzice wiedzą, że dziecko
 zostało im zawierzone przez Boga, i że tym samym przyjęli zobowiązanie wychowania dziecka na osobę
 zdolną do miłości i podejmowania wysiłków. Obowiązek ten jest ich naturalnym prawem, którego nie
 zawdzięczają państwu, i które dlatego nie może im zostać odebrane przez władze państwowe.

Z tego względu w dodatkowym Protokole ‘nr 1’ do ‘Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i
 Podstawowych Wolności’, w art.2 – znalazł się następujący zapis (KG-GlobR, 287):

„Wykonując swoje funkcje w dziedzinie wychowania i nauczania, Państwo
 uznaje prawo rodziców do zapewnienia tego wychowania i nauczania zgodnie z
 ich własnymi przekonaniami religijnymi i filozoficznymi”.

Tymczasem wbrew tym tak jednoznacznym międzynarodowym zapisom, władze państwowe niemal
 wszystkich krajów zawładnęły m.in. całym zakresem wychowania seksualnego dzieci. Oznacza to w
 praktyce wtłaczanie dzieciom szkolnym, a nawet już przedszkolnym, pojmowanie i przeżywanie
 seksualności jako dobra czysto konsumpcyjnego, przeznaczonego dla nieograniczonego zaspokajania
 hedonistycznych dążności do uzyskiwania przyjemności seksualnej (KG-GlobR, 287n).

Dzieje się to z nie dającym się usprawiedliwić naruszeniem praw rodzicielskich w ustrojów
 demokratycznych. Jak podaje Gabriele Kuby, ponad 50% małżeństw nie rozwodzi się. W roku 2008, 75%
 dzieci w całej UE żyło z rodzicami będącymi małżeństwem – wbrew zalewowi mediów, które reklamują
 najczęściej małżeństwa i rodziny rozbite.
 – Zdecydowana większość ludzi młodych pragnie założenia rodziny, a nie homo-związku. Niestety
 przyjmowany w coraz innych państwach system seks-edukacji uczy wszystkiego innego, a nie ‘miłości’ w
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 sensie dozgonnego, nieprzerwalnie trwałego przymierza dwojga ludzi, gotowych do przekazywania życia
 w rodzinie, w jaką przekształca się stopniowo ich małżeństwo (KG-GlobR, 288).

b. Narzucona seks-edukacja

W naszych rozważaniach o ‘gender’ korzystamy wciąż z dogłębnych analiz i dokumentacji cytowanej
 tu pracy Gabriele Kuby. Przedstawia ona wyczerpującą dokumentację przede wszystkim z pochodu
 ‘gender’ w Niemczech, chociaż wciąż też przytacza dokumentację międzynarodową w tym względzie,
 przede wszystkim z szczebla ONZ, WHO, UE. To zaś, co się dzieje w Niemczech, staje się swoistą
 ‘normą’, którą zwykle ze zdumiewającą nadgorliwością naśladują rządy coraz innych krajów UE, nie
 wyłączając ... Polski. Stąd też warto uświadomić sobie, jak przebiegały i nadal przebiegają dzieje ‘gender
 maintsreaming’  właśnie w Niemczech.

Hasłem do wszczęcia edukacji seksualnej dzieci i młodzieży w szkołach stała się wielokrotnie już
 wspomniana rewolucja studencka z r. 1968. Jej otwarcie zamierzonym celem było „wyzwolenie
 seksualne”, a dokładniej: obalenie wartości tradycji chrześcijańskiej i dekalogu.

W tym samym roku Episkopat Niemiec niestety wypowiedział posłuszeństwo w wierze Stolicy
 Apostolskiej. Bezpośrednim problemem zapalnym stała się etyka przekazywania życia. Mianowicie
 Episkopat Niemiec odrzucił nauczanie Papieskie, zawarte w wydanej wtedy encyklice papieża Pawła VI
 pt. „Humanae vitae tradendae – Przekazywanie życia ludzkiego” (1968 r.). Niemieccy Biskupi zajęli swoje
 stanowisko, równoznaczne z wypowiedzeniem „posłuszeństwa wierze” (zob. Rz 1,5; 16,26), w słynnej
 ‘Deklaracji z Königstein’, której do dziś dnia nie wycofali (aktualnie: 2017 r.).

Fakt ten był bardzo na rękę studenckiej rewolcie seksualnej. W iście błyskawicznym tempie udało się
 jej dotrzeć do najwyższych szczebli władz ustawodawczych państwa. Już w 1969 r. wyszło z
 Ministerstwa ‘Kultury, Nauki i Oświaty’ zalecenie o wprowadzeniu szkolnej edukacji seksualnej – wraz z
 wezwaniem, by poszczególne Landy wydały odpowiednie regulacje prawne. Zalecenie to zostało
 wprowadzone w czyn do 1974 r.

Pomimo iż zaraz też uformował się silny opór społeczny w obronie praw rodzicielskich, powstały w
 międzyczasie Trybunał Konstytucyjny uległ presji czasu i uznał ostatecznie, iż wprowadzona przez
 państwo edukacja seksualna jest zgodna z prawem (21.XII.1977 r.). Trybunał Konstytucyjny poszedł
 rodzicom na rękę jedynie o tyle, iż domagał się, by szkoła była otwarta na różne systemy wartości w tej
 dziedzinie. Szkoła powinna mianowicie uwzględniać naturalne prawo wychowawcze rodziców łącznie z
 ich przekonaniami światopoglądowymi, oraz wcześniej informować o treści prowadzonej edukacji
 seksualnej.
 – Niestety gdy w 1992 r. rodzice wystąpili z wznowionymi żądaniami w tym zakresie, protesty ich zostały
 przez władze państwowe stłumione w zarodku (KG-GlobR, 289n).

Innymi słowy, indoktrynacja seksualna została w Niemczech domyślnie zalegalizowana. Od tej pory



 niejedni rodzice zostali pozbawieni prawa do sprawowania opieki nad dziećmi, ilekroć chcieli zwolnić z
 lekcji edukacji seksualnej – „ze względu na przekonania religijne i wyznawane zasady moralne” (KG-
GlobR, 289n). Można by przytoczyć na to wiele bolesnych faktów (Zagadnieniu temu poświęcony jest – z dokładną,
 wciąż uaktualnioną dokumentacją – przede wszystkim cenny miesięcznik „Information Freundeskreis Maria Goretti).

Uświadamianie seksualne dzieci przekształciło się niebawem w zniesienie wszelkich norm moralnych
 – zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Ponieważ zaś równolegle zaznaczało się coraz silniejsze
 forsowanie ideologii genderowej i seksualizacji dziecka już od kołyski, przedmiot ‘seks-edukacji’
 przekształcił się w znakomity środek powszechnego zalewu ‘gender mainstreaming’ we wszelkich
 odmianach ‘LGBTIQ’.

Jest faktem, że w r. 2004 „Federalna Centrala Edukacji Zdrowotnej” (BZgA) zmuszona była stwierdzić,
 iż wbrew Ustawie Zasadniczej w analizie szkolnej edukacji seksualnej „brak wytycznych w odniesieniu do
 małżeństwa i rodziny” (KG-GlobR, 291). Niezależnie od tego, w połowie lat 80-tych zaznaczyła się pewna
 stagnacja w edukacji seksualnej. Wiązało się to z epidemicznie szerzącymi się zachorowaniami na AIDS.
 Zwrócono uwagę, że najskuteczniejszym sposobem uchronienia się przed tą często śmiertelną chorobą
 jest wstrzemięźliwość przedmałżeńska i wierność pomiędzy małżonkami.

Wkrótce jednak został ten impas negatywnie rozwiązany – przez tym intensywniejszą edukację o
 środkach ‘seksu bezpieczniejszego’ (safer sex; wbrew naukowym dowodom, że np. prezerwatywa nie chroni przed
 chorobami przenoszonymi drogą płciową; ani przed ciążą). Powszechne stało zarazem stosowanie środków
 poronnych hormonalnych, oraz wkładek mechanicznych. W szkołach zjawiali się odtąd regularnie ‘seks-
edukatorzy’, zaopatrzeni w „walizki z antykoncepcją”. Przeprowadzali oni w klasach mieszanych lekcje
 pokazowe o stosowaniu prezerwatyw, posługując się w tym celu plastikowymi penisami. Równolegle
 pojawiały się niemal na porządku dziennym prezentacje plastyczne, graficzne i filmy. Uczniów zmuszano
 do szczegółowego wypowiadania się na temat przeżyć seksualnych oraz odgrywania ról seksualnych –
 dla wyeliminowania poczucia wstydliwości. Zaczęto wprowadzać dzieci już od najmłodszych lat we
 wszelkie możliwe praktyki seksualne, poczynając od uczenia ich masturbacji (KG-GlobR, 292).

Dopełnieniem postępującej, siłowo narzucanej totalnej demoralizacji dzieci szkolnych stały się środki
 medialne, czasopisma, TV, Video, internet i przenośne środki medialne. Rodzice zostali praktycznie
 całkowicie pozbawieni prawa zabierania głosu w zakresie wprowadzania swych dzieci w świat intymności
 płciowej, pojmowania miłości, małżeństwa i rodzicielstwa.

Głosy nawołujące do otrzeźwienia pod adresem przede wszystkim rodziców oraz społeczeństwa
 dochodziły niemal wyłącznie od niewielu pojedynczych osób. Należała do nich m.in. terapeutka dziecięca
 Christa Meves, oraz Wolfgang Brezinka. Książki i broszury Christy Meves osiągały milionowe nakłady i
 rozchodziły się w błyskawicznym tempie po odpowiedzialnych rodzinach.

 Niemniej presja odgórnie narzuconej indoktrynacji seksualnej nie dopuszczała do znaczącej zmiany
 raz obranego kursu. Zmierzał on wyraźnie do całkowitego wyeliminowania tradycji chrześcijańskiej (KG-
GlobR, 293).

c. Instytucjonalne narzędzia seks-edukacji



Objaśnienie

Należy wymienić tu szereg działających na terenie Niemiec instytucji zajmujących się profesjonalnie
 realizacją seks-edukacji szkolnej. Zaliczają się tu przede wszystkim następujące oficjalne organizacje
 (zob. KG-GlobR, 293-303):

1) Federalna Centrala Edukacji Zdrowotnej (BZgA).

Działa ona z ramienia rządu Federalnego i jest przezeń bogato
 finansowana.
 „Od 1967 r. zasypuje Centrala kraj kampaniami medialnymi, w których
 nie można się dopatrzyć odniesienia do małżeństwa i rodziny” (KG-
GlobR, 294).

 Centrala rozprowadza dla dzieci, szkół oraz na adresy indywidualne
 materiały i ilustrowane broszury. Zawarte w nich materiały zawierają
 obszerne prezentacje wtajemniczające w homoseksualizm i informują o grupach i stowarzyszeniach,
 które promują styl życia gejowski względnie lesbijski. Broszury objaśniają zalety seksu analnego,
 instruują o bezpiecznym seksie, o stwarzaniu w szkole klimatu przyjaznego dla seksualności, podają
 adresy portali internetowych ilustrujące życie seksualne w szczegółach, informują o strefach
 erogennych, pettingu, pozycjach w czasie stosunku, o seksie oralnym i analnym, prezentują seks
 homo- i biseksualny, informują o filmach porno i sposobach uzyskiwania podniecenia seksualnego,
 które jest kwalifikowane jako sprawa „w pełni normalna”.

 Dopełniającą rolę odgrywają linki do co najmniej dziewięciu organizacji, do których można zwrócić się
 o radę-pomoc-konsultację.
 – Ponadto zaś wymienionych jest 13 bogato finansowanych (z pieniędzy podatników) instytucji, które
 wspierają doskonalenie zawodowe i dokształcanie w zakresie pedagogiki seksualnej (zob. wszystko: KG-
GlobR, 295n).

2) Kształcenie edukatorów seksualnych odbywa się w ‘Instytucie Pedagogiki Seksualnej’ (ISP) w
 Dortmundzie.

Z definicji Federalnego Ministerstwa ds. Rodziny jest on „modelowym projektem do opracowywania i
 wypróbowywania materiałów seksualno-pedagogicznych, przeznaczonych do pracy z młodzieżą w
 czasie wolnym i w szkole” (KG-GlobR, 296).
 – Instytut współpracuje ściśle z szeregiem organizacji partnerskich w Austrii i Szwajcarii.

 Sam Instytut uważa siebie za międzynarodowe zrzeszenie zawodowe pedagogów seksualnych.
 – Zajmuje się on: seksualizacją od kolebki aż po grób, układaniem seksualizmu z wyeliminowaniem
 małżeństwa i rodziny, rozkładem wartości kultur, likwidacją tożsamości płciowej mężczyzny i kobiety
 przez propagowanie ‘różnorodności seksualnej’, wprowadzaniem we wszystkie odmiany technik
 seksualnych, pouczaniem dzieci i młodzieży dla ich ochrony przed molestowaniem, seksem
 prowadzonym w internecie (KG-GlobR, 297).
 – Od roku 2008 – Instytut przyznaje znak jakości ‘Q’, uznawany w całej Europie jako określenie
 zawodowego ‘pedagoga seksualnego’. To ‘Q’ nie oznacza oczywiście ‘jakości’ (= ang.: quality), lecz
 ‘Queer’: zawodowy specjalista od wszech-seksu.
 – W ten sposób pod płaszczykiem profesjonalizmu umożliwione zostaje forsowanie polityczne i
 społeczne ‘seksu-wszystkich-z-wszystkimi’.
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3) Inną organizacją zajmującą się profesjonalnie indoktrynacją seksualną jest instytucja hojnie przez
 państwo dotowana, tzn. z „Pro Familia” (KG-GlobR, 298n).

Jest to jeden z najważniejszych partnerów państwowych w kwestii seksualizacji dzieci i młodzieży.
 Posiada wiele stron internetowych i poradni ‘on-line’.
 – Przez seksualizację młodzieży napędza ta organizacja licznych klientów do ośrodków aborcyjnych.
 Czyni to w ramach usług ‘użyteczności publicznej’ (ok. 77% wszystkich aborcji w Niemczech - zob.: KG-GlobR,
 298).
 – ‘Pro Familia’ jest niemiecką komórką osławionego IPPF (Międzynarodowej Federacji Planowanego
 Rodzicielstwa).
 Jej celem jest m.in. ‘higiena rasy’. Ma to polegać na redukcji niepełnowartościowych cech
 dziedzicznych w narodzie.

4) Kolejną organizacją, której celem jest deregulacja seksualności, jest słynne „IPPF” (Międzynarodowa
 Federacja Planowanego Rodzicielstwa; zob.: KG-GlobR, 299nn).

Dysponuje ona organizacjami filialnymi w 179 krajach. Specjalizuje się w przeprowadzaniu aborcji,
 sterylizacji, rozdawaniu prezerwatyw, w podejmowaniu ‘świadczeń’ dla młodych.
 – W raporcie za rok 2007-2008 stwierdza IPPF:
 „Dostęp do bezpiecznej, legalnej aborcji jest imperatywem zdrowia publicznego i praw człowieka” (KG-
GlobR, 300). Jej raport z 2010 r. podkreśla:

„Unia Europejska jest największym sponsorem rozwoju międzynarodowego i
 dziejową awangardą praw seksualnych i reprodukcyjnych.
 – Europejska sieć IPPF angażuje swoje siły, aby prawa seksualne i
 reprodukcyjne pozostały samym rdzeniem polityki rozwojowej Unii Europejskiej”.

Gabriele Kuby zauważa, że projekty IPPF i pokrewnych organizacji finansowane są w Krajach
 Rozwijających się przez Unię Europejską, mimo iż nie ma do tego żadnych podstaw prawnych (KG-GlobR,
 300).

Docelową grupą dla IPFF jest jednak młodzież. Oto realizowany przez tę Federację program (KG-
GlobR, 301):

„IPPF koncentruje się na młodzieży w swej ofercie świadczeń na rzecz zdrowia
 seksualnego i reprodukcyjnego.
 – Prawa seksualne młodzieży nie mają być ograniczane ani przez ustawy, ani
 normy społeczne czy religijne”.

W ten sposób IPPF zdołał w ciągu 5 lat przeforsować w 119 krajach aż 283 zmian ustaw na korzyść
 praw reprodukcyjnych i seksualnych, w tym 52 ustawy liberalizujące prawo aborcyjne. Zaowocowało to
 3.9 milionami aborcji, z czego 41.7% dotyczyło ludzi młodych.

A oto konkretne dyrektywy seksualne omawianej Federacji: IPPF, zaadresowane do nastolatków (KG-
GlobR, 301):

„Mity i fakty o seksie.

 1. Czy seks oralny to też seks? Mit mówi, że tylko seks pochwowy liczy się jako
 seks. Fakt jest taki, że nie ma definicji ‘uprawiania seksu’.

Dla jednych ludzi seks to stosunek z ‘penisem do pochwy’.



Dla innych jest to stosunek z ‘penisem do odbytu’.
Jeszcze dla innych seks to stosunek płciowy z zabawką.
Dla niektórych seks to pocieranie narządów bez odbywania stosunku

 płciowego.
Dla innych seksem jest kontakt oralno-genitalny.
Dla jeszcze innych będzie to masturbacja.
Istnieje wiele możliwości.
Dla większości ekspertów (również dla nas) zalicza się do niego wszystko, co
wymieniono powyżej. Każda orientacja seksualna, czy to lesbijska, gejowska,
biseksualna, queer czy straight jest całkowicie normalna.

 2. Jeśli zajdziesz w ciążę, masz trzy możliwości:
aborcja – adopcja – lub parenting.

Aborcja jest legalna i bezpieczna. Poważne i długotrwałe problemy są
 rzadkością. Większość kobiet czuje po niej ulgę ...
 Wielu nastolatków chciałoby o aborcji porozmawiać z rodzicami. Jednak nie we
 wszystkich państwach mówienie o niej rodzicom jest konieczne.
Tutaj możesz uzyskać informacje na temat uregulowań prawnych [podane są
 linki]”.

5) Radykalne mniejszości a władza polityczna.

Wszystkie wyżej wymienione organizacje są faworyzowane przez władze państwowe.
 – W Niemieckich ‘Landach’ istnieją „wyspecjalizowane referaty edukacyjne ds. jednopłciowych stylów
 życia” (KG-GlobR, 302).
 Cała polityka wewnętrzna układana jest pod kątem ‘Narodowego Planu przeciwdziałania homofobii’ –
 z szczególnym skoncentrowaniem na kształtowaniu młodzieży.
 W niejednej szkole „programy nauczania coraz bardziej ukierunkowywane są na zmianę poglądów
 moralnych dzieci i młodzieży co do ich własnej tożsamości płciowej, ukazywanie całej różnorodności
 orientacji seksualnych jako równowartościowych, łącznie ze stworzeniem możliwości kontaktów z
 środowiskiem gejów i lesbijek.
 Pedagogika queer ma likwidować hetero-normatywną socjalizację dzieci i młodzieży” (KG-GlobR, 302).

Władze centralne Niemiec uchwalają milionowe środki finansowe na realizację „działań na rzecz
 samookreślenia i akceptacji różnorodności seksualnej ... Finanse te przeznacza się na likwidowanie
 dyskryminacji oraz wspieranie akceptacji różnorodności seksualnej przez dokształcanie dyrektorów szkół
 i nauczycieli, a także kontrolę treści nauczania, sprawdzanie czy tematy ‘LGBTI’ są faktycznie omawiane,
 dołączając szczegółową instrukcję odnośnie do pedagogiki queer” (KG-GlobR, 302).
 Dochodzą drukowane, graficznie na wysokim poziomie przedstawione instruktaże o wszelkich możliwych
 sztuczkach uprawiania seksu i wyzwalania maksimum orgazmu „każdego z każdym – niezależnie od
 wieku i płci” (KG-GlobR, 303).

d. Niektórzy poszczególni promotorzy



Objaśnienie

W tym kontekście wymienia Gabriele Kuby nazwiska niektórych szczególnie uznanych promotorów-
autorytetów w zakresie seksedukacji. Należą do nich głównie następujące osoby:

1) Profesor uniwersytetu w Hanowerze Helmut Kentler, praktykujący homoseksualista (KG-GlobR, 304n).
 Działał on zwłaszcza od 1976-2008. Promował pogląd, że „stosunki pederastyczne mogą bardzo
 pozytywnie wpłynąć na rozwój osobowości chłopca ...”.
 Stąd regularne molestowanie seksualne uczniów w internatach elitarnych.

Cele pedagogiki seksualnej sformułował Kentler już w r.1970
 następująco:

a. Onanizowanie się od najmłodszych lat, ponieważ ‘zdrowe małe
 dziecko’ ma potrzebę onanizmu;
 b. Łagodzenie tabu kazirodztwa między rodzicami i dziećmi;
 c. Popieranie zabaw seksualnych w przedszkolu i w wieku
 szkolnym, aby ułatwić doświadczenie stosunku płciowego;
 d. Stosunki płciowe od momentu osiągnięcia dojrzałości płciowej;
 e. Przekazywanie przez szkołę wiedzy o metodach antykoncepcji.

2) Na czołowym miejscu seksualizacji młodzieży znalazł się z kolei prof. Rüdiger Lautman (KG-GlobR, 305).

Kluczową rolę ruchu pedofilskiego odegrała jego książka o „Rozkosz na dziecku. Portret pedofila”.
 Promuje on stanowczo uprawianie seksu już z małymi dziećmi.

3) Do tej samej grupy należy prof. Uwe Sielert (KG-GlobR, 305n).

Jego książki ‘uświadamiania seksualnego’ są do dziś dostępne. Są one bogato ilustrowane dużymi
 zdjęciami uprawiania seksu zarówno przez dzieci między sobą, jak i dorosłych na oczach dzieci.
 – W załączniku ‘Informacja dla rodziców’, będącej częścią jego podręcznika uświadomienia
 seksualnego, sugeruje on językiem naukowego autorytetu m.in. (KG-GlobR, 306):

„Dzieci od samego początku powinny być nastawiane przyjaźnie dla seksu.

 Od 2-3 roku życia w przypadku prawidłowego rozwoju ogólnego pojawiają się
 bardziej celowe formy autostymulacji seksualnej, które mogą prowadzić aż do
 orgazmu.

 Częste onanizowanie się należy wspierać ...

 Dziecku powinno być wolno przyglądać się stosunkowi płciowemu rodziców.

 ‘Normalna rodzina’ nie jest normalna, lecz jest ‘wspólnotą interpretacyjną’.

 Role płciowe chłopca i dziewczynki należy likwidować.

 Dzieci są ‘badaczami-badaczkami seksualnymi’. Muszą być instruowane przez
 dorosłych, jak sobie samemu lub z pomocą innych sprawiać rozkosz.
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 Dzieci odkrywają tę rozkosz w sposób samooczywisty, same na sobie, jeśli
 wcześniej (!) były z namiętnością głaskane również przez rodziców (!).
 Jeżeli w ogóle nie wiedzą, co to rozkosz, brak będzie również igraszek
 seksualnych”.

Innymi słowy: pedofilskie praktyki rodziców z dziećmi są warunkiem seksualnych zainteresowań dzieci
 (KG-GlobR, 306).

4) Kolejną czołową osobistością w ukierunkowaniu seks-edukacji jest Ina-Maria Philipps.

Jest ona autorką dwóch poradników dla rodziców o rozwoju seksualnym dzieci w wieku 0-3 lat, oraz 4-
6 lat.
 Poradniki te zostały przyjęte przez ‘Federalną Centralę Edukacji Zdrowotnej’  (BZgA).

Oto kilka spośród jej porad. Wynika z nich, że również ona zachęca rodziców do seksualnego pobudzania
 swych dzieci (KG-GlobR, 307). Pisze ona m.in.:

Z poradnika dla dzieci od 0-3 lat:

Radzi aby łączyć „to co konieczne – z tym co przyjemne: przez łechtanie,
 głaskanie, pieszczoty, całowanie dziecka w przeróżne miejsca podczas
 czynności pielęgnacyjnych.

Pochwie, a przede wszystkim łechtaczce nie poświęca się w ogóle uwagi
 przez nazywanie ich i czułe dotykanie (ani ze strony ojca, ani matki), przez co
 utrudnia się dziewczynce rozwijanie dumy z własnej płciowości.

Poznawanie przez dzieci dotykiem genitaliów dorosłych może czasem
 wywoływać u dorosłych uczucie podniecenia. To znak zdrowego rozwoju twojego
 dziecka, jeśli intensywnie korzysta z możliwości dostarczania sobie rozkoszy i
 zaspokojenia.

Jeżeli dziewczynki (1-3 lat) pomagają sobie przy tym przedmiotami, nie należy
 tego wykorzystywać jako pretekstu do uniemożliwiania masturbacji”.

Z poradnika dla dzieci 4-6 lat:

Autorka uświadamia rodziców, że zabawy genitaliami są w tym wieku oznaką
 dobrze przebiegającego rozwoju psycho-seksualnego, że zatem należy wspierać
 samogwałt i wszelkie inne formy zabaw seksualnych, jak choćby imitowanie
 stosunku płciowego i pragnienie wycofywania się w skrytość.

Broszurki autorki wywołały protesty rodziców. Stanowisko w tej sprawie zająć musiało samo
 Ministerstwo ds. rodziny. Jednakże lobby ‘LGBTI’ nie dawało się zastraszyć. Na reakcje rodziców
 odpowiedziano jedynie (KG-GlobR, 308):

„Myli się ten, kto sądzi, iż w przypadku tych broszur chodzi tylko o jakieś gafy.
 Seksualizacja od wieku niemowlęcego jest ogólnie przyjętą strategią pedagogiki
 seksualnej i standardów edukacji seksualnej opracowanych przez WHO i BZgA”.

‘Władza’ jeden raz więcej siłowo ‘wygrała’. Ma za sobą potężne finanse (zdobyte na zwykłych podatnikach),
 a także ‘poparcie’ ze strony samego WHO (Międzynarodowej Organizacji Zdrowia) i rządowej organizacji BZgA
 (Federalnej Centrali Edukacji Zdrowotnej).
 – Rodziców, o których dzieci chodzi, zmuszono jeden raz więcej do milczenia. Dzieje się to w ramach
 demokratycznej ‘wolności’. Przyzwyczajeni do ślepego posłuszeństwa nawet wbrew Bożemu Prawu i
 rozsądkowi, zaniechali dalszych form dramatycznie uzasadnionego protestu (KG-GlobR, 308).



5) Inną czołową postacią w tym zakresie jest dr Karlheinz Valtl.

Gabriele Kuby przytacza jeden z przykładów języka pełnego manipulacji słownych, jakim Valtl
 uzasadnia forsowane przez siebie praktyki seksualizacji, ukrywając zarazem prawdę swych zamierzeń
 (KG-GlobR, 308n):

 „Pedagogika seksualna ... nie może być bezstronna, wolna od wartości.
 ... W społeczeństwie pluralistycznym taka baza wartości nie jest już dana jako
 oczywista tradycja i nie można jej też tworzyć z przekonań moralnych
 pojedynczych grup światopoglądowych.
 Nie są tutaj rozwiązaniem sporadyczne próby Kościołów oraz innych ugrupowań
 religijnych i społecznych szerzenia własnych przekonań seksualno-moralnych i
 standardów zachowań seksualnych, ograniczania różnorodności możliwych
 stylów życia i wprowadzania monokultury seksualnej.

Pluralizm w obszarze seksualności nie oznacza dla społeczeństwa jakiejś
 przykrej, godnej pożałowania okoliczności, lecz stanowi właśnie podstawę
 rozwoju naszych ludzkich możliwości życiowych.
 – W tej sytuacji pedagogika seksualna nie może dopuścić do tego, by stać się
 pomocnikiem we wprowadzeniu kontroli i normalizacji społecznej.

 Dotyczy to szczególnie pedagogiki seksualnej w szkołach, którym prawami
 edukacyjnymi poszczególnych landów oraz wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego
 Niemiec z 1977 roku nakazano pluralistyczne traktowanie seksualności i
 zakazano indoktrynacji”.

Gabriele Kuby zwraca uwagę, że nie ma tu mowy o tym, jakie są cele edukacji seksualnej. Polegają
 one przecież na rozbudzaniu namiętności u dzieci, instruowaniu ich co do masturbacji, wychowaniu do
 akceptacji każdej orientacji seksualnej, umożliwieniu jak najwcześniejszego podejmowania stosunków
 płciowych, wprowadzaniu słowem i obrazem w seks oralny i analny.

Większość społeczeństwa nie mogłaby się zgodzić na realizację takich celów. Wobec tego ta
 ‘większość’ przedstawiona jest jako ‘mniejszość’, która rzekomo wykazuje tendencje ‘totalitarne’
 (‘ograniczanie różnorodności, monokultura seksualna, pomocnik we wprowadzeniu kontroli i normalizacji). Z tego też
 względu należy ją zlikwidować – wraz z jej zasadami moralnymi. To dopiero stworzy „podstawę rozwoju
 naszych ludzkich możliwości życiowych”.

Manipulacja przejawia się następująco: moralne unormowanie seksualności na którym opiera się
 rodzina, kultura europejska i każda kultura, zostaje tu przedstawione jako ‘totalitarne pozbawienie
 człowieka wolności, natomiast deregulację seksualności jako pluralizm i pomnażanie wolności jednostki”
 (KG-GlobR, 309).

2. Wprowadzanie treści seksualnych



Gabriele Kuby przechodzi do szczegółowego zreferowania paru wybranych przewodników
 uświadamiania seksualnego dzieci i młodzieży. Oto ich wybór (KG-GlobR, 320).

a. „Abecadło ciała – Leksykon” (BZgA)

Leksykon ten jest graficznie pięknie wydaną zgrabną książeczką, w której zamierzona demoralizacja
 dzieci-młodzieży przekazana jest pod pozorem obiektywnych informacji ‘encyklopedycznych’ (KG-GlobR,
 310n).

‘Leksykon’ mówi o dotykaniu narządów płciowych – męskich, żeńskich, co sprawia przyjemność i
 wskazuje na strefy erogenne.
 Mówi o podjęciu ‘pierwszego razu’, o użyciu prezerwatywy i jej gatunkach, o środkach zapobiegania
 ciąży.
 Mowa jest również o Aids i innych chorobach, przenoszonych drogą kontaktów płciowych.

 Leksykon ukazuje jako sprawę w pełni normalną styl życia jako lesbijki czy geja.
 Mowa jest o sposobach doprowadzenia się do orgazmu – czy to siebie samotnie, czy też z kimś
 innym.
 Leksykon poucza o sposobach sprawienia sobie przyjemności np. przez petting.
 Poucza o głaskaniu i pobudzaniu miejsc erogennych – bez potrzeby doznawania poczucia wstydzenia
 się czegokolwiek, skoro w tych praktykach chodzi o sprawy w pełni normalne.

b. Film i podręcznik „Sex, we can?!”



Chodzi o przygotowany na zlecenie ‘Federalnego Ministerstwa Edukacji, Sztuki i Kultury’ film i
 poradnik dla wychowawców austriackiego ‘Instytutu Pedagogiki Seksualnej’ pt. „Sex, we can?!” (‘Seks: czy
 my to możemy?!’) (KG-GlobR, 311n).

Specyfika tego filmu polega na tym, że występują tutaj rówieśnicy jako już ‘doświadczeni’ w roli
 doradców wobec innych młodych (edukacja peer).
 W filmie tym pełno jest erotyki i do wyboru podanych ‘wejść’ – według upodobania, z następującymi
 przedziałami: ‘Heteroseksualny’, ‘Homoseksualny’, ‘Metroseksualny’.

 Młodzi eksperci służą poradą przy doborze jakości prezerwatywy, środków przeciwrodzicielskich.
 Pouczają o tym, że rodzicom nic do tego, co czynią, bo każdy może sypiać z kim chce.
Że od 14 roku życia życie seksualne prowadzi się na własną odpowiedzialność.
 – Jest informacja, że 95% młodzieży poniżej 16 lat ma już doświadczenia życia seksualnego za sobą.
 Tymczasem w rzeczywistości chodzi najwyżej o ok. 50% tej młodzieży (KG-GlobR, 312).

Dołączony ‘Poradnik’ podaje językiem rzekomo naukowym i profesjonalnym instrukcje do edukacji
 seksualnej dzieci od urodzenia do pełnoletniości. Bo już niemowlętom należy celowo pomagać w
 wywoływaniu uczucia rozkoszy seksualnej.
 – Od przedszkola należy promować pozbawioną ‘wskazań moralnych’ aktywność seksualną między
 dziećmi, skoro – według autorów – nie istnieje żaden tzw. ‘okres seksualnego wyciszenia’.
 – Natomiast od 12 roku życia należy przygotować do ‘pierwszego razu’, po czym wprowadzać w praktykę
 wszelkiego rodzaju form seksualnych.
 – Podobnie należy postępować w odniesieniu do dzieci upośledzonych umysłowo czy fizycznie (KG-GlobR,
 312)

c. „Różnorodność: Gdzie da się jeszcze ...?”

Wspomniano już, że ‘Towarzystwo Pedagogiki Seksualnej’ (GSP) zaopatruje swych absolwentów w
 oznakę jakości ‘Q’ (Queer) (zob. wyż.: Instytut Pedagogiki Seksualnej). Logo to oznacza tytuł zawodowego
 eksperta seksualnego. Wydana została książka „Seksualna Pedagogika Różnorodności” życia płciowego
 (KG-GlobR, 312n). Zawiera on szereg scen obscenicznych, jest podręcznikiem dla wychowawców i liderów
 młodzieżowych. Jej treścią są pouczenia typu neo-emancypacyjnej pedagogiki seksualnej.

Obecnie nie należy już wspominać o negatywnych aspektach lub ciemnych stronach seksualności, a
 natomiast ukazywać różnorodność, wraz z niwelowaniem polaryzacji między ‘normalnością a a-
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normalnością, względnie spolaryzowanym, hierarchicznym myśleniem. Stąd też zalecenia (KG-GlobR, 313):

„Dzieci i młodzież winny być wychowywane do wolności wyboru lub multi-
opcjonalności, przy której znikają dyskryminacja i prześladowania ... m.in.
 biegunowości kobieta-mężczyzna.

 Należy praktykować konsekwentnie uwzględnianie w myśleniu i nazywaniu
 różnorodnych możliwości preferencji seksualnych (hetero-, homo-, bi-, poli- i
 panseksualnych), a także różnych stylów życia (para, singiel, rodzina, rodzina z
 wyboru, wspólnie mieszkająca grupa osób itp.

 Ponieważ w szkole wiedzę o życiu seksualnym trzeba w Niemczech
 przekazywać interdyscyplinarnie, również nauczyciele przedmiotów na pozór a-
seksualnych, takich jak matematyka, chemia, informatyka czy fizyka, wezwani są
 do postępowania zgodnego z zasadami pedagogiki seksualnej.

 Tam, gdzie to nie wystarcza, należy włączyć do działań ekspertki i ekspertów z
 zewnątrz, np. pracowników instytucji doradczych, jak poradnie pomagające
 chorym na AIDS, Pro Familia, Caritas, gejowsko-lesbijskie projekty
 uświadamiające itp.”.

Następują konkretne wskazania metod, jakimi należy posługiwać się w ‘pedagogice różnorodności’,
 mianowicie (KG-GlobR, 313n):

Uwrażliwianie;
 Empowerment (= dawanie praw pokrzywdzonym);
 Wprowadzanie niejednoznaczności;
 Dezorientowanie;
 Przewartościowywanie niekorzystnie przydzielonych pozycji.

Nie brak wskazówek odnośnie dla ‘przełamywania postawy blokowania’. Stąd dalsze konkretne
 wskazania (KG-GlobR, 314):

„Roszczenia i zastrzeżenia moralne trzeba oddalać, ponieważ ‘opinie,
 nastawienia i decyzje w sferze seksualności są sprawą indywidualną i jako takie
 muszą być respektowane’.

 Granice tolerancji również w odniesieniu do wolności przekonań przebiegają tam,
 gdzie naruszone zostają podstawowe potrzeby drugiej osoby, a przez to jej
 godność lub prawa człowieka.

 Tym samym chcemy powiedzieć ‘NIE’ każdej zabarwionej ideologicznie debacie,
 a opowiedzieć się za spokojnym podejściem do każdego rodzaju
 fundamentalizmu ze strony młodzieży, rodziców, zaangażowanych zawodowo
 oraz odpowiedzialnych politycznie.

 Nawet jeśli na lekcjach brakuje czasu, trzeba unikać zakładania z góry istnienia
 jakichś ‘norm’ i uświadamiać uczniom ‘aspekt różnorodności – na przykład przy
 omawianiu praktyk seksualnych przynajmniej już przez sam sposób podejścia do
 tematu, jak choćby przez zadanie pytania: ‘Gdzie jeszcze można wsunąć
 penisa?’ ...”

Po takim wstępie następują praktyczne wskazówki o realizacji ‘wychowania do różnorodności’



 poprzez: rozmowy w grupach, ankiety, karty pracy, ćwiczenia, również ćwiczenia ciała. Sala do zajęć
 powinna być przytulnie urządzona (lampy tkaniny, plusz, sofa). Grupa wiekowa: od 12 lub 14 roku życia
 (KG-GlobR, 314).

Gabriele Kuby przytacza tu dwa szczegółowo w książce omówione przykłady uprawiania seksu (KG-
GlobR, 314n). ‘Z niczego się tutaj nie rezygnuje, jest wszystko: sadomasochistyczne przedstawienie drag
 queen/king, swingers club, lateksowe rękawiczki, wibratory, męskie tanga, skórzane bicze, kieszonkowa
 pochwa, gangbang, oraz pytania związane z praktyką porno (KG-GlobR, 315).

 Narzuca się wniosek Gabriele Kuby (KG-GlobR, 316):

„Książka powinna by nosić tytuł: Praktyczne metody zachęcania dzieci i
 młodzieży do wszelkiego rodzaju perwersyjnych, patologicznych i niszczących
 osobowość aktywności seksualnych dla szkoły i do pracy z młodzieżą.
 – Jej celem jest uzyskanie dostępu do młodzieży i wpływu na nią z pominięciem
 praw rodziców do współdecydowania, kontroli czy odmowy. Osiąga się to,
 wykorzystując lekcje między-przedmiotowe we wszystkich klasach i
 dopuszczając do szkół pedagogów seksualnych z zewnątrz.

 Szkoły mają się asekurować wobec rodziców, każąc im podpisać przy naborze
 tzw. ‘zakaz dyskryminacji i koncepcję różnorodności seksualnej’.
 – Łatwo można sobie wyobrazić, że tekst ten ozdobiono ujmującymi słówkami i
 rodzice NIE MAJĄ pojęcia, że właśnie wyrazili zgodę na wprowadzanie dzieci w
 patologiczne praktyki seksualne”.

W końcowym wniosku stwierdza Gabriele Kuby, że wystarczy, by kwestia ‘tożsamości seksualnej’
 została umieszczona w Konstytucji. A wtedy rodziców, którzy by się sprzeciwiali ‘wychowaniu do
 różnorodności”  będzie można zaskarżyć do sądu. Zostaną oni skazani na karę lub więzienie, będzie im
 można odebrać prawo do opieki nad dziećmi, same zaś ich dzieci trafią do Domu Wychowawczego. Tak
 dzieje się tu i ówdzie już obecnie (KG-GlobR, 316).

d. ‘Lesbijskie i gejowskie style życia’

Pod takim tytułem przekazał w 2007 r. Berliński Departament Senatu ds. Edukacji, Nauki i Badań
 Naukowych wszystkim dyrektorom i nauczycielom Berlińskich szkół średnich gruby przewodnik, który
 nakazuje ukierunkowanie lekcji wszystkich przedmiotów i wszystkich klas na ‘emancypacyjną edukację
 seksualną’ (KG-GlobR, 316n). Szkoły otrzymały 16 wskazówek. Oto niektóre spośród nich:

„1) Istnieje zawsze możliwość występowania homoseksualizmu wśród młodzieży.



 Trzeba unikać sformułowań, które ukazują heteroseksualizm jako oczywistość, a
 homoseksualizm jako marginalny wyjątek.

 2) Należy wyłożyć w łatwo dostępnych miejscach broszury na temat lesbijsko-
gejowskich stylów życia ... Plakaty o projektach-poradniach dla lesbijek-gejów.

 3) Trzeba zapraszać promotorów projektów lesbijsko-gejowskich na lekcje w
 ramach dni projektowych (np. AB-queer: z adresami w załączniku ...).

 4) Podejmować temat orientacji seksualnej i różnych form życia na lekcjach.

 5) Zaopatrzenie biblioteki w powieści itd. o lesbijkach-gejach ...

 6) Zamieszczanie listy lektur obowiązkowych-zalecanych na te tematy i
 zalecanie tej tematyki na prace pisemne”.

W ramach przeprowadzanych lekcji z ‘ćwiczeniami’ uczniowie mają poznawać zachowania
 homoseksualne oraz czytać gejowskie pisma, łącznie z zaplanowaniem wypełnienia czasu z lesbijkami
 względnie gejami.

Przewodnik jest ostatecznie przykładem indoktrynacji i manipulacji typowej dla ‘emancypacyjnej
 edukacji seksualnej’ (KG-GlobR, 318n). Cechują ją następujące znamiona:

  instrumentalizacja władzy politycznej na usługach interesów radykalnych mniejszości, wspieranych
 odgórnie potężnymi finansami. Brak jakiegokolwiek nadzoru, ani kontroli politycznej.

  Instrumentalizacja szkoły przez forsowanie agendy LGBTI. Całą szkołę oddaje się do usług
 moralnej deregulacji seksualności w interesie mniejszości nieheteroseksualnych. Rodzice nie mają
 żadnej możliwości wpływu na to, ani żadnej kontroli.

  Dokonuje się bezpośredni wpływ na tożsamość płciową uczniów jako mężczyzn i kobiet oraz ich
 orientację heteroseksualną poprzez świadome dezorientowanie i dekonstrukcję męskiej lub kobiecej
 tożsamości.

  Brak informacji lub informacje są przekrętne o:
małżeństwie, rodzicach,
fizycznym i psychicznym ryzyku w następstwie homoseksualizmu;
homoseksualizmie rozwojowym okresu dojrzewania i ryzyku coming out’u,
czyli w fazie tworzenia się tożsamości płciowej;
możliwości zmiany orientacji seksualnej;
psychicznych i zdrowotnych zaletach hetero-seksualności.

Gabriele Kuby dodaje jeszcze w nawiązaniu do nadużywaniu władzy państwowej i oświatowej do
 zmiany poglądów uczniów przez powoływanie się na ‘walkę przeciwko dyskryminacji’.
 Charakterystyczne, że jakikolwiek sprzeciw odmiennego myślenia zostaje natychmiast siłowo
 eliminowany nie tyle nawet dlatego, że uczniowie nie wykazują skłonności nie-heteroseksualnych, ale
 dlatego, że nie uginają się pod presją ciągłego nękania danej tematyki i zachowań, chociażby np. w
 sprawie noszenia krzyżyka na szyi. Tymczasem nikt nie powinien być dyskryminowany ze względu na
 swoją specyfikę i cechy osobiste.

W podsumowaniu trzeba w tej sytuacji stwierdzić: Jeżeli wszystkie zajęcia szkolne ukierunkowane są
 na ciągłe propagowanie ‘różnorodności’ preferencji seksualnych jako normalnych i równowartościowych,
 to dzieje się tak, ponieważ dąży się do nieodwracalnej zmiany normatywnego ‘systemu operacyjnego’
 społeczeństwa” (KG-GlobR, 319n).



3. Standardy seks-edukacji WHO i BZgA

a. Wytyczne BZgA (za WHO)

Trzeba zdawać sobie sprawę, że główne założenia pedagogiki seksualnej dzieci i młodzieży w
 Europie wypracowane są na wysokim szczeblu ‘WHO’ (Światowej Organizacji Zdrowia), przy ścisłej
 współpracy z niemieckim ‘BZgA’ (Federalna Centrala Edukacji Zdrowotnej – Niemcy). Są one zawarte w
 dokumencie z 2010 r. (KG-GlobR, 326).

‘WHO’ wychodzi z następującego założenia:

„Człowiek już od urodzenia ma potrzebę aktywności seksualnej i ‘prawo’ do niej. Dorośli powinni te
 potrzeby od początku stymulować, omawiać szczegółowo procesy seksualne z dziećmi w każdym
 wieku i stwarzać im okazję do dawania upustu tymże potrzebom” (KG-GlobR, 326).

Oto szczegółowe zestawienie owego dokumentu, z podziałem na grupy wiekowe (KG-GlobR, 326n):

1) Dziecko poniżej 4 lat ma prawo do badania nagości i okazywania
 zainteresowania nią.

 2) Od 4 roku życia dziecko jest wprowadzane w związki osób tej samej płci i
 zapoznawane z różnymi formami rozpadu rodziny.

 3) Między 6-9 rokiem życia uświadamia się je na temat seksu w mediach oraz
 nadal przyzwyczaja do masturbacji i poucza o prawach seksualnych dzieci.

 4) Między 9-12 rokiem życia dziecko zdobywa pierwsze (?) doświadczenia
 seksualne, przekazuje mu się informacje o pożądaniu, masturbacji i orgazmie, o



Objaśnienie

 różnicy między tożsamością genderową a płcią biologiczną, o chorobach
 przenoszonych drogą płciową i narodowych ustawach dotyczących praw
 seksualnych młodzieży.

 5) Między 12-15 rokiem życia dziecko jest przygotowywane na ‘pierwszy raz’,
 dalej uświadamiane na temat pożądania, masturbacji i orgazmu oraz ‘prawa do
 aborcji’.

 6) Aneks zawiera obszerne listy organizacji, ośrodków, fundacji i organizacji
 zajmujących się ‘seks-edukacją’ w Europie i USA.

Dokument ten, wydany przez organizację, od której należało się spodziewać naukowo popartych
 wytycznych służących ku najlepszemu dobru ludzkości, szczególniej zaś dzieci i młodzieży, przekreśla
 najgłębszy sens własnego istnienia.
 – Zaczyna się wyraźna presja polityczna, wzmocniona dotychczasowym wysokim autorytetem ‘WHO’.
 Dyktatura ta ignoruje, a nawet z góry przekreśla istnienie jakichkolwiek ‘wartości etycznych’.

Niedługo zaczęły pojawiać się na terenie Niemiec
 opracowania szczegółowe, na razie dla nauczycieli klas 5-13,
 dotyczące „wszechstronnego uświadamiania seksualnego” – w
 formie 9 zeszytów, poczynając od pierwszego pt. „Seksualność i
 wychowanie seksualne – podstawy” (KG-GlobR, 327).
 – Materiały nakazują „jednolitą koncepcję na wszystkie ‘Landy’
 Niemiec, uzgodnioną z ich Ministerstwami Kultury i Oświaty”.
 Ujawnia to ich odtąd obowiązujący charakter, mimo iż broszurka
 nie zawiera żadnej autoryzacji ze strony Ministerstw Kultury i
 Oświaty.
 – Dokument zapowiada jednocześnie dwa razy w roku
 organizowane bezpłatne dokształcające kursy dla nauczycieli
 (KG-GlobR, 328).

Dokument wydany przez niemiecki ‘BZgA’ omawia następujące tematy:

a) Biologiczną funkcję seksualności;
 b) Zaznanie rozkoszy;
 c) Seksualność jako źródło energii.

Ani razu nie pojawia się słowo ‘małżeństwo’. Jedynie parokrotnie wspomniana jest ‘miłość’ – z
 uzasadnieniem, iż „miłości nie da się zdefiniować w sposób powszechnie wiążący, a własna zdolność
 kochania musi być wypróbowywana indywidualnie” (KG-GlobR, 328).
 – Mimo iż mowa jest o istnieniu dwu płci, należy „przeciwdziałać stereotypom płciowym”.

Winno się to dokonywać według BZgA następująco (KG-GlobR, 328n):

a. Omawianie kwestii trans- i interseksualizmu.

 b. Unikanie pojęcia ‘normalny-normalność’, chociażby preferencje seksualne nie
 odpowiadały średniej statystycznej.

 c. Trzeba unikać skupiania się w określonych ofertach edukacyjnych na
 związkach heteroseksualnych, by nie wykluczać z góry młodych czujących się
 bi- lub homoseksualistami. Dlatego należy dobierać ‘sformułowania płciowo
 neutralne’, by tym skuteczniej móc dokonać de-konstrukcji tożsamości płciowej.
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Kolejna wskazówka dopuszcza nie-wymaganie odpowiedzi odnośnie do zachowań seksualnych ze
 względu na dzieci muzułmańskie. Natomiast „prawa do nieobecności na zajęciach seks-edukacji nie ma”
 (KG-GlobR, 329).

Rodzicom zostaje bezdyskusyjnie odebrane prawo ingerencji w seks-edukację. Czytamy (KG-GlobR,
 329):

„Prawo rodzicielskie nie jest ograniczane przez wychowanie seksualne w szkole”
 ...

 „Rodzice nie mają prawa uniemożliwiać edukacji seksualnej w szkołe, czy nie
 posyłać dziecka na lekcje. Jasne stanowisko w tej kwestii zajęły już wcześniej
 sądy.
 – Niedawno Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał pozwy 5 par rodziców
 przeciw obowiązkowemu wychowaniu seksualnemu za niedopuszczalny. Wyrok
 ten jest ostateczny”.

Zakończenie zeszytu przedstawia seksualność jako źródło energii – jakby słońca. Jest ona
 zróżnicowana dla dziecka, młodzieży, dorosłych. Wspomniana jest odpowiedzialność za jej użycie.

Zapowiedziana jest tematyka następnych zeszytów, a mianowicie:

inter- i transseksalizm, różnorodność form rodziny, rodzicielstwo wspomagane medycznie, seks z
 samym sobą (masturbacja, orgazm), petting, pierwszy raz, różnorodność preferencji seksualnych, seks
 przedstawiany obrazem i tekstem, pornografia.

W podsumowaniu trzeba stwierdzić, że działają tutaj profesjonaliści. W oparciu o doświadczenia
 zdobyte na przestrzeni ok. 40 lat stosują sprawdzone metody skutecznego usuwania z serc dzieci norm
 życia płciowego dla wsparcia małżeństwa i rodziny.
 – Uczą jednego: stałego skupiania uwagi na hedonistycznie przeżywanej seksualności dla osiągania
 maksimum przyjemności.
 – Rodzicom dają jasno do zrozumienia, że jakikolwiek ich opór jest z góry bezcelowy (KG-GlobR, 330).

Wypada też jasno wyrazić, że wspomniane oddalenie pozwu kilku rodziców przez ‘ETPC’
 (Europejskiego Trybunału Praw Człowieka), przy czym 120.000 innych identycznych pozwów ów Trybunał nie
 raczył nawet rozpatrzeć, to codzienność owego tzw. ‘Trybunału’. Dotyczy to m.in. prawa rodziców do
 zwolnienia dziecka z lekcji seks-edukacji.

Według wcześniejszego wyroku Trybunału Konstytucyjnego Niemiec, mianowicie z roku 1977,
 rodzice wszystkich Landów mają prawo do informacji o treści nauczania oraz używanych materiałów.
 – Obecne odmawianie rodzicom tego prawa przez omawiany dokument jest zwyczajnym nadużyciem
 prawa, jakiego eksperci od pedagogiki seksualnej nie posiadają (KG-GlobR, 331).

Niestety głosów sprzeciwu jest z zasady u skądinąd szantażowanych i zastraszanych osób zbyt
 mało. Gabriele Kuby przytacza w tym kontekście ustalenia Landu Baden-Wirtemberg (z 1995; zob.: KG-
GlobR, 331):

„... Gdyby z przyczyn religijnych wyniknęła rozbieżność między domem
 rodzinnym a szkołą, musi zostać przeprowadzona rozmowa wyjaśniająca między
 zainteresowanymi rodzicami, wychowawcą ... klasy i dyrekcją szkoły.
 – Jeżeli rozmowa nie przyniesie wspólnie uzgodnionego rozwiązania, szkoła nie
 może karać nieobecności poszczególnych dzieci na pojedynczych lekcjach lub
 blokach zajęć, na których omawiane są treści wychowania seksualnego ...”.



b. Przewrotne metody manipulacji stosowane do
seksualizacji dzieci

Słuszna jest zatrważająca uwaga Gabriele Kuby, iż wyrwanie jakiegokolwiek systemu wartości z
 wychowania dzieci i młodzieży odnośnie do seksualności – przy jednoczesnym braku znaczącego oporu,
 wymaga stosowania perfidnie przemyślanych metod manipulacji. Inna rzecz, że edukatorzy seksualni
 tego aspektu indoktrynacji seksualnej bynajmniej nie ukrywają.
 – Oto zebrane przez Gabriele Kuby ich zestawienie (KG-GlobR, 332):

  Występowanie wobec dorosłych w charakterze ‘ekspertów naukowych’.

  Występowanie wobec młodzieży w charakterze kompetentnego, wyrozumiałego przyjaciela
 przeciwko nic nie rozumiejącym, surowym rodzicom.

  Dostosowanie języka i grafiki do aktualnego żargonu młodzieżowego.

  Przedstawianie seksualizmu jako mainstreaming: aktualnie przyjętego, w pełni zrozumiałego stylu
 życia.

  Stwarzanie konieczności dostosowywania się do niego.

  Nie-wspominanie ani o małżeństwie, ani o rodzinie.

  Prezentowanie różnych form powstałych wskutek rozpadu rodziny (osób samotnie wychowujących dzieci,
 rodzin tęczowych’ itp.) jako jednakowo wartościowych.

  Przełamywanie poczucia wstydu przez używanie plastikowych penisów, pluszowych wagin,
 prezerwatyw.

  Szczegółowe opisywanie praktyk seksualnych słowem obrazem, filmem.

  Wymuszanie słownego formułowania działań seksualnych na forum klasy.

  Seksualnie ukierunkowane ćwiczenia fizyczne i zabawy w odgrywanie ról.

  Edukacja ‘peer’ kształcenie i wykorzystywanie rówieśników jako edukatorów seksualnych.
(NB. treningi 15-letnich uczniów-uczennic na ‘edukatorów peer’, którzy następnie samodzielnie przeprowadzają lekcje
 wychowania seksualnego – zgodnie z wydanymi do tego instrukcjami np. ‘Pro Familia’; zob. KG-GlobR, 332, przyp. 65).
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  Tworzenie powiązań między popędem seksualnym młodego człowieka a celami rewolucji kulturowej
 dorosłych pedagogów seksualnych przez ciągłe stymulowanie popędu seksualnego dzieci i młodzieży.

4. Następstwa seksualizacji młodzieży

a. Ciąże-aborcje-zakłócenia cyklu

Oto kolejny realny aspekt siłowo narzuconej seksualizacji dzieci i młodzieży. Instancje państwowe
 doskonale zdają sobie sprawę z łatwo przewidywalnych, bardzo negatywnych skutków swej
 zaprogramowanej seksualizacji młodzieży i społeczeństwa. Ale problem ten systematycznie bagatelizują.

Gabriele Kuby ujmuje te skutki w paru szerzej omówionych punktach (KG-GlobR, 333-338).

Nieuniknionym następstwem stałego, planowanego
 stymulowania sfery płciowości stają się ciąże u dziewcząt, a
 w ślad z nimi ... wzrost przerywań ciąży.
 – Stosowanie środków przeciwrodzicielskich nie tylko nie
 wiedzie do zaniżenia ciąży, lecz przeciwnie, prowadzi do ich
 gwałtownego wzrostu.
 – Statystycznie ponad połowa ciąży dziewcząt staje się ofiarą
 ... aborcji (KG-GlobR, 333n).

Młodzi ludzie, którzy nie zatracili całkowicie poczucia
 wstydu, dysponują naturalną barierą, która chroni je przed
 aktywnością seksualną.
 – W przypadku narzuconej, koedukacyjnej seksualizacji

 zabite zostaje naturalne poczucie wstydliwości i intymności. Autorytet ‘nauczyciela’ zwiększa siłę presji,
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 która nakazuje poszczególnym uczniom-uczennicom dostosować się do pozostałych uczniów. Skoro
 szkoła wdraża w to czego trzeba się nauczyć, nic dziwnego, że uczniowie będą się starali wprowadzić
 edukację w czyn przy pierwszej nadarzającej się sposobności (KG-GlobR, 334).

Bezpośrednio ze stosowaniem środków przeciw-rodzicielskich hormonalnych, do których
 dziewczętom daje się łatwy dostęp, wiążą się poważne zakłócenia ich cyklu wraz z niekiedy bardzo
 poważnymi skutkami ubocznymi ich wielorakiego działania, w tym przede wszystkim rakotwórczymi.
 – Ten jednak aspekt stosowania środków hormonalnych seks-edukatorzy z zasady przemilczają.
 Nie mówi się też o poronnym działaniu środków hormonalnych, ani o poronnym działaniu ...
 prezerwatywy.
 – Zagadnieniu temu był na naszej stronie poświęcony cały szczegółowy rozdział. Toteż pomijamy tu
 szczegółowsze wnikanie w ten aspekt poruszonego zagadnienia (Działania ‘ contra ’: Co na to medycyna? Ocena
 medyczna).

b. Choroby weneryczne

Wraz z systematyczną seksualizacją dzieci i młodzieży nasiliły się niemal natychmiast choroby
 przenoszone drogą płciową, osiągając rozmiary epidemii (KG-GlobR, 335n).
 – Odpowiedzialni za to instruktorzy od rozseksualizowania młodzieży powinni to byli przewidzieć. Jak
 zwykle, jako ‘lekarstwo’ na to zjawisko uznali ... tym bardziej intensywną indoktrynację seksualną oraz
 łudzenie młodzieży przez wtłaczanie jej błędnego pojęcia o tzw. ‘safer sex’ (‘seks bezpieczniejszy’) dzięki
 stosowaniu prezerwatywy.
 – Szczególnie podstępne okazały się infekcje trudno wykrywalnymi i niełatwo poddającymi się leczeniu
 chlamydiami, a z kolei rzęsistkiem oraz wirusem HPV ‘wysokiego ryzyka’, który wiedzie do raka szyjki
 macicy (zob. do tego wyż., skutki uboczne stosowania środków przeciwrodzicielskich, oraz infekcje m.in. chlamydiami:
 Działania ‘ contra ’: Co na to medycyna? Ocena medyczna, szczególnie plik ‘b’ i ‘c’).

Gabriele Kuby przytacza odnośne statystyki z USA z ostatnich lat. Mianowicie w USA co roku
 dochodzi do 19 milionów nowych zakażeń chorobami ‘STD’ (sexually transmitted diseases = choroby przenoszone
 drogą płciową), z czego połowę stanowią młodzi między 15-24 rokiem życia. „Każdego roku zakażenia STD
 kosztują system zdrowotny USA 16.4 miliardów dolarów, a osoby chore o wiele więcej, jeśli uwzględnić
 konsekwencje natychmiastowe oraz długofalowe” (KG-GlobR, 336).
 – Rokrocznie 24 tys. kobiet USA stają się bezpłodne wskutek infekcji chlamydiami. Jednocześnie
 zwiększają one ryzyko zakażenia HIV-em i kiłą.

Z kolei zaś coraz częściej alarmują lekarze USA i Kanady o wzroście liczby zachorowań na raka
 okolic gardła i ust – wskutek zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV = Human Papillomavirus).
 Nierzadko wiąże się to z uprawianiem seksu oralnego. Mówi dr Anthony Nichols z Londyńskiego
 Centrum Nauk o zdrowiu w Ontario (cyt. za: KG-GlobR, 336):
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„Młodzi ludzie, którzy są zdrowi, nie palą i nie piją, mają raka na migdałkach lub
 na języku ... Dali się nabrać na sugestię, że seks oralny jest mniej ryzykowny ...”.

c. Depresje – samobójstwo – więzi

Badania narodowe długookresowe w USA z 1996 roku wykazują znacznie podwyższone ryzyko
 popadnięcia w depresję, a także popełnienia samobójstwa u młodzieży seksualnie aktywnej, aniżeli w
 przypadku młodzieży seksualnie nieaktywnej (KG-GlobR, 336n).
 – Seksualnie aktywne dziewczęta w 25.3% przeżywają stany depresji stale, najczęściej lub często – w
 przeciwieństwie do 7.7% dziewcząt seksualnie nieaktywnych.
 – Wśród chłopców odsetek ten wynosi odpowiednio: 8.3% i 3.4%.
 Innymi słowy 60.2% dziewcząt seksualnie nieaktywnych, i tylko 36.8% seksualnie aktywnych nie
 przeżywa stanów depresji. Obu płci dotyczy wniosek, że młodzi seksualnie nieaktywni są znacznie
 bardziej szczęśliwi niż ci seksualnie aktywni (KG-GlobR, 337).

Z kolei zaś 14.3% dziewcząt seksualnie aktywnych ma za sobą próbę samobójczą – w zestawieniu
 do 5.1% dziewcząt nieaktywnych seksualnie.
 – U chłopców są to wartości: 6% seksualnie aktywnych, a tylko 0.7% nieaktywnych seksualnie.
 – Inne zaś badania (z r. 2006) wykazują ścisły związek między występowaniem depresji a częstą zmianą
 partnerów seksualnych.

Kolejnym negatywnym aspektem seksualizacji dzieci-młodzieży jest
 przekreślanie zdolności budowania trwałej więzi. Trudno znaleźć
 człowieka, który by nie tęsknił za miłością z prawdziwego zdarzenia:
 wierną, trwałą. Przeprowadzane badania wykazują, że takie właśnie
 pragnienie występuje ze wzmożoną tendencją u 80-90% młodych osób
 (KG-GlobR, 337).
 – Wcześnie rozpoczęte kontakty seksualne bardzo utrudniają
 kształtowanie osobowości i pociągają za sobą zwykle jedno

 rozczarowanie za drugim, z czym wiąże się nieodwołalnie głębokie zranienie psychiczne. To zaś coraz
 bardziej zmniejsza gotowość do tworzenia trwałej więzi.
 – Gabriele Kuby słusznie zauważa: „Kto został miłością dotknięty tak głęboko, że czuł się gotowy do
 wielkiego oddania, a potem został porzucony, być może już nigdy więcej nie podejmie takiego ryzyka”
 (KG-GlobR, 337).

Wyjaśnieniem tego zjawiska od strony fizjologicznej jest pojawienie się przy przeżywaniu
 wzajemnego oddania ‘oksytocyny’, hormonu więzi emocjonalnej. Organizm wytwarza go zwłaszcza przy
 porodzie, karmieniu, orgazmie, czułej bliskości fizycznej. Oksytocyna ułatwia przeżywanie wzajemnego
 zaufania, zmniejsza lęk.
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 – Jeśli raz po raz dochodzi do zerwania więzi, zmiany partnera, oksytocyna ulega postępującej redukcji.
 Gdy partnerzy uprawiają ‘seks’ z kimś systematycznie innym, a ponadto jest to seks raz gejowski czy
 lesbijski, raz heteroseksualny, tęsknota za głębszym, wiernym związkiem prawdziwej miłości całkowitego
 oddania coraz bardziej maleje. W końcu następuje całkowite oddzielenie ciała i duszy, a seks schodzi do
 poziomu jedynie fizycznego zaspokojenia, które nie ma już nic wspólnego z tworzeniem jakiejkolwiek
 więzi duchowej (KG-GlobR, 338).

d. Łańcuch sprzeczności u ideologów seksu

W podsumowaniu tego paragrafu ukazuje Gabriele Kuby raz po raz ujawniające się sprzeczności u
 promotorów seks-edukacji. Przytoczymy je w następującej tabeli (KG-GlobR, 348).

  „Mówią o miłości
a nakłaniają do niczym nieograniczonego
zaspokajania popędu.

  Obiecują wolność
a tworzą seksoholików.

  Mówią o odpowiedzialności
a wpędzają w wyniszczenie seksualne.

  Propagują wolny wybór płci i tożsamości seksualnej
a przeczą możliwości zmiany homoseksualizmu
na hetero-seksualizm i taką możliwość zwalczają.

  Chcą chronić przed AIDS
a propagują seks analny
ze zmieniającymi się partnerami.

  Propagują ‘bezpieczniejszy seks’ dzięki prezerwatywom
a nie mogą powstrzymać eksplozji chorób

 przenoszonych
drogą płciową, ani doprowadzić do zmniejszenia liczby
nowych zakażeń HIV-AIDS u mężczyzn uprawiających
seks z mężczyznami.

  Twierdzą, że pragną chronić dzieci przed nadużyciami
a niszczą ich poczucie wstydu i nakłaniają je



do praktyk seksualnych.

  Poprzez doświadczanie rozkoszy seksualnej chcą wzmacniać u dzieci
poczucie własnej wartości

a niszczą ich niewinność, dziecięcość i dzieciństwo.

  Występują w obronie ‘praw dzieci’
a czynią je bezbronnymi niszcząc ich
rodzinną więź z rodzicami’.

Gabriele Kuby kontynuuje pojawiające się nieuniknione stwierdzenia. Nasuwa się mianowicie
 jednoznaczny wniosek. Wymienione destruktywne skutki indoktrynacji seksualnej nie są rzeczywistością
 jedynie uboczną, która nie wymagałaby poświęcenia jej poważniejszej uwagi. Wręcz przeciwnie, skutki te
 są najwyraźniej świadomie zamierzone przez cały system krzykliwie narzucanej mentalności po linii
 ‘LGBTIQ’.

Stwierdzenie to nasuwa nieodparty zasadniczy wniosek: Jest widocznie KTOŚ, komu zależy na
 zaprezentowanej seksualizacji dzieci i młodzieży oraz ich wychowywaniu do tzw. ‘różnorodności’.

Zamierzenia tego ‘KOGOŚ’, albo i całej grupy osób jemu podporządkowanych, można by
 sprecyzować nieco dokładniej w następującym spostrzeżeniu (KG-GlobR, 349):

  To ci, w których interesie leży odcinanie ludzi od korzeni – poprzez
 niszczenie rodziny i czynienie ich tym samym podatnymi na manipulacje dla
 globalnych celów strategicznych;

  To ci, w których interesie leży globalna redukcja przyrostu ludności bez
 konieczności dokonywania zmian w globalnym podziale majątku.

  To ci, w których interesie leży nastanie w Europie ‘demograficznej zimy’.

  To ci, w których interesie leży wyeliminowanie religii, szczególnie tej
 chrześcijańskiej.

  To ci, którzy czują się nieswojo z powodu ‘normatywności hetero-
seksualizmu’ i przez jej likwidację chcą sobie zapewnić uznanie społeczne.

RE-lektura: część VI, rozdz. 3d.
 Stadniki, 19.XI.2014.
 Stadniki, 16.X.2015.
 Stadniki, 11 i 26.XII.2015.
 Tarnów, 26.VII.2016.
 Tarnów,27.IX.2016.
 Tarnów, 14.V.2017.

              



G. SEKS-EDUKACJA W SZKOLE I PRZEDSZKOLU

1. Państwo a dzieci
a. Prawo do wychowania
Wprowadzana edukacja seksualna. Tabela
Prawo rodziców do wychowania: Konwencja. Tabela
b. Narzucona seks-edukacja
c. Instytucjonalne narzędzia seks-edukacji
1) Federalna Centrala Edukacji
2) Instytut Pedagogiki Seksualnej
3) Pro Familia
4) Międzynarodowa Federacja Planowanego Rodzicielstwa
Raport IPPF z 2010 r. Tabela
Seksualizacja młodzieży według IPPF’u. Tabela
Wytyczne seksualne IPPF’u dla nastolatków. Tabela
5) Radykalne mniejszości a władza polityczna
d. Niektórzy poszczególni promotorzy
Z informatora dla rodziców. Tabela
Porady dla rodziców sugerowane przez Ina-Maria Philipps. Tabela
Reakcja Iny-Marii Phillips na protesty rodziców. Tabela
Karlheinz Valtl: przykład manipulacji słownictwem. Tabela

2. Wprowadzanie treści seksualnych
a. Abecadło ciała – Leksykon
b. Film i podręcznik „Sex, we can?!”
c. „Różnorodność: Gdzie da się jeszcze ...?”
Zalecenia pod kątem ‘queer’. Tabela
Wskazania w przypadku blokowania swobody. Tabela
Podręcznik wszelkich perwersji ... Tabela
d. ‘Lesbijskie i gejowskie style życia’
Wskazówki interdyscyplinarne o życiu lesb-gejów. Tabela

3. Standardy seks-edukacji WHO i BZgA
a. Wytyczne BZgA (za WHO)
Konkretne wytyczne seksedukacji wg BZgA. Tabela
Przeciwdziałanie stereotypom płciowym. Tabela
Odebranie praw rodziców w kwestii seks-edukacji. Tabela
A jednak prawo rodziców: Baden-Wirtemberg. Tabela
b. Przewrotne metody manipulacji stosowane do seksualizacji dzieci

4. Następstwa seksualizacji młodzieży
a. Ciąże-aborcje-zakłócenia cyklu
a. Ciąże-aborcje-zakłócenia cyklu
b. Choroby weneryczne
Rak języka i migdałek: nagroda seksu oralnego. Tabela
c. Depresje – samobójstwo – więzi
d. Łańcuch sprzeczności u ideologów seksu
Sprzeczności rewolucjonistów seksualnych. Tabela
Najgłębsze zamierzenia globalistów. Tabela

Obrazy-Zdjęcia

Fot19. Odlew niemowlęcia w trzymającej je dłoni
Fot20. Jezus Chrystus, Syn Boży – na Krzyżu Odkupienia
Fot21. Z rączką niemowlęcia w dłoni
Fot22. Dr Gabriele Kuby – w czasie jednego z wykładów
Fot24. Orzeł w świetle zachodzącego słońca



    

UWAGA: SKRÓTY do przytaczanej literatury zob.:  Literatura
 Skróty z literat. ‘gender’ Podstawowa literatura. Skróty
 Terminologia wyrażeń ‘gender’ zob.: Źródła do Słowników-haseł

H.   „CÓŻ BOWIEM ZA KORZYŚĆ ODNIESIE CZŁOWIEK ...” ?
(Mt 16,26)

„... A ponieważ nie uznali za słuszne zachować prawdziwe poznanie Boga,
 wydał ich Bóg na pastwę na nic niezdatnego rozumu,

tak że czynili to, co się nie godzi” (Rz 1,28)

1. Realistyczny obraz ‘LGBTIQ’

Wypada podjąć próbę podsumowania przeglądu historycznej i merytorycznej problematyki ‘gender’.
 Widzieliśmy, że ‘gender’ faz początkowych – a dzisiejszych jego postaci nie jest rzeczywistością
 jednolitą. Ideologia ‘gender’ podlegała stopniowemu rozwojowi i coraz dalej posuwanemu
 zradykalizowaniu.
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a. Początki ruchu

Rozpoczęło się od w dużej mierze słusznej walki o uwolnienie kobiety spod ‘ucisku’, względnie wręcz
 zniewolenia pod dominacją mężczyzny. Chodziło zarazem o równy start życiowy dla mężczyzn i kobiet
 oraz o równy dostęp do wiedzy i nauki, do stanowisk w życiu społecznym i politycznym. W ten sposób
 rodziły się różne współdziałające z sobą ruchy emancypacyjne i ‘feministyczne’.

To co było do wywalczenia, feminizm w zasadzie dawno wywalczył. Mamy tu na myśli przede
 wszystkim kraje i kontynenty, które rozwijały się od wieków w promieniach kultury chrześcijańskiej.
 Chodzi zatem przede wszystkim o Europę, Amerykę, Australię. Nadal bowiem w pełni aktualne jest
 zniewolenie kobiety przede wszystkim w środowiskach islamskich. Kobieta jest tam traktowana nierzadko
 w sposób pełen gwałtu, niesprawiedliwości, a nawet okrucieństwa. I mało słychać, by osobistości na
 najwyższych szczeblach światowych organizacji, walczące z niezwykłą determinacją i presją w kwestiach
 ‘LGBTIQ’, podejmowały jakiekolwiek wysiłki w kierunku tak bardzo koniecznych zmian na dobre po linii
 godności kobiety w krajach islamu.

Jeśli ograniczymy się do krajów, które rozwijały się w ramach tradycji i kultury chrześcijańskiej, dalsze
 mówienie o walce o uwolnienie kobiety spod ‘zniewolenia’ mężczyzn zaczęło stawać się co najmniej
 jedynie parawanem, pod którym kryły się zupełnie inne docelowe zamierzenia feministek, a także
 równolegle z nimi działających grup mężczyzn usiłujących przeforsować homoseksualizm. W ten sposób
 zaczęły pojawiać się na arenie społecznej grupy i organizacje feministek, które walczyły dla siebie o
 prawa do układania życia jako lesbijki. Równolegle zaczęły rozwijać się współpracujące z nimi podobne
 ugrupowania homoseksualistów, którzy walczyli o analogiczne uprawnienia dla siebie.

Najpierw jednak wiele feministek (oraz popierających ich żądania mężczyzn) zaczęło domagać się
 natarczywie prawa do stosowania środków zapobiegania ciąży.
 – A że te nigdy nie dawały, ani nadal nie dają ‘zadowalających’ skutków, głosy ich zaczęły coraz bardziej
 bezwzględnie domagać się prawa do ... aborcji.
 – Arcybiskup Henryk Hoser słusznie zauważa, że:

„Nie byłoby ideologii gender – bez antykoncepcji.
 Ta ideologia (tj. gender) jest ‘mutantem’ mentalności antykoncepcyjnej,
 gdzie płciowość nie jest potrzebna do prokreacji”.
(Arcybp Henryk Hoser, wywiad z Małgorzatą Jędrzejczyk, 23.IV.2014; ‘Nasz Dziennik’ 11n).



Objaśnienie

b. Właściwy cel ruchu

‘Gender’ był i jest nadal ruchem zmierzającym w pierwszym rzędzie do całkowitego wyzwolenia się
 spod jakichkolwiek norm etycznych. Chodzi głównie o normy w zakresie ludzkiego seksualizmu.
 – Wiele feministek – a z kolei gejów, podejmowało wszelkie wysiłki, by wyeliminować od zawsze
 istniejący, zastany hetero-seksualizm. Dążyli z całą determinacją do przedefiniowania pojęcia
 ‘małżeństwa’, by prawnie-legalnie i tym samym bezkarnie móc praktykować homoseksualistyczny
 względnie lesbijski styl życia.

Docelowo zmierza ruch ‘gender’ w swych coraz dalej
 posuwanych roszczeniach do praktycznego i prawnego
 wywalczenia wszystkiego, co tylko może wiązać się z
 uprawianiem coraz bardziej skrajnych i wymyślnych form wszech-
seksualizmu.

Promotorzy środowisk ‘LGBTIQ’ wmawiają usilnie całemu
 społeczeństwu, że ‘gender’ nie jest czymś, o co należy dopiero
 ‘walczyć’. Przeciwnie, ‘gender’ jest powszechną „normą” właściwą
 człowiekowi jako takiemu i wyrazem jego „Podstawowych Praw
 Człowieka”.
 – Żądania te, którym w sposób oczywisty przeczą fakty całej

 historii dziejów człowieka, nauczyli się oni przyoblekać w krzykliwie nagłaśniane demonstracje,
 wymuszając na władzach lokalnych i państwowych przede wszystkim dużych miast ich akceptację na
 przekór wielorakiemu sprzeciwowi mieszkańców. Byle stworzyć wrażenie, że ich znikomy odsetek w
 zestawieniu z ogółem ludności – stanowi przytłaczającą większość populacji czy to całej ludzkości, czy
 też przynajmniej mieszkańców danego państwa lub miasta.

W swych żądaniach, które w sposób nachalny i bezwzględny narzucają społeczeństwu, a tym
 bardziej władzom ustawodawczym wszystkich możliwych szczebli, domagając się natarczywie ich
 prawnego zalegalizowania, ujawnia ‘gender’ coraz bardziej jednoznacznie swoje właściwe oblicze. Jest
 to neo-totalitaryzm, który nie dopuszcza innego myślenia poza tym swoim ... wypaczonym. Warunkiem
 jego przyjęcia stało się jednak bezwzględne łamanie sumień wraz z jawnie zamierzonym ignorowaniem
 Boga. Konsekwentnie zaś ‘gender’ ujawnia się jako system planowanego od-człowieczania
 człowieczeństwa.

c. Skłonność a czyn homoseksualny
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Nie chcielibyśmy urazić godności osobowej nikogo poszczególnego spośród osób uwikłanych w
 odczuwane skłonności homoseksualne, czy też wręcz propagowanie i praktykowanie stylu życia po linii
 ‘gender-mainstreaming’, szczególnie w jego krańcowych odsłonach. Nie mamy też zamiaru rzucać
 kamieniem potępienia na kogokolwiek ze zwolenników ‘gender’. Każdy człowiek – nie wyłączając osób,
 które doprowadziły swoje człowieczeństwo do stanu krańcowego zepsucia moralnego i własnego
 poniżenia, nadal zachowuje swoją niezbywalną godność jako człowiek-osoba. Podkreślał to
 jednoznacznie Jan Paweł II: „Nawet zabójca nie traci swej osobowej godności i Bóg sam czyni się jej
 gwarantem ...” (EV 9).

Nie oznacza to jednak w najmniejszym stopniu jakiejkolwiek akceptacji zła. Tolerancja musi się
 zatrzymać przed rozróżnieniem dobra i zła moralnego.
 – Nauczanie Kościoła precyzuje jasno – w ślad za Bożym rozróżnianiem: czym innym jest sama w sobie
 skłonność do homoseksualizmu, a czym innym podejmowanie czynów homoseksualnych.
 – Tę samą zasadę wyraża jeszcze inne sformułowanie: Należy potępiać grzech, natomiast grzesznika
 jako człowieka należy kochać i dopomóc mu w znalezieniu drogi do zbawienia.

W ten sposób rysują się wciąż aktualne konieczne rozróżnienia:

  Samą w sobie ‘skłonność’ m.in. do homoseksualizmu należy traktować na równi z wszelką inną
 ‘pokusą’. Człowiek ją odczuwa, pokusa może wywoływać nawet odczuwalne echo w fizjologii ciała,
 niemniej człowiek swą wolną wolą nie daje przyzwolenia na pojawiającą się pokusę i nie zamierza ulec
 zgłaszającej się skłonności np. do działań homoseksualnych.

  Czymś istotnie różnym jest przejście do działań po linii nasuwającej się pokusy, w tym wypadku w
 formie podejmowanych dobrowolnych, świadomych aktów zachowań homoseksualnych. Te pozostają
 każdorazowo poczytalne i muszą być kwalifikowane obiektywnie jako moralnie zawsze i
 nieodwracalnie ‘złe same w sobie’.

  Czymś jeszcze innym jest głoszenie-propagowanie idei i zachęcanie do podejmowania praktyk,
 których w żaden sposób niepodobna zaaprobować, ponieważ są one ‘złe same w sobie’. Warunkiem
 przejścia na propagowanie pewnej idei względnie określonych działań jest uprzednie zaangażowanie
 świadomości i wolności dokonywania wyborów. Od tego momentu wiąże się każde dalsze działanie z
 nieodstępną i nieprzekazywalną poczytalnością i odpowiedzialnością moralną, dodatkowo obciążoną
 ... ‘grzechem cudzym (zob.: „Dlatego w każdym człowieku nie ma niczego bardziej osobistego i nieprzekazywalnego, jak
 zasługa cnoty czy odpowiedzialność za winę” – RP 16).

Każdy człowiek bez wyjątku zostaje w chwili swego wywołania z nie-istnienia do istnienia wezwany
 do wielkich rzeczy: świadomego zdążania do własnego rozwoju i ostatecznego spełnienia siebie jako
 ludzkiej osoby, godnej tego miana. Wezwanie to jest jednak rzeczywistością plastyczną: wezwaniem, a
 nie musem, ani tym bardziej ślepym determinizmem czy fatalizmem.

Poszczególny człowiek staje w ciągu swego ziemskiego życia z chwili na chwilę w obliczu wyboru
 tego, co jest dobrem względnie złem. Wyboru tego musi dokonywać nieustannie sam, osobiście. Nikt go
 w tym nie wyręczy.

Cel ostateczny życia zostaje osiągnięty w chwili przekroczenia progu wieczności. Jeśli ktoś
 pozytywnie zdał ‘egzamin dojrzałości’ z podarowanej sobie w życiu ziemskim możności w dokonywaniu
 wyboru po linii ‘dobra’, zostaje tym samym przyjęty w tej chwili z radością w przygotowanym dla niego
 „Domu Ojca”, gdzie „mieszkań jest wiele” (J 14,2n).



Istnieje oczywiście też możliwość alternatywna: świadomego i dobrowolnego odtrącenia szansy
 ‘wygrania’ pełni życia w „Domu Ojca”. Słowo-Boże-Pisane wielokrotnie ostrzega przed tego rodzaju
 wyborem. Bóg jednak przenigdy nie pozbawi żadnego stworzonego przez Siebie „żywego Obrazu Boga”
 możności wyboru – nawet przeciw szczęściu-własnemu-na-zawsze. Tym jest wieczne potępienie, przy
 zachowanym – nieodwracalnym wiecznym istnieniu, w świadomie obranej nienawiści ku samej w sobie
 Miłości, i równie świadomie wybranej zdolności doznawania mąk potępienia – jako dokładnego
 przeciwieństwa szczęścia-na-zawsze tych osób, które dokonały wyboru za „Bogiem i bliźnim” – zgodnie z
 pierwszym i najważniejszym Bożym przykazaniem (zob. Mt 22,36-40).

d. Totalitaryzm żądań

Gdy ponownie rzucimy okiem na zataczający coraz szersze kręgi ruch ‘gender’, stajemy się
 świadkami niewyobrażalnych inicjatyw podejmowanych przez aktywistów ruchu, pełnych wielorakiego
 fałszowania danych, zastraszania i wymuszania na wszystkich możliwych szczeblach życia społecznego
 i władz ustawodawczych akceptacji ich destruktywnych żądań. Rozwinęli oni do perfekcji broń swej
 zdumiewającej i porażającej krzykliwości. Krzykliwość taka, nie mająca nic wspólnego z wołaniem
 zagrożonej osoby o ratunek, jest zawsze wyrazem tego, że ... zabrakło argumentu rozumowego.
 Pozostaje użycie siły, wyrażanej chociażby tupaniem i krzykiem, któremu towarzyszy sięganie po
 niekonwencjonalne środki zasypywania władz i publiczności coraz innymi niegodziwymi imprezami
 (homoparady; demonstrowanie w nagości, jeśli pominąć przypadki zastraszania, a nawet pozbawienia życia w razie niespełnienia
 ich żądań).

Tą bronią terroryzują organizacje ‘LGBTIQ’ instytucje komunalne oraz instytucje prawa
 międzynarodowego i narodowego. Czują zaś za sobą niemal nieograniczone poparcie ze strony
 finansjery coraz innych instytucji międzynarodowych i narodowych, a tym bardziej fundacji
 pozarządowych. Te zaś potrafią wyasygnować na cele ‘gender’ miliony i miliardy dolarów – w krańcowym
 przeciwieństwie do wszystkiego, co zmierza ku rzeczywistemu dobru człowieka, małżeństwa, rodziny i
 całych społeczeństw.
 – Zamierzeniem docelowym ‘gender’ jest w ostateczności nie znająca hamulców, nie uznająca żadnych
 autorytetów moralnych ani żadnego systemu wartościowania – totalna swawola seksualna.

Triumfalnie obnoszonym imieniem własnym ‘gender’ jest skrót ‘LGBTIQ’: lesbian, gay, bisexual,
 transgender, intersex, queer lub questioning (lesbijski-gejowski-biseksualny, transseksualny, interseksualny, queer lub
 questioning: kwestionujący własną tożsamość płciową). Staje się on ‘zielonym światłem’ do totalnie pojmowanego
 promiskuityzmu – wszystkich z wszystkimi. Wprowadzanie w ‘LGBTIQ’ zaczyna się przecież od
 wspomagania już niemowląt i dzieci przedszkolnych w sprawianiu sobie przyjemności przez masturbację
 oraz wzajemne badanie i uaktywnianie swej seksualności, a także w seksualnym dotykaniu-badaniu
 genitaliów swoich rodziców (zob. wyż. np.: Niektórzy poszczególni promotorzy).

Praktyką samo przez się akceptowaną winna być dokonywana bez ograniczeń wymiana partnerów i
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 bezproblemowe przechodzenie pojedynczego człowieka z swej seksualności męskiej na żeńską i na
 odwrót. W założeniu ‘LGBTIQ’ biologiczna tożsamość płciowa nie ma znaczenia. Liczy się czasowo
 wybrana płeć ‘społeczna’, którą można w każdej chwili zmienić na którąś spośród wielorakich do wyboru
 dostępnych ‘tożsamości’ seksualnych.

e. Samozagłada ‘na wesoło’

W ostatecznym rozrachunku zmierza ‘gender’ w kierunku ‘na wesoło’ przeżywanego samo-
zniszczenia natury człowieczej i jej godności. Finałem, co prawda wyraźnie nie wymienianym, ma się stać
 zagłada samego w ogóle ludzkiego gatunku, a przynajmniej znaczące zaniżenie ilości przedstawicieli
 gatunku określanego jako podobno ... ‘homo sapiens’. Zachowana ma być wybrana elita współżyjących z
 sobą ‘małżeństw’ gejów i lesbijek, których wierność sobie wzajemnie z zasady nie przekracza półtorej
 roku.

Przeżyciami psychicznymi dzieci owych ‘lesbijsko-gejowskich’ małżeństw – własnych, sztucznie
 wyprodukowanych w państwowych ‘zakładach produkcyjnych’ ludzkich produktów, dzieci adoptowanych
 – należy się zanadto nie przejmować. Wpośród bowiem dwóch lesbijek, czy też gejów znajdą dzieci
 ikstego z rzędu troskliwego lesbijkę-tatę i lesbijkę-matkę, czy też geja-tatusia, geja-mamusię. Ci zaś
 wspomogą je praktycznie w uaktywnianiu ich seksualności oraz odnalezieniu, albo i zmianie – w miarę
 potrzeby ich dotychczasowej społecznej tożsamości seksualnej na którąkolwiek inną.

2. Albo ‘gender’ – albo Bóg



a. Likwidacja chrześcijaństwa

Gdy zastanawiamy się z perspektywy czasu chociażby tylko pobieżnie nad dziejami ruchu ‘gender’ w
 jego burzliwym rozwoju i wysuwanych coraz dalszych roszczeniach, zauważamy z łatwością, że ruch ten
 w samym punkcie wyjścia nie dopuszcza do myślenia o Bogu. Ruch zmierza od początku do całkowitego
 uniezależnienia się od Boga i nie uznaje Bożego dzieła stworzenia. Dokładniej mówiąc: ‘gender’ nie tylko
 nie podejmuje pytania „o Boga”, lecz nie dopuszcza możliwości istnienia Boga. Bóg – to dla ‘gender’
 temat nie istniejący. Dokładniej: Bóg nie ma prawa istnieć. A że człowiek – chcąc nie chcąc jest
 stworzony jako ‘Obraz i Podobieństwo Boże’, z kolei również człowiek ... nie ma prawa istnieć.

Gdyby to wstępne spostrzeżenie ująć w jeszcze bardziej precyzyjne słowa trzeba by stwierdzić, że
 warunkiem zaistnienia ‘gender’ i jego rozwoju jest uprzednia ... likwidacja ... chrześcijaństwa. Wtedy
 dopiero nie będzie potrzeba Boga. Nie trzeba będzie zajmować się wtedy Jezusem Chrystusem. Można
 będzie żyć spokojnie bez dekalogu i etyki. Ta przecież wyrosła na glebie Bożego Objawienia Starego i
 Nowego Testamentu.

Konsekwentnie wymaga to zniesienia całej tradycji chrześcijańskiej – przede wszystkim tej w
 Europie. Tradycja ta wzrastała i rozkwitła jako kultura, która swymi bogatymi owocami przesyciła całą
 Europę i inne kontynenty. Korzeniami swymi tkwi ona w Bożym objawieniu Starego i Nowego
 Testamentu. Jest ona przesycona dziełem odkupienia, którego podjął się Bóg-Człowiek Jezus Chrystus.

On to, „gdy nadeszła pełnia czasu” (Ga 4,4), zstąpił z nieba po to, by odkupić człowieka: mężczyznę i
 kobietę – z grzechu i grożącego mu potępienia wiecznego. Jednakże tenże Syn Boży i Syn Człowieczy
 zarazem został przez tegoż właśnie „do końca umiłowanego” (J 13,1) człowieka umęczony i ukrzyżowany.
 Po swej śmierci zmartwychwstał On trzeciego dnia – zgodnie ze swą wielokrotnie uprzednio powtarzaną
 zapowiedzią.

Obecnie żyje On nadal w rzeczywisty, chociaż nie bezpośrednio widzialny sposób, w założonym
 przez siebie Kościele. Kościół ten zbudował On na fundamencie-Skale: wybranym przez siebie Piotrze-
Apostole. Kościół jest w pełni „Jego” wyłączną własnością. Każdorazowy ‘Piotr’ aktualnych czasów
 spełnia jedynie zadanie widzialnego uobecnienia Jego Osoby: Syna Bożego i Odkupiciela świata. Jezus
 Chrystus dał mianowicie Piotrowi Słowo – Swoje SŁOWO:

„Ty jesteś Piotr [czyli: SKAŁA; aram.: Kefá; greckie: Pétra],
 i na tej SKALE zbuduję Kościół MÓJ,
 a bramy piekielne jej [tej SKAŁY] nie przemogą” (Mt 16,18).

Wyznawcy Chrystusa przez wszystkie wieki i na wszystkich kontynentach doznawali prześladowania.
 Jezus Chrystus wyraźnie je swym uczniom zapowiadał:

„Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie pierwej znienawidził.



 Gdybyście byli ze świata, świat by was miłował jako swoją własność.
 Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat
 nienawidzi.
 Pamiętajcie na słowo, które do was powiedziałem: ‘Sługa nie jest większy od swego Pana’.
 Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli Moje słowo zachowali, to i wasze będą
 zachowywać
 Ale to wszystko wam będą czynić z powodu Mego Imienia, bo nie znają Tego, który Mnie posłał” (J
 15,18-21).

Uczniowie Chrystusa nierzadko byli poddawani okrutnym torturom. Celem tych tortur miało być
 wymuszenie na nich zaparcia się Chrystusa. Wielu uczniów Chrystusa złożyło w świadectwie wierności
 wierze cenę najwyższą: swej męczeńskiej śmierci (gdyby ktoś chciał zobaczyć okrucieństwa na współczesnych
 Uczniach Chrystusa, okrutnie zabijanych – zob.: Holokaust Chrześcijan: Nigeria, Syria – 2014).

Przeciwnikom Chrystusa i Jego Kościoła udawało się doprowadzić tu i ówdzie do niemal całkowitego
 wygaszenia chrześcijaństwa. Bywało jednak i tak, że wbrew odgórnie zamierzonym planom – ‘krew’
 uczniów Chrystusa stawała się w mocy Ducha Świętego „ziarnem pszenicznym” zadeptanym co prawda
 na śmierć (por. J 12,24). Jednakże w naśladownictwie Mistrza z Nazaretu, Odkupiciela Człowieka, stawała
 się ona zasiewem pod Jego nowych, przekonanych Uczniów.

Kto bowiem zapatrzył się w Jezusa Chrystusa (J 3,16; 6,40; Flp 3,12), zdolny będzie kochać również
 swych nieprzyjaciół – i przebaczyć nawet swym najokrutniejszym oprawcom, życząc im darów
 odkupienia (zob. J 13,23n; Łk 23,34; Mt 5,44; 6,14n; Łk 6,27n.35; Dz 7,60; itd.). Miłość taka jest – na wzór Miłości
 samego Boga Trójjedynego – potężniejsza od grzechu, potężniejsza od tortur i zadawanej okrutnej
 śmierci. Tylko Miłość – Miłość Boża – zdolna jest dawać i stwarzać ... życie!

b. Kolejna odsłona grzechu ‘Babel’

Trudno nie zauważyć nasilającej się walki z Bogiem i chrześcijaństwem, poczynając od ... Europy. W
 dalszej kolejności walka ta toczy się na coraz dalszych kontynentach.
 – Człowiek podejmował walkę przeciw Bogu już od początku swego zaistnienia na ziemi. Świadczy o tym
 wymownie opowiadanie o stworzeniu pierwszego człowieka – w człowieczeństwie męskim i żeńskim, i
 już wtedy odrzuconych Bożych oczekiwań w stosunku do niego. Działo się to każdorazowo w
 następstwie podstępnych knowań Tego, który „od początku był zabójcą i w prawdzie nie wytrwał” (J 8,44).
 Przez niego to „śmierć weszła na świat ... i doświadczają jej ci, którzy do niego należą” (Mdr 2,24).

Niemniej całkiem nowego impetu nabrała walka o ‘uśmiercenie Boga’ wraz z pojawieniem się na
 scenie dziejowej ideologii ‘gender’. Środowiska oddane tej ideologii i ją rozpowszechniające zdobywają
 wydoskonalonymi przez siebie metodami jedno środowisko za drugim, zawłaszczając stopniowo jedną
 instytucję narodową i międzynarodową za drugą. Nikogo nie pytają, czy zgadza się na forsowane przez
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 nich idee i zachowania, a natomiast wymuszają coraz innymi przemyślnymi intrygami i przekłamaniami
 ich przyjęcie. Nie poprzez demokratyczną dyskusję, lecz poprzez siłowo, odgórnie narzucane ustalenia
 dzięki uprzedniemu obsadzeniu ‘swoimi ludźmi’ wszelkich wpływowych stanowisk w władzy komunalnej,
 państwowej, ustawodawczej – narodowej i międzynarodowej.

W ten sposób wraz z nastaniem epoki ‘gender’ stajemy w obliczu kolejnej ‘odsłony’ biblijnego
 opowiadania o budowniczych wieży Babel (zob. Rdz 11). Autor biblijny kreśli w nim drugi (w zestawieniu z
 pierwszym: grzech w Raju – Adam-Ewa: Rdz 3), wciąż w dziejach człowieka i społeczeństw powtarzający się typ
 ‘grzeszenia’: nie przez otwarte wyzwanie Boga do ‘pojedynku’ z sobą: człowiekiem, tzn. przez wyraźnie
 Bogu sformułowane „Nie będę Ci służył” (por. Jr 2,20), lecz totalne zignorowanie Boga i układanie
 rzeczywistości tak, jakby Boga nigdy nie było. Człowiek grzechu daje w ten sposób Bogu do zrozumienia,
 że potrafi się urządzić sam. Bóg ... nie jest mu do niczego potrzebny.

Jan Paweł II przedstawił ten typ grzechu i zanalizował go w swej Adhortacji Apostolskiej
 „Reconciliatio et Paenitentia” (1984). Pisze o budowniczych wieży i miasta Babel:

„Ludzie postanowili, że zbudują miasto, zjednoczą się w społeczeństwo i staną się silni i możni
 – bez Boga, jeśli nie wprost wbrew Bogu” (RP 14).

Zwięzła charakterystyka Ojca świętego ujawnia typowe cechy właściwe również w przypadku
 ‘genderyzmu’: dążność do zjednoczenia (dwóch gejów, dwie lesbijki), siłowo wymuszaną akceptację ich
 niemożliwych do zaakceptowania żądań i zwyrodnień (metody siłowego-krzykliwego zastraszania i przekrzyczania-
fałszowania; szokowania publiki przez występowanie półnago; itd.), całkowite ignorowanie Boga, ignorowanie
 stworzonej ‘natury’ i próbę dowolnego manipulowania nią, odrzucenie wszelkich norm etycznych przez
 uzurpowane przypisywanie sobie cech Boskich.

Jak w przypadku biblijnego ‘Babel’, prędzej czy później dojdzie do wzajemnych nieporozumień i
 skłócenia aktywistów ‘gender’ pomiędzy sobą. Wyrazem tego jest już dzisiaj wciąż potwierdzający się
 fakt, że ‘związki małżeńskie’ gejów-lesbijek trwają przeciętnie najwyżej do półtorej roku.

Coraz bardziej absurdalne hasła i sprzeczne ze zdrowym rozumem żądania ‘genderyzmu’
 doprowadzą prędzej czy później do przebudzenia resztek zdrowo (jeszcze) myślącej pozostałej części
 ludzkości. Musi się to skończyć na wycofaniu wprowadzonych w prawodawstwach zmian i przywilejów,
 uchwalanych jako ustępstwo w obliczu trudnej do dalszego zniesienia krzykliwej mniejszości ‘LGBTIQ’,
 chociaż ‘prawa’ te od początku były niemożliwe do przyjęcia.

Trzeba stwierdzić, że coraz częstsze zdarzają się w skali światowej sytuacje politowania godnego
 ośmieszania się ruchu ‘genderyzmu’. Tak stało się chociażby w przypadku zdawać by się mogło
 poważnego Uniwersytetu w Sydney, który rozprowadził ankiety w sprawie wyboru „jednej spośród 57
 zróżnicowanych tożsamości płciowych” (zob.: Uniwersytet oferuje 57 płci).

c. Absurdy walki ze stereotypami
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Objaśnienie

Ruch ‘gender’ zwalcza ze wszystkich sił tzw. ‘stereotypy’ seksualne, a zwłaszcza hetero-seksualizm
 jako normę warunkującą zawarcie związku małżeńskiego. Początki tych żądań wiążą się ze znikomymi
 odsetkami osób (najwyżej 1-2% ogółu ludności lub znacznie mniej), u których występowały pewne anomalie
 biologiczne, które mogły utrudniać ich zaliczenie do mężczyzn czy kobiet. Jest rzeczą jasną, że
 medycyna może w takiej sytuacji dopomóc danej osobie bądź do całkowitego usunięcia owych anomalii,
 bądź przynajmniej złagodzić w znacznym stopniu powstałe w związku z tym trudności fizyczne czy
 psychologiczne. Zresztą każda komórka organizmu, niezależnie od miejsca jej pobrania, jest
 rozpoznawalna jako komórka przynależąca do człowieka-mężczyzny czy człowieka-kobiety.

Jednakże promotorzy ‘gender’ wykorzystali te bardzo rzadkie
 przypadki, dołączając je do występujących u niektórych ludzi
 skłonności psychicznych do podejmowania kontaktów seksualnych
 z osobami tej samej płci. W klimacie buntu przeciw
 dotychczasowemu porządkowi hetero-seksualnemu zaczęły
 pojawiać się w dniach słynnej „rewolucji seksualnej” 1968 roku –
 jak grzyby po deszczu, grupy aktywistów homoseksualnych i
 lesbijek.

Wbrew wynikom nauk medycznych występowały one
 uporczywie z twierdzeniem, iż ich homoseksualne upodobania
 świadczą o istnieniu ‘genu’ homoseksualnego. Ten zaś ma

 rzekomo determinować-skazywać danego człowieka w sposób nieodwracalny do działań
 homoseksualnych. Tym samym zaś działania te miałyby stawać się dla danej osoby etycznie w pełni
 poprawne, podczas gdy jakiekolwiek próby wyprowadzenia ich z aktów homoseksualnych trzeba by
 wówczas określić jako działania przeciwne ich naturze.

W konsekwencji tego fałszywego założenia przyjmuje lobby homoseksualne istnienie ‘trzeciej płci’
 człowieczeństwa. Płeć ta rozwija się jako gatunek odrębny – równolegle do być może procentowo
 częściej spotykanej płci męskiej i żeńskiej – jako gatunek ‘człowieka-geja, człowieka-lesbijki’.

W poprzednich rozważaniach wspomniano już też, że w miarą upływu czasu zaczęto coraz bardziej
 mnożyć ilość tego rodzaju różnych ‘tożsamości seksualnych’. Oddalanie się od Boga, od stworzonej
 przez Boga natury oraz od Bożego ładu wzajemnych odniesień zaczęło owocować jako źródło
 postępującej utraty ... rozumu. Aspekt ten podkreśla jednoznacznie już św.Paweł w swym Liście do
 Rzymian – w fragmencie nawiązującym do podówczas praktykowanego ‘gender’ (zob. Rz 1,21n.28).
 – Jest to kolejny przejaw odwrotnej strony słów, jakie Syn Boży wygłosił w ramach Ośmiu
 błogosławieństw: „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą” (Mt 5,8).

d. Eliminowanie Boga
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Wskazaliśmy już parokrotnie na fałsz naukowy, a z kolei na raz po raz powtarzające się użycie
 metody zastraszania naukowców, a z kolei metody niesłychanej presji politycznej, jakie towarzyszyły
 skreśleniu ‘homoseksualizmu’ z listy chorób psychicznych. Działo się to najpierw w USA (zob. wyż.:
 Skreślenie homoseksualizmu z listy chorób psychicznych), po czym – z charakterystycznym, dużym opóźnieniem –
 podobne stanowisko zostało przyjęte przez WHO (zob. tamże: Skreślenie homoseksualizmu z listy chorób
 psychicznych – dalszy ciąg tego rozważania).

Zwróciliśmy z kolei uwagę na coraz obfitszą i dokładniejszą dokumentację naukową, która w sposób
 oczywisty wyklucza istnienie rzekomego ‘genu’ homoseksualizmu, który by determinował daną osobę do
 działań jako geja względnie lesbijki (zob. dalszy ciąg dopiero co przytoczonego linku). Namnażanie osób
 homoseksualnych wśród młodzieży, a nawet osób starszych jest niemal zawsze wtórnym następstwem
 znalezienia się w środowisku osób homoseksualnych. Wywierają one presją na pozostałych ludzi,
 zwłaszcza osoby młodsze, by kształtowały swoje życia w ślad za ich destruktywnymi zachowaniami.
 – Tym bardziej, że gdy tego rodzaju osób jest w danym skupisku ludzkim więcej, tworzą one swoje
 ekskluzywne restauracje, bary, kluby, obiekty rozrywki, kształtują własny świat mediów i prasy i wciągają
 w swój styl życia coraz to inne osoby po ich uprzednim dogłębnym zdeprawowaniu (zob. tamże: Założenia i
 strategia ruchu gejów i lesbijek – dalszy ciąg tego rozważania), nierzadko przy użyciu wielorakiego nacisku.

Tymczasem człowiek jest w swej istocie niezbywalnie osobą, a nie bezrozumnym zwierzęciem.
 Zwierzęta są wyposażone w instynkty, które regulują ich zachowania i odruchy: zarówno te związane z
 utrzymaniem gatunku (instynkt seksualny), jak i te dotyczące samego bytowania (instynkt samozachowawczy).

W istotnym odróżnieniu od zwierząt – człowiek jest osobą. Instynkty, jakie występują u człowieka,
 odgrywają wprawdzie ważną rolę, są one jednak podporządkowane jego rozumowi i woli. W
 przeciwieństwie do zwierząt, człowiek jako osoba jest poczytalny i odpowiedzialny za swoje działania
 oraz kształtowaną ich jakość. Działania te nie mogą uchylić się od ich oceny w aspekcie dobra czy zła
 etycznego – niezależnie od wyznawanej, czy nie wyznawanej wiary w Boga i przyjętego światopoglądu.

Ten właśnie aspekt staje się momentem krytycznym dla problematyki ‘gender’. Domyślnie przyjętym,
 chociażby głośnie nie formułowanym, niemniej żadnej dyskusji nie dopuszczającym, bezwzględnie
 obowiązującym kamieniem węgielnym ruchu ‘gejowsko-lesbijskiego’ i konsekwentnie ideologii ‘gender’
 jest totalne odcięcie się od Boga, od jakiejkolwiek ‘religii’ i życia zgodnego z wyznawaną wiarą.

Przyjęty przez aktywistów ‘LGBTIQ’ styl życia każe im konsekwentnie przyjąć wdrażane przez nich
 ich ‘credo’. Polega ono na z góry sobie nałożonym niewzruszonym aksjomacie, który staje się
 jednocześnie punktem wyjścia każdego z wysuwanych przez nich żądań:

„Boga oczywiście nie ma!
 Jemu ... nie wolno być!
 Do Jego zaistnienia ... nie dopuścimy!”

Tak im każe obrany przez nich styl życia. Uznanie Boga pociągnęłoby za sobą natychmiast kwestię
 poczytalności i odpowiedzialności. Nie tylko za siebie samych, ale i w postaci być może ... w miliony
 idących grzechów ‘cudzych’, za które są oni poczytalni (zob. tamże: Grzechy ‘cudze’ – oraz zob. np.: Argument
 grzechów cudzych – tutaj: w nawiązaniu do prowokującego ubierania się).

O tym jednak aktywiści ‘LGBTIQ’ słyszeć nie chcą. Tematu ‘Boga’ po prostu nie podejmują. Udają,
 jakoby o ‘Bogu’ nigdy nie słyszeli i nie rozumieją, co by to określenie mogło znaczyć. Jeśliby zaś ktoś z
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 nich istnienia Boga nawet wyraźnie nie negował (co jest prawdopodobne), jest im bezwzględnie wygodniej (do
 czasu !) istnienie ‘Boga’ po prostu ignorować. Na tym polega kształtowanie życia „jakoby Boga ... nie było”.

Tak pojęty a-teizm, a raczej: anty-teizm (= wrogość; uniemożliwienie Bogu Jego istnienia) jest dla środowisk
 LGBTIQ sprawą żywotnie konieczną. Jedynie w takim założeniu mogą występować przeciw istnieniu
 natury człowieczej. Jedynie w założeniu, że Boga nie ma, mogą snuć marzenia o istnieniu ‘trzeciej płci’.
 Mogą wmawiać sobie – i innym, że ich presja na wszelkie możliwe szczeble władzy narodowej i
 międzynarodowej nie musi obawiać się o to, jakoby miała doczekać się kiedyś osobistej, nieuniknionej
 sprawozdawczości przed Jezusem Chrystusem, „Sędzią Żywych i Umarłych” (Dz 10,42).

  Jedynie w nie-dopuszczeniu do głosu Boga i Bożego SŁOWA, środowiska ‘gender’ mogą rozwijać
 swoje gorszące nauczanie o uprawianiu homoseksualizmu, względnie heteroseksualizmu w jego
 wszelkich możliwych kombinacjach.

  Jedynie pod warunkiem całkowitego wyeliminowania Boga środowiska te będą mogły wymuszać na
 władzach ustawodawczych w skali narodowej i międzynarodowej akceptację homoseksualizmu jako
 wyrazu „Podstawowych Praw Człowieka” (zob. wypowiedź Baracka Obamy, prezydenta USA, w nawiązaniu do
 zablokowania homoseksualizmu przez Ugandę, 18.II.2014: „Homoseksualizm to fundamentalna wolność i Prawo Człowieka”:
 http://www.fronda.pl/a/obama-homoseksualizm-to-fundamentalna-wolnosc,34633.html ).

  Jedynie w założeniu, że Boga nie ma i nie trzeba się z Nim liczyć, mogą one określać aborcję jako
 „przez Boga pobłogosławione dzieło” (jak np. 3.II.2014 w Madrycie: grupa nagich kobiet nie dopuszczała kardynała
 do wejścia do kościoła, wykrzykując m.in.: „Aborcja jest święta”! : http://www.fronda.pl/a/nagie-feministki-zaatakowaly-
kardynala,34142.html.
 – W kilka dni później podobnie działo się w katedrze w Sztokholmie, gdzie grupa półnagich feministek wykrzykiwała: „Aborcja
 jest świętością”:
 http://www.fronda.pl/a/aborcja-jest-swietoscia-i-dlatego-feminazistki-profanuja-msze-tym-razem-w-sztokholmie,34274.html .
 – Zaś Sekretarz Generalny ONZ Ban Ki-moon wyraził się, że „aborcja jest priorytetem ONZ”: http://www.fronda.pl/a/aborcja-
jest-priorytetem-onz,34960.html ; itd.).

  Jedynie też w założeniu wyeliminowania istnienia Boga, udało się ‘LGBTIQ’ w znacznej mierze
 przeforsować wdrażanie małych dzieci w masturbację, poczynając od etapu niemowlęcego, a tym
 bardziej w przedszkolu, łącznie z zachęcaniem dzieci, a z kolei rodziców, do manipulowania ich
 genitaliami, skoro praktykę taką uznać należy za coś w pełni ‘normalnego’, a poczucie wstydliwości w
 obliczu własnej i cudzej intymności jest stereotypem, który trzeba stanowczo zwalczać.

d. A – „ON” ... po prostu „JEST” ...!

Wielu chciałoby, a przynajmniej wolałoby, żeby Boga ... nie było. Zgodnie z takim swoim życzeniem
 podejmują wszelkie starania, by wykreślić ‘Boga’ ze swego myślenia i działania. Jednakże zachowanie
 np. strusia, który głowę wsuwa do piasku udając w przypadku nadchodzącego niebezpieczeństwa, że



 świata Bożego nie widzi, nie znaczy, że świata rzeczywiście ... nie ma!

Nie-myślenie o Bogu i nie-dopuszczanie myśli o Bogu do siebie ... zupełnie na nic się nie przyda!
 Boga ... nie może NIE być, skoro ... „ON JEST”.
 – Oto mówi objawiający siebie – i swój zbawczy zamysł – Bóg:

„Odpowiedział Bóg Mojżeszowi:
 ‘JESTEM, KTÓRY JESTEM’.
 I dodał: ‘Tak powiesz synom Izraela:
 JESTEM posłał mnie do was’ ...” (Wj 3,14).

 „Rzekł do nich Jezus:
 ‘Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Zanim Abraham stał się,
 JA JESTEM’.
 Porwali więc kamienie, aby je rzucić na Niego.
 – Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni” (J 8, 58n).

 „Rzekł więc do nich Jezus:
 ‘Gdy wywyższycie Syna Człowieczego [jednoznaczne dla tamtych ludzi: Ukrzyżujecie],
 wtedy poznacie, że
 JA JESTEM –
 i że Ja nic od siebie nie czynię, ale że to mówię, czego Mnie Ojciec nauczył.
 A Ten, który Mnie posłał, jest ze Mną: nie pozostawił Mnie samego,
 bo Ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba’ ...” (J 8,28n).

Ten „JESTEM” – czy to Starego Testamentu, objawiający się Mojżeszowi, czy Nowego Testamentu,
 wciąż Ten Sam: Bóg Trójjedyny, w Synu Bożym Jezusie Chrystusie zstępujący z nieba na ziemię, żeby
 zbawić-z-grzechu swój Żywy OBRAZ: człowieka-mężczyznę, człowieka-kobietę, jest nie tylko
 Stworzycielem, ale ponadto również ... Odkupicielem.

Mianowicie Bóg, który jest MIŁOŚCIĄ, nieustannie wyciąga swą dłoń do człowieka, by go wspomóc w
 drodze do ... „Domu Ojca” (J 14,2n). Biedni ci, którzy tę Bożą dłoń: dłoń Odkupieńczą – odrzucają!
 Pamiętamy słowa Jezusa Miłosiernego wypowiedziane do św. S. Faustyny:

„... O biedni, którzy nie korzystają z tego cudu miłosierdzia Bożego;
 na darmo będziecie wołać, ale będzie już za późno” (DzF 1448).

Jak z wieloma innymi zagadnieniami, nie mamy zamiaru wytaczać tu filozoficzno-teologicznego
 arsenału naukowego na temat ateizmu, albo nawet anty-teizmu. Nie wysilamy się tu też na
 ‘argumentowanie’ na rzecz istnienia Boga, ewentualnie wykazywanie, że Jezus Chrystus, jednocześnie
 Syn Boży i Syn Człowieczy, jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym Człowiekiem. Stał się On dla nas
 Odkupicielem: „... Ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy
 całego świata” (1 J 2,2).

On to z chwilą, „... gdy nadeszła pełnia czasu” (Ga 4,4; Boża miara ‘liczenia’!), w sensie najdosłowniejszym
 jedynie „zstąpił” z nieba na ziemię, jak to sam o sobie powiedział:

„... Z nieba zstąpiłem nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę Tego, który Mnie posłał.
 Jest Wolą Tego, który Mię posłał, abym ze wszystkiego, co Mi dał, niczego nie stracił,
 ale żebym to wskrzesił w dniu ostatecznym.
 – To bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego,
 miał życie wieczne. A Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6,38-40).

Jest to On, który – sam tylko On – mógł powiedzieć o sobie, a otaczający Go bardzo dobrze
 zrozumieli, że w tej chwili przedstawia siebie jako ... Boga prawdziwego, jak to dopiero co wyżej
 przedstawiliśmy :



„Rzekł do nich Jezus:
 Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam:
 – Zanim Abraham stał się, JA JESTEM !
 Porwali więc kamienie, aby je rzucić na Niego ...” (J 8,58n).

Co prawda w czasie swych publicznych wystąpień Jezus był wciąż prześladowany i szpiegowany. W
 końcu zaś, mocą wyroku na sądzie pokazowym został wydany na tortury i ukrzyżowanie. Jednakże
 zgodnie z tym, co z góry zapowiedział, trzeciego dnia ... zmartwychwstanie:

„Oto idziemy do Jeruzalem: tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie.
 Oni skażą Go na śmierć i wydadzą Go poganom na wyszydzenie, ubiczowanie i ukrzyżowanie;
 a trzeciego dnia zmartwychwstanie” (Mt 20,18n).

On, i tylko On mógł powiedzieć o sobie – a wykazał to poprzez dopełnione dzieło odkupienia
 uwieńczone zmartwychwstaniem. Mianowicie ukazywał się wielokrotnie swoim uczniom po swym
 zmartwychwstaniu. Uczniowie – i nie tylko oni, mogli sprawdzić, czy to ‘duch’, czy też jest to On: ten sam,
 a przecież inny, bo obecnie Chwalebny Odkupiciel człowieka (zob. np. opis Łukasza, z zawodu lekarza, o jednym z
 ukazań się Jezusa już PO Jego Zmartwychwstaniu: „... Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec nich ...”: Łk
 24,42n).

Ten właśnie – Jezus Chrystus, i tylko On mógł powiedzieć o sobie:

„Niebo i ziemia przeminą,
 ale Moje Słowa nie przeminą” (Mt 24,35).

 „Na świecie doznacie ucisku,
 ale miejcie odwagę: JAM zwyciężył świat” (J 16,33).

 „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam ...
 Nadchodzi bowiem godzina, w której wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą głos Jego (= Syna
 Człowieczego):
 a ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia;
 ci, którzy pełnili złe czyny – na zmartwychwstanie potępienia ...” (J 5,25.28n).

Słowa Jezusa znalazły swoiste zrozumienie w całej tradycji Kościoła, poczynając od chociażby
 świadectwa św. Pawła, Apostoła Narodów:

„Wszyscy bowiem musimy stanąć przed trybunałem Chrystusa,
 aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele:
 złe lub dobre” (2 Kor 5,10; zob. Rz 14,10; itd.).

Człowiek mądry, myślący – nigdy nie powie, że ‘Boga ... nie ma’! Jakże słusznie zauważa Psalmista
 w Słowie Bożym Psalmu:

„Mówi głupi w sercu swoim [według ówczesnej mentalności: serce = ludzkie centrum myślenia]:
 ‘NIE ma Boga’!
 Oni są zepsuci, ohydne rzeczy popełniają,
 nikt nie czyni dobrze ...” (Ps 14 [13],1; zob. identyczne słowo: Ps 54[53],2; zob. także: Ps 10[9B],4.11.13; Iz 32,6; Jr 5,12;
 itd.)

Święty Paweł – Apostoł Narodów, dopowie w swej relacji nawiązującej do podówczas widocznie
 dobrze zakorzenionego ‘genderyzmu’ wśród wyższych sfer dostatnio żyjących patrycjuszy i bogaczy,
 których bezideowe myślenie koncentrowało się już tylko wokół doznań seksualnych – w głębokiej
 analogii do dzisiejszego lobby ‘LGBTIQ’:

„... Ponieważ, choć Boga poznali, nie oddali Mu czci jako Bogu ani Mu nie dziękowali,



 lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmione zostało bezrozumne ich serce.
  Podając się za mądrych stali się głupimi. ...

  Dlatego wydał ich Bóg poprzez pożądania ich serc na łup nieczystości, tak iż dopuszczali się
 bezczeszczenia własnych ciał ...
 – Prawdę Bożą przemienili oni w kłamstwo i stworzeniu oddawali cześć, i służyli jemu, zamiast służyć
 Stwórcy ...

 Dlatego to wydał ich Bóg na pastwę bezecnych namiętności:
 – mianowicie kobiety ich przemieniły pożycie zgodne z naturą na przeciwne naturze.
 Podobnie i mężczyźni, porzuciwszy normalne współżycie z kobietą, zapałali nawzajem żądzą ku sobie,
 mężczyźni z mężczyznami uprawiając bezwstyd i na samych sobie ponosząc zapłatę należną za
 zboczenie.

  A ponieważ nie uznali za słuszne zachować prawdziwe poznanie Boga, wydał ich Bóg na pastwę na
 nic niezdatnego rozumu,
 tak że czynili to, co się nie godzi ...
 – Oni to, mimo że dobrze znają wyrok Boży, iż ci, którzy się takich czynów dopuszczają, winni są
 śmierci,
  nie tylko je popełniają, ale nadto chwalą tych, którzy to czynią” (Rz 1,21-32).

Powyższe słowa św. Pawła można by zamieścić jako bezbłędny komentarz do tego wszystkiego, co
 dziś głosi „LGBTIQ” – każąc ponad – by użyć słów św. Pawła, czyli Słowa-Bożego-Pisanego: „... chwalić
 tych, którzy to czynią” (Rz 1,32).

W podsumowaniu niniejszego fragmentu o ‘Bogu’ oraz konsekwencjach jakiejkolwiek próby
 eliminowania Boga z życia świata i ludzi wypada jedynie przytoczyć fragment encykliki „Dominum et
 Vivificantem” Jana Pawła II o ateizmie, który chętnie by doprowadził do „śmierci Boga”:

„... Za sprawą ‘ojca kłamstwa’ pójdzie przez dzieje ludzkości stałe ciśnienie w kierunku
odrzucenia Boga przez człowieka, aż do nienawiści ...
 – Człowiek będzie skłonny widzieć w Bogu dla siebie przede wszystkim ograniczenie, a nie źródło
 wyzwolenia i pełnię dobra.

  Potwierdza się to w naszej nowożytnej epoce, kiedy ateistyczne ideologie dążą do wykorzenienia
 religii utrzymując, że stanowi ona o podstawowej ‘alienacji’ człowieka. Człowiek zostaje niejako
 wyobcowany i wyzuty z własnego człowieczeństwa, gdy idąc za ideą Boga, przypisuje Jemu to, co
 należy do człowieka, i wyłącznie do człowieka [zob. w tym kontekście roszczenie LGBTIQ, że np. homoseksualizm,
 aborcja – to podstawowe ‘prawo człowieka’]!

  W tym procesie myślenia i działania historyczno-socjologicznego odrzucenie Boga doszło aż do
 ogłoszenia Jego ‘śmierci’. Niedorzeczność pojęciowa i słowna!

  Ale ideologia ‘śmierci Boga’ zagraża człowiekowi ...
 – ‘Stworzenie bowiem bez Stworzyciela zanika (...). Co więcej, samo (...) zapada w mroki przez
 zapomnienie o Bogu’.
 – Ideologia ‘śmierci Boga’ łatwo może się w skutkach okazać na płaszczyźnie teoretycznej i
 praktycznej
 ideologią ‘śmierci człowieka’ ...” (przytoczenie.: GS 36; DeV 38 ).



Jak bardzo dosłownie to właśnie ostrzeżenie Soboru Watykańskiego II (1962-1965) sprawdza się na
 naszych oczach!

3. Korzenie człowieczeństwa

a. Szukanie prawdy

Czołowe środowiska ruchu ‘LGBTIQ’ bardzo nie lubią naukowości we właściwym tego słowa
 znaczeniu. Jak bardzo im nie odpowiada sens i cel wszelkiej nauki: dociekanie prawdy – w jej coraz
 innych i aspektach i wymiarach! Gdy zaś któraś z gałęzi nauk – czy to przyrodniczych, medycznych,
 biologicznych, czy filozoficznych itd. mocą swego powołania do szukania i znajdowania prawdy na
 danym odcinku rzeczywistości dochodzi do wniosków, które nieuchronnie podważają sensowność i
 zdawać by się mogło niepodważalne aksjomaty przyjęte przez aktywistów środowisk ‘gender’, uaktywnia
 się niemal natychmiast swoisty ‘ostracyzm’ : sąd piętnujący wysuwane wątpliwości, albo i wyniki dalszych
 badań jako rzekomo ‘sprzeczne z nauką’, czyli ‘nie-naukowe’, w każdym razie niedopuszczalne z punktu
 widzenia poprawności ‘politycznej’ gender.

Nauka ... zostaje zmuszona wycofać się w cichość swych sumiennych dociekań, których jednak w
 żaden sposób nie wolno publikować bez śmiertelnego narażenia się ideologom i finansjerze silnego
 lobby „gender”. Ono bowiem uznaje tożsamość płciową za rzeczywistość jedynie ‘społeczną’: nie
 biologiczną, wbrew wszelkiej obiektywnej nauce.



Objaśnienie

Jan Paweł II dobitnie podkreślał sam w sobie sens istnienia nauki, szczególniej zaś cel istnienia
 uniwersytetu. Dał temu wyraz m.in. w czasie swej trzeciej pielgrzymki do Ojczyzny, kiedy zahaczył
 również o ‘Katolicki Uniwersytet Lubelski’ (9.VI.1987 r.). Na tej uczelni był on w minionych latach, już jako
 biskup Krakowski, jednym z profesorów (słuchaczem jego wykładów, łącznie z uzyskanym jego podpisem w indeksie,
 był wtedy również piszący tu autor: PL).

Papież Wojtyła określił wtedy w auli KUL-u sens istnienia uczelni w następujących słowach:

„... Kiedy przemawiam do was ..., mam przed oczyma duszy wszystkie te środowiska, te wspólnoty, w
 których służba poznaniu – czyli służba Prawdzie – staje się podstawą kształtowania człowieka.
 – Wiem, że był Ktoś, kto powiedział: ‘Poznacie prawdę, a prawda uczyni was wolnymi’ (por. J 8,32).

  W okresie Kongresu Eucharystycznego w Polsce, którego jestem gościem i uczestnikiem, te słowa
 Chrystusa odżywają ze szczególną mocą właśnie tu, w auli uniwersyteckiej, w kontekście spotkania z
 polskim światem nauki.

  Odżywają, a zarazem znajdują swe naturalne dopełnienie w słowach świętego Pawła: ‘Prawdę
 czyńcie w miłości’ (por. Ef 4,15). Służąc prawdzie z miłości do prawdy i do tych, którym ją przekazujemy,
 budujemy wspólnotę ludzi zjednoczonych miłością do prawdy, tworzymy wspólnotę ludzi
 zjednoczonych miłością do prawdy i miłością wzajemną w prawdzie, wspólnotę ludzi, dla których
 miłość prawdy stanowi zasadę jednoczącej ich więzi ...” (Trzecia Pielgrzymka do Ojczyzny, 8-14.VI.1987,
 Przemówienie w auli KUL, 9.VI.1987, 2).

Wyżej wspomniany los wycofania się rzetelnej nauki do cichego kąta milczenia ze względów
 ideologicznych – raz po raz spotyka w epoce ‘gender’ m.in. nauki medyczne, i nie tylko.
 – Ku hańbie rzetelnej, niezależnej medycyny wycofała ona w owym pamiętnym roku 1973
 ‘homoseksualizm’ z rejestru chorób psychicznych – i do dziś dnia tego nieusprawiedliwionego skreślenia
 nie skorygowała.
 – Tym większą hańbą staje się jednak wszelka polityczna ingerencja w rzetelne, z miłością do prawdy i
 we wzajemnej miłości-w-prawdzie podejmowane badania naukowe.

Protesty środowisk ‘LGBTIQ’ dosięgły sumiennie
 prowadzonych badań naukowych do tego stopnia, że tu i ówdzie
 w imię ‘poprawności politycznej gender’ pojawia się zakaz
 podejmowanie leczenia osób, które chciałyby zerwać z
 praktykami homoseksualnymi czy lesbijskimi (zob. do tego np.:
 Waszyngton chce zakazać leczenia homoseksualizmu – oraz: Kalifornia: zakaz
 leczenia homoseksualizmu u nieletnich – zob. też: Zakaz reklamy leczenia
 homoseksualizmu).

Tego rodzaju przypadki, np. w formie odebrania licencji na
 prowadzenie ośrodków wspomagania osób, które chciałyby
 wyzwolić się spod presji ideologicznej ‘gender’, świadczą

 niezwykle przekonująco z jednej strony o politycznym (i finansowym) charakterze ruchu ‘LGBTIQ’, który
 wobec tego nie ma nic wspólnego z rzetelnie uprawianą nauką.

Z drugiej zaś strony sytuacja taka jest jaskrawym świadectwem nieludzkiego oblicza ruchu ‘LGBTIQ’
 oraz jego totalitarnego charakteru.

  Mówiąc o ‘wolności’ człowieka, zadeptuje ją na śmierć, szczycąc się zarazem, że to dopiero jest
 prawdziwą ‘wolnością’. ‘LGBTIQ’ woli zniszczyć, a raczej zmiażdżyć żywego człowieka, aniżeli dopomóc
 mu w powrocie do własnego człowieczeństwa – w imię nieludzkich, sprzecznych z nauką ustaleń swych
 ideologicznych aktywistów.
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Jeśli cofnąć się o jeden szczebel rozumowania do tyłu, zauważamy, jak dosłownie sprawdza się
 ostrzeżenie chociażby Jana Pawła II, będące cytatem wypowiedzi Soboru Watykańskiego II:
 ‘Uśmiercenie’ człowieka jako Bożego Obrazu-Podobieństwa [= cel ateizmu i anty-teizmu] staje się w sensie
 najdosłowniejszym śmiercią ... człowieka:

„Ideologia ‘śmierci Boga’ łatwo może się w skutkach okazać
 na płaszczyźnie teoretycznej i praktycznej
 ideologią ‘śmierci człowieka’ ...” (DeV 38; słowa z: GS 36)

  Czy można mieć wątpliwości, że za takim postawieniem spraw kryje się bezwzględna niewola u tego,
 którego Jezus Chrystus określił jako tego, który jest ‘ZŁY’, i o którym zarazem powiedział – wskazując w
 tej chwili na siebie:

„Już nie będę z wami wiele mówił, nadchodzi bowiem Władca tego świata.
 Nie ma on jednak nic swego we Mnie ...” (J 14,30n).

b. Podmiotowość ludzkiej osoby

Na łamach naszej strony internetowej mówiliśmy wielokrotnie o podstawach zdrowej, integralnej
 antropologii człowieka. Jest zrozumiałe, że „genderyzm”, który czyni wszystko, by nie dopuścić do głosu
 istnienia ‘natury’ człowieka (w sensie filozoficzno-teologicznym) – chociażby w postaci człowieczeństwa
 męskiego i żeńskiego, nie chce słyszeć o prawdziwej, obiektywnej antropologii.

Ideologowie ‘genderu’ korzystają z wielu gałęzi nauki – zwłaszcza nauk społecznych i
 psychologicznych – bardzo wybiórczo. Przyjmują i rozwijają to, co odpowiada lobby ‘LGBTIQ’ – na
 przekór obiektywizmowi poznawczemu – m.in. rzetelnej filozofii poznania i antropologii.
 – Finałem tego jest nieustanne wikłanie się w nakładające się sprzeczności. Nimi jednak ideolodzy
 ‘LGBTIQ’ wiele się nie przejmują, by niebawem wpadać w kolejne ‘genderowo’ akceptowane
 sprzeczności, które samą ideę ‘genderu’ jedynie coraz bardziej ośmieszają. Tym jednak nadal krzykliwy,
 a jednocześnie bezpardonowo totalitarny ‘LGBTIQ’ się nie przejmuje, tym bardziej forsując swoje
 bezwzględne, obiektywnej prawdy nie uznające ‘dogmaty’.

Zasadnicze aspekty antropologii człowieka omawialiśmy na naszej stronie wielokrotnie. Stąd też
 nawiążemy w tej chwili jedynie do jej podstawowych aspektów, które z kolei środowiskom „gender”
 bardzo się nie podobają. Im byłoby najwygodniej ... w ogóle nie musieć myśleć, ani wnioskować
 dyskursywnie, a natomiast podejmować niskie działania po linii do potęgi rozbudzanych najniższych
 instynktów. Te zaś nigdy nie uwzględniają ‘dobra wspólnego’, a walczą jedynie o egoistyczne
 zapewnienie sobie ‘przyjemności’ – po linii ‘gay = na wesoło’: wszystko inne, byle nie – myślenie!

Tymczasem Jezus Chrystus, który jest DOBRYM Pasterzem (J 10,11), ostrzega i zachęca zarazem
 jednoznacznie – na pewno nie ‘na wiatr’, ani jedynie dla ‘zastraszenia’ kogokolwiek:



„Wchodźcie przez ciasną bramę.
 Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby,
 a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą.
 Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do ŻYCIA,
 a mało jest takich, którzy ją znajdują” (Mt 7,13n).

Istotą człowieka w jego zróżnicowaniu płciowym, które istnieje niezależnie od jakiejkolwiek ideologii,
 jest fakt, iż jest on osobą. Jako osoba góruje człowiek nad całym wszechświatem, który osobą nie jest –
 pomimo swych nieogarnionych rozmiarów, potęgi sił przyrody, a z kolei siły i zdolności przystosowawczej
 świata zwierząt, nie wyłączając zwierząt bliskich człowiekowi kształtem i identycznymi mechanizmami
 procesów fizjologiczno-biologicznych. Sam tylko człowiek, który w swym człowieczeństwie występuje
 nieodwołalnie jako człowiek-mężczyzna, bądź człowiek-kobieta, pozostaje naprzeciw całego
 pozostałego, wielorako go przerastającego świata – osobą.

Jan Paweł II podkreślił w swym wspomnianym przemówieniu w auli KUL-u dobitnie rolę środowiska
 uniwersyteckiego w wypracowywaniu podmiotowości nie tylko poszczególnego człowieka, ale wręcz
 całego narodu. Podmiotowość ta jest bezpośrednią pochodnią faktu, że człowiek – i tylko człowiek, jest
 osobą. Oto jego słowa:

  „Podmiotowość ta wypracowuje się wszędzie, przy różnych warsztatach pracy na tej naszej
 ojczystej ziemi. Są do tego wezwane środowiska pracy w przemyśle i na roli. Jest do tego wezwana
 każda rodzina i każdy człowiek, podmiotowość rodzi się z samej natury bytu osobowego: odpowiada w
 pierwszym rzędzie godności ludzkiej osoby. Jest tej godności potwierdzeniem, sprawdzianem, i
 zarazem wymogiem, zarówno w życiu osobistym, jak zbiorowym” (Trzecia Pielgrzymka do Ojczyzny, 8-
14.VI.1987, Przemówienie w auli KUL, 9.VI.1987, p. 4).

Podmiotowość ludzkiej osoby, tzn. fakt że człowiek nie jest rzeczą, ani tylko bezwolnym pionkiem,
 lecz nieodwołalnie zawsze ‘kimś’, właśnie osobą – poczytalną, odpowiedzialną, wiąże się najściślej z
 prawdą-w-miłości. Oto dalsze słowa Papieża:

  „Uczelnie, warsztaty pracy poznawczej, działające wedle wielorakiej metodologii, są do tego
 wezwane w sposób szczególny.
 Są do tego wezwane ‘od wewnątrz’ : z racji swej konstytucji, która jest nieodzowna w służbie prawdy.
 Są do tego wezwane również niejako ‘od zewnątrz’ – ze względu na społeczeństwo, wśród którego
 żyją i dla którego działają.

  Społeczeństwo oczekuje od swych uniwersytetów ugruntowania własnej podmiotowości, oczekuje
 ukazania racji, które ją uzasadniają, oraz motywów i działań, które jej służą.

  Z tym też jest ściśle związany wymóg wolności akademickiej czy też słusznej autonomii
 uniwersytetów i uczelni. Ta właśnie autonomia na służbie prawdy poznawanej i przekazywanej jest
 warunkiem niejako organicznym podmiotowości całego społeczeństwa, wśród którego uniwersytety
 spełniają swoją misję ...” (tamże, 4).

Każde słowo Jana Pawła II zakłada tu bezwzględną wolność w podejmowaniu badań naukowych,
 wolność od jakichkolwiek nacisków typu ideologicznego.

  Jakie to dalekie od uleganiu swoistemu zastraszaniu wielu uniwersytetów w skali światowej, gdy
 znajdą się pod presją systematycznie, odgórnie siłowo narzucanego lobby ‘genderyzmu’ i jego
 finansowego zaplecza !

Ideologiczna dyktatura ‘genderyzmu’ wyraża się jaskrawo chociażby poprzez polityczne, ostre
 monity, a nawet zwolnienia profesorów uczelni jedynie dlatego, że ośmielają się wyrażać niepodważalnie



 uzasadnioną prawdę chociażby odnośnie do człowieka w jego wzajemnej męskiej i żeńskiej
 komplementarności, lub np. w biologicznym zróżnicowaniu mózgu mężczyzny – w odróżnieniu od mózgu
 kobiety.

O ‘komplementarności’ jednak mężczyzny i kobiety, wyrazu subtelności-w-miłości Boga w stwarzaniu
 człowieka wezwanego m.in. do zakładania małżeństwa i rodziny, gdzie mąż i żona przedziwnie, w
 sposób niezastąpiony – fizycznie i psychicznie wzajemnie się dopełniają, środowiska ‘LGBTIQ’ i fundacje
 finansowe słyszeć nie chcą.
 – Forsują zapamiętale przekształcenie wszystkich pionów edukacji, a równolegle wszystkich poziomów
 administracji i organów władzy ustawodawczej pod kątem ideologicznych aksjomatów ‘LGBTIQ’. Nie
 przyjmują żadnej argumentacji ściśle naukowej, a niewymazalne, dla dziecka oczywiste świadectwo
 wzajemnej komplementarności człowieka-mężczyzny i człowieka-kobiety, np. w charakterze matki i ojca
 – określają krzykliwie jako jeden więcej wyraz tradycyjnych ‘stereotypów’ patriarchalnego ucisku, które
 należy stanowczo wyeliminować.

Uwydatnienie wzajemnej ‘komplementarności’ podważyłoby bezpowrotnie polityczno-ideologicznie
 obowiązujący w ‘LBGTIQ’, sprzeczny z rzeczywistością i nauką ‘dogmat’ o tzw. ‘równości’ płci. Ta zaś w
 ideologii ‘LGBTIQ’ znaczy wbrew oczywistości faktów, że różnic między kobietą a mężczyzną nie ma:
 obie płcie są tożsame, a podkreślanie odmienności między mężczyzną a kobietą jest jedynie wyrazem
 stereotypów, które rzekomo ‘naukowy’ LGBTIQ dawno ‘obalił’.

Treść swego wystąpienia na KUL-u w 1987 r. skoncentrował wtedy Papież Wojtyła na człowieku – w
 odróżnieniu od całej reszty „widzialnego wszechświata, a w szczególności od istot poniekąd sobie
 najbliższych”:

  „Wszystkie one są dla niego przedmiotem.
 On sam pozostaje wśród nich podmiotem ...

  Ta sama Księga Rodzaju (Rdz 1; Rdz 2,19n) mówi o człowieku jako istocie stworzonej „na Obraz Boga i
 Jego Podobieństwo” (Rdz 1,26n).

  Co więcej ... jest równocześnie jasne, że owa podmiotowość człowieka łączy się w sposób
 podstawowy z poznaniem [= rozum; samo-świadomość]. Człowiek jest podmiotem pośród świata
 przedmiotów dlatego, że jest zdolny poznawczo obiektywizować wszystko, co go otacza. Dlatego, że
 przez swój umysł zwrócony jest ‘z natury’ ku prawdzie.

  W prawdzie zawiera się źródło transcendencji człowieka wobec wszechświata, w którym żyje” (Trzecia
 Pielgrzymka do Ojczyzny, 8-14.VI.1987, Przemówienie w auli KUL, 9.VI.1987, p. 5).

Jesteśmy na tropie wielkości i jedyności człowieka we wszechświecie. Żadne założenia ruchu
 ‘gender’ i jego pochodnych nie zdołają podważyć tych faktów. Papież Wojtyła ukazuje konsekwencje
 stwierdzenia tego samego w sobie bytu:

  „Właśnie poprzez refleksję nad własnym poznaniem [= samo-świadomość] człowiek objawia się
 samemu sobie jako jedyne jestestwo pośród świata, które widzi się ‘od wewnątrz’, związane poznaną
 prawdą – związane, a więc także ‘zobowiązane’ do jej uznania, w razie potrzeby także aktami wolnego
 wyboru, aktami świadectwa na rzecz prawdy [= samo-stanowienie; wolna wola].

  Jest to uzdolnienie do przekraczania siebie w prawdzie.



   Poprzez refleksję nad własnym poznaniem człowiek odkrywa, że sposób jego bytowania w świecie
 jest nie tylko całkowicie różny od wszystkiego innego pośród świata, lecz że jest także wyróżniony,
 nadrzędny wobec wszystkiego innego w jego obrębie.

  Człowiek zauważa po prostu, że jest osobowym podmiotem, osobą. Staje oko w oko wobec swej
 godności !” (tamże, p. 5).

Jak daleko od tych podstawowych, niepodważalnych stwierdzeń zdrowej antropologii odbiegają
 sztucznie przyjęte, siłowo narzucane założenia ruchu ‘gender’!

Nie koniec na tym. Oto dalsze zobowiązujące wnioski, jakie papież Wojtyła wyprowadza w
 nawiązaniu do aktualnego rozwoju wiedzy:

  „Paradoksalnie można powiedzieć, że w miarę postępu wiedzy w świecie ... człowiek coraz bardziej
 musi na gruncie postępu cywilizacji ... bronić prawdy o sobie samym.

  Człowiek też musi w imię prawdy o samym sobie przeciwstawić się dwojakiej pokusie:
 pokusie uczynienia prawdy o sobie poddaną swej wolności,
 oraz pokusie uczynienia siebie poddanym światu rzeczy.

  Musi się oprzeć zarówno pokusie samoubóstwienia,
 jak i pokusie samo-urzeczowienia [= uczynienia siebie rzeczą, przekreślenia siebie jako osoby].

  Wedle wyrażenia autora średniowiecznego:
 ‘Positus est in medio homo: nec bestia – nec deus’ (człowiek postawiony jest w centrum: nie jest ani zwierzęciem
 – ani bogiem) ....

  (Człowiek) kuszony jest iluzją [pokusa= atak na zdolność samo-stanowienia = wolną wolę],
że prawdę o ‘dobru i złu’ pozna dopiero wtedy, gdy sam będzie o niej decydował ...” (tamże, p.6)

I wniosek końcowy, jaki w swym rozważaniu wyprowadza Ojciec święty:

  „(Polecenie Boże) ‘czynić sobie ziemię poddaną’ – to znaczy także
nie uczynić siebie samego poddanym ziemi!

  Nie pozwolić ani poznawczo, ani praktycznie ‘zredukować’ człowieka do rzędu przedmiotów.

  Zachować podmiotowość osoby w obrębie całej ludzkiej praxis (= w praktycznym postępowaniu).
 Zabezpieczyć tę podmiotowość również w ludzkiej zbiorowości: w społeczeństwie, w państwie, przy
 różnych warsztatach pracy, czy choćby nawet zbiorowej rozrywki.

  Myślę, że taka jest ostateczna racja i sens tego, co współcześnie nazywa się prawami człowieka.
 Na gruncie metodycznego poznania, a więc nauki, tu przebiega też linia spotkania z filozofią, w
 szczególności z etyką
 – a także poniekąd z teologią” ... (tamże, p.6).



c. Wezwanie do rozwoju w miłości-życiu

Wypada podsumować refleksje Jana Pawła II o człowieku w jego transcendencji, mocą której
 przerasta on cały wszechświat. Bóg podarował człowiekowi świat, żeby go mądrze zagospodarował.
 Jednocześnie zaś zwierzył jemu samemu zadanie, by twórczo rozwinął podarowane sobie uzdolnienia –
 fizyczne, i tym bardziej duchowe. Mowa o tym była na łamach naszej strony już wiele razy.
 – Wszystkie odnośne rozważania mają swe nieodłączne powiązania z żądaniami, jakie osobom
 pojedynczym, małżeństwom i rodzinom, a z kolei władzom państwowym i światu całemu usiłuje narzucić
 ideologia ‘gender’  i jej dalszy mutant w postaci ‘LGBTIQ’.

 Człowiek – czy to mężczyzna czy kobieta, jest ‘osobą’ dlatego, że człowiek jest „jedynym na ziemi
 stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego” (GS 24). Jest to sformułowanie jednego z istotnych
 dokumentów Soboru Watykańskiego II. Przytaczaliśmy je na naszej stronie już wielokrotnie. Kryje się za
 nim cała osobowość ówczesnego arcybiskupa Krakowa – Karola Wojtyły, jednego z czołowych
 redaktorów m.in. tego tekstu Soborowego.

  Tekst ten wyraża jednoznacznie, że cały kosmos jest ‘chciany-zamierzony’ przez Boga jedynie
 instrumentalnie. Bóg stwarza go po to, żeby człowiek, ten jedyny rzeczywiście zamierzony przez Boga,
 miał dla własnego rozwoju swoisty nieogarniony wybieg, podarowany mu na miarę Bożej królewskości i
 hojności.

Przy stwarzaniu zależało Bogu niejako jedynie na człowieku. Bóg bowiem jest OSOBĄ – dokładniej:
 jest Trzema Osobami jednej jedynej Bożej Natury. Mianowicie Osoba Ojca i Syna, i Ducha Świętego są
 co prawda Trzema Osobami, ale Osoby te stanowią jedną i tę samą Bożą Naturę, tzn. jedno jedyne
 Bóstwo. Jest ono jednak tak bardzo ‘bogate-przelewające-się-w-sobie-samym’, że jest aż Trzema
 Osobami tej samej pełni Miłości-Życia: komunia Bożych Osób jednego Bóstwa.

  Ten to właśnie Trójjedyny ‘zatęsknił’ za istotą, która byłaby zdolna ‘odpowiedzieć’ w jakiejś mierze
 Jemu – Bogu swoim samo-stanowiącym ‘Tak’! Jedynie dlatego stworzył Bóg człowieka, i to jako ...
 osobę, osobę zróżnicowaną w jej człowieczeństwie jako osobę-mężczyznę i osobę-niewiastę (rozważanie
 na temat motywów, które Boga skłoniły do stworzenia człowieka jako mężczyznę oraz kobietę, zob. wyż.: Człowiek-mężczyzna i
 człowiek-kobieta na obraz Bożej KOMUNII; oraz zob.: Jedność człowieczeństwa w dwoistości płci).
 Skoro bowiem Bóg jest OSOBĄ, a nawet Trzema Osobami jednego i tego samego bóstwa, musiał On i
 człowieka uczynić ‘osobą’, na ile stworzenie zdolne jest przyjąć przymioty i godność osobową. Bo i On
 sam jest Bogiem-Osobą, a dokładniej: Trzema Bożymi Osobami w jednym i tym samym swoim Bóstwie
 (zob. do tego tematu rozważania wyż.: Stworzyć instrumentalnie czy „dla niego samego”? – wraz z kontekstem poprzedzającym i
 następującym).

W kontekście takiego swojego Bożego ZAMYSŁU przystąpił Bóg Trójjedyny rzeczywiście do realizacji
 zamysłu stworzenia człowieka – wyraźnie jako człowieka-mężczyznę, człowieka-kobietę. Zamysł ten
 istniał u Boga oczywiście już odwiecznie (zob. „W NIM [Synu: Jezusie] bowiem wybrał nas przed założeniem świata,
 abyśmy byli święci i nieskalani Przed Jego Obliczem”: Ef 1,4). Przytaczaliśmy już wielokrotnie słowa Jana Pawła II z
 jego Adhortacji „Familiaris consortio”:

  „Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo;
 powołując go do istnienia z miłości, powołał go jednocześnie do miłości.

  Bóg JEST Miłością – i w samym sobie przeżywa tajemnicę osobowej komunii miłości.
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 – Stwarzając człowieka na swój obraz i nieustannie podtrzymując go w istnieniu, Bóg
 wpisuje w człowieczeństwo mężczyzny i kobiety powołanie, a więc zdolność i odpowiedzialność za
 miłość i wspólnotę.
 Miłość jest zatem podstawowym i wrodzonym powołaniem każdej istoty ludzkiej.

  Człowiek jako duch ucieleśniony, czyli dusza, która się wyraża poprzez ciało,
 i ciało formowane przez nieśmiertelnego ducha,
 powołany jest do miłości w tej właśnie swojej zjednoczonej całości.
 Miłość obejmuje również ciało ludzkie, a ciało uczestniczy w miłości duchowej” (FC 11).

Przytoczony fragment nauczania papieskiego wyrasta z najczystszych źródeł Bożego Objawienia:
 Boga objawiającego siebie samego, jak i objawiającego człowiekowi swój zamysł – wezwania go do
 przymierza-z-sobą. Jego spełnieniem będzie twórcze zagospodarowanie podarowanych sobie uzdolnień
 i zdanie egzaminu-z-miłości: zarówno w swych odniesieniach międzyludzkich jako mężczyzny i kobiety,
 jak i w swych odniesieniach do Boga Stworzyciela, który okazał się mu ponadto jako jego ... Bóg-
ODKUPICIEL.

  Zawartych w powyższym kondensacie faktów oraz jasno wyrażonego celu wywołania
 człowieka-mężczyzny i człowieka-niewiasty z nie-istnienia do istnienia nie zdoła unicestwić żadna
 ideologia ateistyczna i żaden duchowy nowotwór ideologiczny, skupiony we współcześnie brutalnie
 światu całemu narzucającej się doktrynie ‘LGBTIQ’. Prawdy bytu radośnie przez Boga dokonywanego
 dzieła stworzenia wszechświata – oraz człowieka w zdumiewającej dwoistości jego natury (por. MuD 10),
 wraz z wciąż ufnie człowieka promującego dzieła odkupienia – nie zdołają przekrzyczeć protesty i
 człowieka niszczące żądania ‘genderyzmu’.

  ‘Gender’ czyni przecież wszystko, żeby człowiek przestał być osobą na wzór swego Bożego
 pierwo-Wzoru. Człowiek ma zejść do rangi poniżej świata rzeczy. ‘Genderyzm’ i jego finalne
 zwyrodnienie w postaci ‘LGBTIQ’ zmierzają świadomie do tego, żeby człowiekiem rządziła ‘materia-
rzecz’ – chociażby poprzez całkowitą kapitulację w obliczu niskich instynktów i namiętności.

Tymczasem Bóg uzdolnił człowieka – i samego tylko człowieka, do tego, by on – i tylko on – był
 panem ponad całym światem materii. Jako ‘król’ całego stworzenia miał on być poddany w miłości i z
 miłością samemu tylko swojemu Stworzycielowi, który cały JEST – Miłością-Życiem, a ponadto ... stał się
 jego Odkupicielem mocą krwi Syna Bożego Jezusa Chrystusa (por. Rz 3,25; Ef 1,7; itd.).

Ideologia ‘gender’ z góry odrzuca wezwanie człowieka do rozwoju w podarowanych sobie szczytnych
 uzdolnieniach. Miały one uzdalniać człowieka w jego zróżnicowaniu płciowym do postępującego
 otwierania się na Boże oczekiwania – poprzez stale podejmowany własny rozwój, wciąż zapatrzony w
 twórczość miłości, która nieustannie przerasta samą siebie ku dobru definitywnemu – własnemu oraz
 pozostałych ludzi.

  Takie postawił Bóg człowiekowi zadanie. Staje się ono warunkiem, by człowiek spełnił siebie
 samego jako Boży Obraz: osoba. Przez stałe twórcze rozwijanie swego powołania do miłości ku Bogu i
 współ-ludzi w tworzonych wielorakich wspólnotach, stanie się poszczególny człowiek stopniowo coraz
 bardziej dojrzałym, by stać się jedno-w-miłości-życiu z samym Trójjedynym.

d. Jeszcze raz: wyposażenie osoby



Dla przypomnienia wypada uświadomić sobie ponownie podstawowe przymioty każdej osoby bez
 wyjątku – niezależnie od jej stadium rozwojowego (gdyby chodziło np. o człowieka ledwo poczętego) i jej zdrowia
 psychicznego (np. ludzie nie-rozwinięci; umysłowo zdawać by się mogło niezdolni odpowiadać za siebie). Wspominaliśmy
 o tym chociażby w nawiązaniu do chwili umierania poczętych, poczynając od tych dopiero jedno-
komórkowych (zob. wyż.: Umierające Małe Dzieci – Niepełnosprawni – każdy – oraz cały ciąg dalszy na następującym pliku).

1. Ciało-duch. – Człowiek-mężczyzna i człowiek-kobieta jest osobą dzięki temu, że jest
 współprzenikającym się duchem i ciałem. Chociaż ciało – z natury swej ‘zniszczalne’, podatne na
 wielorakie zranienia, choroby i rozkład (w grobie) jest związane nierozłącznie z jego duchem, który z kolei
 jest nieśmiertelny (dusza ludzka jest nieśmiertelna, niezniszczalna) – o godności człowieka i jego wartości
 decyduje nie jego ciało, lecz jego dusza nieśmiertelna. Ona jest tajemniczym, niezniszczalnym
 podłożem, dzięki któremu człowiek – ciało-duch naraz, jest właśnie człowiekiem – w swej męskości
 względnie kobiecości.

Dopiero w chwili śmierci jedność ciała i ducha-duszy zostaje rozerwana. Dusza – z natury swej
 nieśmiertelna, żyje nadal, przechodząc w tym momencie do życia-na-zawsze w definitywnej
 nieśmiertelności. Ciało ulega rozkładowi (zob. o rozdzieleniu duszy-ciała wyż.: Tajemnica śmierci: rozdzielenia ciała i
 duszy).
 – Dopiero w chwili Sądu Bożego ostatecznego ciało człowieka zostaje wskrzeszone i nastąpi ponowne
 zjednoczenie jego ciała i ducha-duszy. Z tym tylko, że będzie to człowiek żyjący odtąd definitywnie bądź
 w „Domu Ojca” (J 14,2n), bądź – jeśli taki był akt wolnej woli danego człowieka w chwili umierania, będzie
 to wieczne istnienie w nie-życiu i nie-miłości potępienia ... wiecznego.

Faktów tych nie zdołają zmienić żadne przeciwne ‘światopoglądy’, opinie czy ideologie. Chodzi jeden
 raz więcej o Prawdę Bożego Objawienia, które istnieje niezależnie od naszego ‘przyzwolenia’. Bóg zaś
 bierze Prawdę Objawienia na swoją odpowiedzialność. Chodzi przecież o definitywny sens naszego
 istnienia: o nasze zbawienie w Chrystusie.
 – Sam zaś Jezus Chrystus, Syn Boży i Syn Człowieczy zarazem, wyrażał taką rzeczywistość, czekającą
 każdego człowieka – wiele razy. Wystarczy przypomnieć chociażby tę Jego wypowiedź:

„Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam ...
 Nadchodzi ... godzina, w której wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą głos Jego (= Syna
 Człowieczego):
 a ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia;
 ci, którzy pełnili złe czyny – na zmartwychwstanie potępienia ...” (J 5,25.28n).

2. Uzdolnienia ducha: osoby. – Człowiek jest osobą dzięki trzem podstawowym uzdolnieniom-
władzom swego ducha:

  Dzięki zdolności do samo-świadomości. Chodzi o rozum: uzdolnienie do poznania prawdy. A nawet
 zdolność myślenia o sobie samym. Wyraża się ona m.in. w zdolności przeprowadzenia rachunku
 sumienia. Tym uzdolnieniem przerasta człowiek całkowicie wszystkie pozostałe stworzenia.

  Dzięki zdolności do samo-stanowienia. – W tym wypadku w grę wchodzi wolna wola: przedziwna
 władza podejmowania dobra, ale i zła etyczno-moralnego. Również tą zdolnością człowiek przerasta cały
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Objaśnienie

 kosmos – ożywiony i nie ożywiony. Tylko człowiek jest zdolny dojść do świętości, ale też upaść aż do
 samego dna zepsucia moralnego. Jest to przywilej samego tylko człowieka w kosmosie. Jest jasne, że
 dzięki tej właśnie zdolności – wybór danego człowieka może przemienić się w wybór nawet ... drogi do
 potępienia wiecznego.

  Dzięki uzdolnieniu do podejmowania odpowiedzialności moralnej. Tu rozstrzyga się wybór dobra lub
 zła moralnego. Jest to kolejny aspekt, mocą którego człowiek w sposób niezbywalny i nieodstępny
 przerasta wszelkie pozostałe stworzenia.
 Tematyka owych trzech przymiotów człowieka-osoby była przedmiotem naszych rozważań na wielu
 miejscach naszej strony (zob. np. wyż.: Kto Wam na to pozwolił ? – i cały dalszy ciąg tego §).

Nie koniec jednak na tym. Prócz tych trzech podstawowych uzdolnień, właściwych naturze człowieka
 – mężczyzny czy kobiety, każdy człowiek bez wyjątku jest uzdolniony do rozmawiania z Bogiem:
 słuchania Go – albo i odrzucenia Jego oczekiwań wyrażonych w Bożych przykazaniach. Czy mianowicie
 człowiek o Bogu wie czy nie, w sumieniu każdego jest wyryty ‘Dekalog’, tzn. dziesięcioro Bożych
 przykazań. Im należy się posłuszeństwo wierze (por. Rz 1,5; 16,26). Ileż już razy przytaczaliśmy słowa
 encykliki ‘Dominum et Vivificatem” Jana Pawła II:

  „... Sumienie w szczególny sposób stanowi o tej
 godności [= o godności osoby ludzkiej]. Jest ono bowiem
 ‘najtajniejszym ośrodkiem i sanktuarium człowieka,
 gdzie przebywa on sam z Bogiem, którego głos w jego
 wnętrzu rozbrzmiewa (...) nakazem: czyń to, tamtego
 unikaj’.
 Taka zdolność nakazywania dobra i zakazywania zła,
 zaszczepiona przez Stwórcę w człowieku, jest kluczową
 właściwością osobowego podmiotu.

  Równocześnie zaś ‘w głębi sumienia człowiek
 odkrywa prawo, którego sam sobie nie nakłada, lecz
 któremu winien być posłuszny’.
 Sumienie nie jest więc autonomicznym i wyłącznym
 źródłem stanowienia o tym, co dobre i złe; głęboko natomiast jest w nie wpisana zasada
 posłuszeństwa względem normy obiektywnej, która uzasadnia i warunkuje słuszność jego
 rozstrzygnięć nakazami i zakazami podstaw ludzkiego postępowania ...
 – W tym ... znaczeniu jest sumienie owym ‘wewnętrznym sanktuarium’, w którym ‘rozbrzmiewa głos
 Boga’.

  Jest to ‘głos Boga’ nawet wówczas, gdy człowiek uznaje w nim tylko zasadę ładu moralnego, po
 ludzku niepowątpiewalną, bez bezpośredniego odniesienia do Stwórcy: właśnie w tym odniesieniu
 sumienie zawsze znajduje swa podstawę i swoje usprawiedliwienie” (DeV 43).

Każdy człowiek bez wyjątku jest odwiecznie zaproszony i uzdolniony do definitywnej ‘wygranej’
 podarowanej mu próby życia doczesnego, poprzez którą będzie mógł sprawdzać się wobec siebie i
 Boga, czy opowiada się za wyborem życia wiecznego w „Domu Ojca”, czy też szansę tę odrzuci,
 dokonując tym samym wyboru najbardziej nieszczęsnego dla siebie: za życiem wiecznym w
 dobrowolnym wyproszeniu Boga z swego serca, czyli w potępieniu wiecznym.

Wybór ten zależy za każdym razem nie od Boga, lecz od samego poszczególnego człowieka:
 mężczyzny czy kobiety. Jest on wynikiem jego czy jej decyzji, czyli wyboru dokonanego mocą decyzji
 wolnej woli – po linii wspomnianej niezbywalnej i nieodstępnej, osobistej odpowiedzialności „za uczynki
 dokonane w ciele: złe lub dobre” (2 Kor 5,10).

Ileż razy przytaczaliśmy słowa św. Jana Pawła II z jego „Reconciliatio et Paenitentia”:
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  „... Dlatego w każdym człowieku nie ma
 niczego bardziej osobistego i nieprzekazywalnego,
 jak zasługa cnoty czy odpowiedzialność za winę” (RP 16).

Zupełnie na nic się tu nie zda przyjmowanie postawy ateizmu czy wręcz anty-teizmu, odrzucenie
 religii chrześcijańskiej, wmawianie sobie błogiego spokoju sumienia rzekomo bezgrzesznego, ani tym
 bardziej przyjmowanie odgórnie narzuconej ideologii chociażby w postaci ‘LGBTIQ’. Nie ma człowieka,
 który by nie był osobą, czyli stworzony jako „Boży Obraz” w samym momencie swego wywołania z nie-
istnienia wyposażony we wszystkie dopiero co wymienione przymioty właściwe naturze człowieka-
mężczyzny czy człowieka-kobiety. Pod tym względem istnieje w obliczu Boga bezwzględna równość w
 naturze obojga, jak i identyczne wezwanie-zaproszenie do życia odtąd na zawsze – w „Domu Ojca” –
 oczywiście za cenę zdania egzaminu z jakości-miłości względem Boga i człowieka.

  Można by jedynie już na tym miejscu dopowiedzieć: że nikt z aktywistów m.in. ‘LGBTIQ’ nie
 znajdzie jakiegokolwiek słowa na usprawiedliwienie wdrażania programów ‘równości’ czy perfidnego
 rozseksualizowania dzieci, młodzieży i społeczeństwa, gdy przyjdzie mu stanąć przed Odkupicielem,
 którego poprzez gorliwie spełniane odgórne polecenia, skonstruowane przez nieprzyjaciół Boga i
 Odkupienia – ponownie dla siebie – i innych ukrzyżowali:

„Niemożliwe jest bowiem tych – którzy raz zostali oświeceni,
 a nawet zakosztowali daru niebieskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego,
 zakosztowali również wspaniałości Słowa Bożego i mocy przyszłego wieku,
 a jednak odpadli – odnowić ku nawróceniu.
 – Krzyżują bowiem w sobie Syna Bożego i wystawiają Go na pośmiewisko ...” (Hbr 6,4nn; zob. dopełnienie
 tych słów w: Hbr 10,26n).

Słowa te, przerażające w swej treści, dotyczą popełnianego w ten sposób grzechu przeciw Duchowi
 Świętemu. Polega on na zablokowaniu jakiegokolwiek dojścia dla siebie daru Odkupienia. Sam bowiem
 Odkupiciel nigdy grzesznika nie odrzuca, ale też czeka na to, by grzesznik chociaż w maleńkiej mierze
 zwrócił się do Niego z prośbą o ... przebaczenie. Przebaczenie Boże zakłada jednak spełnienia m.in.
 piątego warunku ważnej, dobrej spowiedzi świętej: zadośćuczynienia zła wyrządzonego tak Bogu, jak i
 bliźnim.

Stąd też, jeśli ktoś dotąd uwikłany w rozpowszechnianie programów ‘gender’ – z pełnienia tej funkcji
 się nie wycofa, pozostaje pełne bólu słowo Chrystusa Miłosiernego w konsekwencji doprowadzonych do
 odstępstwa od Boga dzieci, młodzieży oraz pozostałego społeczeństwa:

„Lecz kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych Małych, którzy wierzą we Mnie,
 temu byłoby lepiej kamień młyński zawiesić u szyi i utopić go w głębi morza ...” (Mt 18,6; Mk 9,42; Łk 17,1).

Do tego tematu: warunków rozgrzeszenia w sytuacji powrotu z ‘gender’ do Boga i prośby o
 rozgrzeszenie, powrócimy dokładniej pod koniec niniejszego rozdziału (zob. niż.: ‘Gender’ a szanse pojednania z
 Bogiem – oraz: Trybunał Miłosierdzia – a ‘gender’). W tej chwili trzeba będzie jedynie stwierdzić z naciskiem, że
 nikt i nic nie usprawiedliwi poszczególnego człowieka od ściśle osobistej, nieodstępnej i
 nieprzekazywalnej odpowiedzialności za swoje czyny, a tym bardziej za nauczanie pozostające w
 totalnej sprzeczności z Bożym ładem miłości i życia:

  „... Dlatego w każdym człowieku nie ma niczego
 bardziej osobistego i nieprzekazywalnego,
 jak zasługa cnoty czy odpowiedzialność za winę” (RP 16).

Stwierdzenia te zapewne bardzo się nie podobają środowiskom ‘LGBTIQ’. Cóż jednak jest
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 ważniejsze i co będzie się liczyło w perspektywie spraw definitywnych:

– ślepe wykonywanie odgórnych ludzkich poleceń, narzucanych przy użyciu nieprawdopodobnej presji
 z światowych ośrodków ONZ, WHO, UE itd., których kierownicze stanowiska obsadzone są przez ludzi
 obsesyjnie zdeterminowanych obłąkaną walką zwłaszcza z chrześcijańską religią, która w każdym
 razie z Bogiem absolutnie się nie liczą?
 – czy też własne oraz bliźnich życie wieczne?

Przyświeca nam niezmiennie tytuł niniejszego paragrafu, będący jedynie przytoczeniem słów samego
 Chrystusa:

 „Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał,
 a na swej duszy szkodę poniósł? ...”? (Mt 16,26).

Oraz słowa pierwszego Papieża – Piotra:

„Rozsądźcie, czy słuszne jest w oczach Bożych
 bardziej słuchać was – niż Boga?” (Dz 4,19).

4. Prawda – wiara – perspektywa definitywna

a. Nauka-prawda-rozum-wiara

Dopiero co przytoczyliśmy kilka charakterystycznych wypowiedzi Jana Pawła II z jego przemówienia
 w auli Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie w czasie jego trzeciej pielgrzymki do Ojczyzny (1987 r.; zob.
 wyż.: Szukanie prawdy). Papież Wojtyła wykorzystywał każdą ze swoich pielgrzymek do coraz innych krajów
 do przemówień nie tylko do zwykle licznie zgromadzonego Ludu Bożego, ale odrębnie do świata ludzi
 nauki, kultury i sztuki. Z każdego z tego rodzaju wystąpień promieniowało najwyższe uznanie dla osób
 oddających się dociekaniom naukowym. Słowo jego zawierało zawsze też żarliwą zachętę, by osoby
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 oddane nauce nie ustawały w swych wysiłkach żmudnej, nierzadko niewdzięcznej pracy, której efekty
 pojawiają się nierzadko dopiero po wielu latach.
 – Jakże mocno podkreślał w takich wypadkach zasadniczy sens i cel podejmowanych studiów i badań!
 Jednocześnie zaś podkreślał zobowiązujący pracowników nauki aspekt etyczny kultywowania wszelkiej
 nauki!

Wyraz temu dał bardzo wyraziście już w pierwszej encyklice swego pontyfikatu, wydanej w niecałe
 pół roku od rozpoczęcia swej posługi papieskiej. Z jakimż naciskiem przypomniał wtedy rolę Kościoła
 Katolickiego w jego odpowiedzialności za „Prawdę Bożego Objawienia” (zob. RH 19). Wypada przytoczyć
 ten fragment, by zdać sobie lepiej sprawę z szczególnej misji, jaką Chrystus zwierzył założonemu przez
 siebie Kościołowi w odniesieniu do strzeżenia tej Prawdy:

  „Tak więc staje przed nami ... Kościół jako społeczny podmiot odpowiedzialności za prawdę Bożą.

  Z głębokim przejęciem słuchamy samego Chrystusa, kiedy mówi:
 ‘Nauka, którą słyszycie, nie jest Moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca’ (J 14,24).

   Czyż w tych słowach naszego Mistrza nie dochodzi do głosu ta właśnie odpowiedzialność za
 prawdę objawioną, która jest ‘własnością’ samego Boga, a nawet On, ‘Jednorodzony Bóg, który jest w
 łonie Ojca’ (J 1,18) – gdy ją przekazuje jako Prorok i Nauczyciel – czuje potrzebę podkreślenia, że czyni
 to z całą wiernością dla jej Boskiego Źródła.

  Ta sama wierność musi być konstytutywną właściwością wiary Kościoła, zarówno wówczas, gdy
 Kościół naucza, jak też gdy wyznaje.
Wiara, jako swoista cnota nadprzyrodzona ... pozwala nam uczestniczyć w poznaniu Bożym, jako
 odpowiedź na objawione Jego Słowo;
 właśnie dlatego jest rzeczą konieczną, by Kościół w wyznaniu i nauczaniu tej wiary pozostawał ściśle
 wierny wobec Bożej prawdy, i by ta wierność wyrażała się w żywej postawie zgodnej z rozumem
 uległości.

  Sam Chrystus Pan w trosce o tę wierność dla prawdy Bożej przyobiecał Kościołowi specjalną pomoc
 Ducha Prawdy, wyposażył w dar nieomylności tych, którym zlecił przekazywanie tej prawdy, jej
 nauczanie (por. Mt 28,19); ... wyposażył również cały Lud Boży w szczególny zmysł wiary” (RH 19).

W dalszym ciągu przytoczonego fragmentu przypomina Jan Paweł II o ścisłej wzajemnej korelacji
 wiary opartej na objawieniu Boga w Jego Prawdzie [oczywiście ‘Prawdzie’ w jej znaczeniu biblijnym-objawieniowym:
 Bożej WIERNOŚCI w realizowaniu zamysłu zbawienia człowieka w Chrystusie] – a zadaniach rozumu, poczynając od
 nauk teologicznych:

  „Dlatego też teologowie jako słudzy prawdy Bożej, poświęcający swe studia i prace dla coraz
 wnikliwszego jej zrozumienia, nie mogą nigdy stracić z oczu tego znaczenia swej posługi w Kościele,
 które zawiera się w pojęciu ‘intellectus fidei’  [rozum w posłudze wiary]. Pojęcie to funkcjonuje jakby w
 dwustronnym rytmie ‘intellege, ut credas; crede, ut intellegas’  [= zrozum, żebyś uwierzył; uwierz, żeby
 zrozumieć], a funkcjonuje prawidłowo wówczas, gdy stara się służyć nauczaniu (magisterium), którego
 obowiązek spoczywa w Kościele na Biskupach zjednoczonych węzłem hierarchicznej wspólnoty z
 Następcą Piotra, a w ślad za tym, gdy stara się służyć nauczycielskiej i duszpasterskiej ich trosce oraz
 zadaniom apostolskim całego Ludu Bożego” (RH 19).

Po czym przechodzi Ojciec święty stopniowo do punktów stycznych nauk teologicznych i zadań
 spoczywających na tych, którzy oddają się studium i badaniom w zakresie nauk ścisłych i
 humanistycznych. Szczególnym zadaniem teologów jest zajmowanie postawy, jaką w swej Bożej
 pokorze zajmował sam Syn Boży, Jezus Chrystus:



  „... Jest powołaniem teologów i wszystkich ludzi nauki w Kościele, ażeby łączyli wiarę z wiedzą i
 mądrością, aby przyczyniali się do ich wzajemnego przenikania ...
 Zadanie owo dzisiaj ogromnie się rozbudowało w związku z postępem ludzkiej wiedzy, jej metod oraz
 osiągnięć w poznaniu świata i człowieka. Dotyczy to zarówno nauk ścisłych (szczegółowych), jak i
 humanistycznych, jak również filozofii ...
 – W tym stale się poszerzającym i różnicującym zarazem terenie ludzkiego poznania musi też stale
 pogłębiać się wiara przez odsłanianie wymiaru tajemnicy objawionej, przez zrozumienie prawdy, którą
 sam Bóg niejako ‘dzieli się’ z człowiekiem.

  Jeśli można, a nawet trzeba sobie życzyć, ażeby olbrzymia praca w tym kierunku uwzględniała
 pewien pluralizm metod, to jednak nie może ona odbiegać od zasadniczej jedności nauczania wiary i
 moralności jako swego właściwego celu.
 – Dlatego też tak nieodzowne jest ścisłe współdziałanie teologii z Magisterium. Każdy zaś z teologów
 w szczególny sposób winien być świadomy tego, czemu wyraz dał sam Jezus Chrystus, kiedy mówił:
 ‘Nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca’ ...” (J 14,24; – RH 19).

Po tych wstępnych przypomnieniach, dotyczących przede wszystkim ludzi Kościoła oddanych
 naukom teologicznym i filozoficznym, przechodzi Jan Paweł II do ludzi oddających się naukom ścisłym i
 humanistycznym.
 – Jednakże najpierw jeszcze nawiązuje Ojciec święty do misji prorockiej Kościoła, na ile pełnią ją m.in.
 rodzice poprzez katechezę rodzinną. W niej „... świadczenie i nauczanie idą z sobą w parze” (RH 19):

  „... Trzeba coraz bardziej dążyć do tego, aby różne formy katechezy ... poczynając od ... katechezy
 rodziców w stosunku do swych własnych dzieci – świadczyły o powszechnym uczestnictwie całego
 Ludu Bożego w prorockiej posłudze samego Chrystusa. ...

 A cóż powiedzieć tutaj o specjalistach z różnych dziedzin, o przedstawicielach nauk przyrodniczych,
 humanistycznych, o lekarzach, prawnikach, o ludziach sztuki i techniki, o nauczycielach różnych stopni
 i specjalności! Wszyscy oni ... mają swój udział w prorockim posłannictwie Chrystusa, w Jego
 posłudze Prawdy Bożej, również i przez to, że kierują się rzetelnym odniesieniem do prawdy w każdej
 dziedzinie, że wychowują innych w prawdzie i uczą ich dojrzewać do miłości i sprawiedliwości.

 Tak tedy poczucie odpowiedzialności za prawdę jest jednym z podstawowych punktów spotkania
 Kościoła z każdym człowiekiem, a także jednym z podstawowych wymagań określających powołanie
 człowieka we wspólnocie Kościoła.
 – Kościół naszych czasów, kierując się odpowiedzialnością za prawdę, musi trwać w wierności dla
 swej własnej istoty, w którą wpisane jest posłannictwo prorockie, pochodzące od samego Chrystusa
 ...” (RH 19).

Wypada tu także przypomnieć, że jedną ze swoich encyklik poświęcił papież Wojtyła wzajemnemu
 stosunkowi pomiędzy rozumem a wiarą: „Fides et Ratio” (‘Wiara i Rozum’ – rok 1998). W tej encyklice
 przedstawił papież Wojtyła wnikliwie wzajemne relacje między wiarą a intelektem-rozumem oraz
 wypowiedziami Magisterium Kościoła w dziedzinie filozofii w służbie prawdy, kończąc omówieniem
 wzajemnego oddziaływania teologii i filozofii – z ukazaniem niezbywalnych wymogów Słowa Bożego i
 aktualnych zadań teologii (tekst encykliki ze strony Watykańskiej, w wersji polskiej – zob.:
 http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091998_fides-et-ratio_pl.html ).



b. Zmieść z widowni chrześcijaństwo

Wyżej przytoczone słowa Jana Pawła II o sensie istnienia uniwersytetu i podejmowanych na nim
 badań naukowych (zob. wyż.: Szukanie prawdy z miłością do prawdy) wyznaczają jednoznacznie postawę
 każdego pracownika nauki – niezależnie od wyznawanej religii i światopoglądu. Pracownik naukowy nie
 może podlegać jakiejkolwiek presji z zewnątrz, która by mu dyktowała, jeśli nie wręcz narzucała gotowe
 wnioski dla prowadzonych przez niego badań, gdyby one miały odbiegać od oczekiwań, względnie żądań
 jego pracodawców.

Nauka nie może być szantażowana względami finansowymi, ani zastraszaniem w postaci
 perspektywy zwolnienia z pracy, gdyby wyniki podejmowanych badań miały wykazywać np. nonsensy
 ideologii jakiejś grupy politycznej lub określonego środowiska socjologicznego. Nie ma człowieka, który
 by aprobował odmienne zdanie: sprzeczne z prawdą dociekań naukowych, sprzeczne z miłością do
 prawdy i prawdą w miłości.

Tymczasem wystarczy prześledzić chociażby tylko pobieżnie dzieje ruchu najpierw feministycznego,
 odkąd zaczął on przekształcać się w ruch coraz bardziej radykalnie nastrojonych feministek (bardzo
 prawdopodobnie podburzanych przez grupy schlebiających im mężczyzn). Przystąpiły one niebawem do żądań o
 zalegalizowanie powszechnego dostępu do środków przeciw-rodzicielskich. Kolejnym etapem stała się
 walka o prawo do aborcji.
 – Nie trzeba było długo czekać, a ruchy feministyczne połączyły się z środowiskami homoseksualistów.
 Jedne i drugie domagały się publicznego zaakceptowania stylu życia lesbijskiego i homoseksualnego.

Raz uwolnione, nie skanalizowane żądze rozwijały coraz bardziej wyrafinowane formy ‘równościowe’.
 W ich efekcie ‘LGBTIQ’ doszło do krańców możliwości – w postaci niewyobrażalnych dla zdrowego
 myślenia kombinacji wydumanych tożsamości seksualnych. Oczywiście nie jedynie w formie żądań
 teoretycznych, lecz jako ich stosowanie w praktyce.

Zastanowienie się nad tymi dziejami każe ponownie stwierdzić, że ruch feministek i gejów ewoluujący
 w kierunku ‘LGBTIQ’, nie ma nic wspólnego z jakąkolwiek naukowością. Teoretycy ruchu nie są w
 najmniejszej mierze zainteresowani „służbą prawdzie z miłości do prawdy, ani tworzeniem „wspólnoty
 ludzi zjednoczonych miłością do prawdy i miłością wzajemną w prawdzie”, tzn. „wspólnoty ludzi, dla
 których miłość prawdy stanowi zasadę jednoczącej ich więzi ...” (por. wyż.: Szukanie prawdy z miłością do
 prawdy).

‘Genderyzm’ jest typową ideologią określonych, procentowo znikomych grup ludzkiej społeczności,
 zwykle poniżej 2% populacji (o fałszowaniu cyfr i statystyk – dobrze zakorzenionej praktyce wielu środowisk
 ideologicznych, zob. m.in. Rafał A.Ziemkiewicz, Gejowskie maski, w: Gender Kontrrewolucja, Wyd. m, Kraków 2014, 108n). U
 ich źródeł stoi zawsze jakaś określona osoba (niekiedy osoba ze stopniem akademickim), która snuła swoje
 teoretyczne, w ostatecznym bilansie niezrównoważone, na ogół bardzo zawiłym językiem formułowane
 idee na temat ludzkiego seksualizmu – oraz konieczności wyzwolenia rewolucji społeczno-obyczajowej.
 Można było się przekonać o tym chociażby w oparciu o wyżej przedstawiony zarys dziejów ideologii
 ‘gender’ (zob. wyż.: Nurty filozoficzne u korzeni ‘gender’ – oraz następujące §: od ‘B’ do ‘G’).

Niebawem znajdowali się ludzie, którzy dali się zainspirować wspomnianymi, trudnymi do
 zrozumienia i ich wyrażenia ideami. Idee te podejmowano zresztą najczęściej wybiórczo – głównie w
 aspekcie tego wszystkiego, co zmierzało ku praktycznym zastosowaniom po linii rozluźnionych
 obyczajów. Ich dodatkową atrakcją stała się perspektywa ‘legalnie’ uwolnionego ‘wszech-seksu’:
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 każdego i każdej – z kim popadnie.

Wspomniani ludzie zaczęli się zrzeszać i tworzyć środowisko, a nawet ruchy podejmujące owe idee i
 wprowadzające je w czyn. Jasno owym ruchom przyświecającym, przez wszystkich akceptowanym
 punktem wyjścia stawało się zdecydowane odrzucenie dotychczasowych norm etycznych. Te zaś były
 przekazywane w Europie i poza nią w tradycji chrześcijańskiej, wyrosłej na gruncie Bożego objawienia
 Starego i Nowego Testamentu.

Drogowskazem wyznaczającym kształtowanie zachowań etycznych pozostaje w tradycji
 chrześcijańskiej Dekalog. Jest on Słowem Bożym, które w zwięzłej formie dziesięciorga Bożych
 przykazań zobowiązywało Lud Boży do układania wielorakich odniesień międzyludzkich po linii godności
 człowieka jako Obrazu Bożego. Są to co prawda Boże ‘przykazania’, jednakże nigdy nie jest to ‘mus’.
 Wszystkie one odwołują się każdorazowo do wolnej woli człowieka: mężczyzny i kobiety. Każdy człowiek
 dobrze zdaje sobie sprawę, że może przykazania Bożego posłuchać, ale równie dobrze ma możność
 przeciwstawienia się głosowi Bożemu.
 – Równolegle jednak do przykazań dał Bóg swemu Ludowi niedwuznacznie do poznania, że
 przestrzeganie tych przykazań staje się warunkiem osiągnięcie życia wiecznego (por. Pwt 30,15-20;Mt 19,16n)

Ten właśnie ‘dekalog’ stał się przez wszystkie wieki epoki już Starego Testamentu, a od dokonanego
 przez Jezusa Chrystusa dzieła odkupienia – wyznacznikiem, który stopniowo przetwarzał pierwotne, w
 niejednym wypadku bardzo prymitywne, barbarzyńskie obyczaje m.in. pierwotnych ludów Europy. W ten
 sposób dokonywało się systematyczne podnoszenie odniesień etycznych, społecznych, rodzinnych i
 indywidualnych do poziomu odpowiadającego godności Ludu Bożego odkupionego Krwią Jezusa
 Chrystusa, Syna Bożego i Syna Człowieczego. On zaś zstąpił z nieba nie po to, by „Jemu służono, lecz
 aby służyć i dać SWOJE życie na okup za wielu” (Mt 20,28).

Środowiska gejowsko-lesbijskie zdawały sobie od momentu swego zaistnienia sprawę, że żądania
 ich stoją w całkowitej sprzeczności z Dekalogiem. Wiedziały z góry, że roszczenia ich zostaną z całą
 pewnością odrzucone wszędzie tam, gdzie dotarło chrześcijaństwo. Jeśli zatem miały nadal
 podtrzymywać swoje zamierzenia układania życia w stylu lesbijsko-gejowskim, stanęły przed nielada
 zadaniem: unicestwienia całokształtu tradycji chrześcijańskiej.

c. Ryzykowne podejmowanie omawianego tematu

Przy pisaniu (i mówieniu) na omawiany temat niezwykle trudno ustrzec się użycia słów, które by
 oddawały prawdę przedstawianego zagadnienia w całej jej jaskrawości, jednocześnie nie urażając
 godności osobowej zainteresowanych osób. W tym wypadku autorem przedstawianej tu treści jest ...
 kapłan, zakonnik, aktualnie dosyć zaawansowany w latach życia (rok 1933 – 2017). Nie chciałby on w
 najmniejszej mierze ubliżyć godności osób i całych środowisk lesbijek, gejów, ani tych wszystkich osób,
 które uwikłane w życie w stylu ‘queer’ i wszelkich możliwych i zdumiewających odmian ruchu ‘LGBTIQ’.



Objaśnienie

 Pozostaje mu ... broń i zarazem dar modlitwy, również w ich intencjach: o ich szczery powrót do Boga,
 łącznie z naprawieniem bezmiaru wyrządzonego zła: Bogu i ludziom. Zasadą pozostaje: Potępiać i
 piętnować grzech i zło. Natomiast człowieka trzeba kochać i ułatwić mu pojednanie z Bogiem i ludźmi.

Odrębną grupę wśród tych środowisk stanowią teoretycy owych ruchów: grupy edukatorów,
 instruktorów, nauczycieli wdrażających dzieci przedszkolne, szkolne, młodzież dorastającą i
 uniwersytecką we wszystkie tajniki lansowanego stylu życia. A z kolei ‘wyszkolonych’ do tych zadań osób
 spośród młodzieży. Ich zadaniem jest występować wobec kolegów-koleżanek w charakterze ‘ekspertów’
 od spraw ... seksu, i wdrażania ich w tajniki ‘queer’ (zob. np.: KG-GlobR, 311n; zob. wyż.: Wprowadzanie treści
 seksualnych)! Biedni oni ! ... A przecież, żeby móc podjąć się zadania wdrażania innych w perwersje,
 trzeba być w pełni świadomym tego, co się czyni. Poczytalność tych osób jest w oczach Bożych (i nie tylko)
 ... przerażająca.

Jest zaiste tajemnicą, jak to jest możliwe, że odnośne osoby, nieodwołalnie wyposażone w zdrowy
 rozsądek, w władzę samo-stanowienia i samo-świadomości, wraz ze zdolnością podejmowania
 odpowiedzialności; a z kolei w sumienie, w którym nieuchronnie odzywa się głos Boga i Jego z
 najwyższą miłością człowiekowi ukazanego Prawa „wypisanego w ich sercach, gdy ich sumienie staje
 jako świadek, a mianowicie ich myśli na przemian ich oskarżające lub uniewinniające” (Rz 2,15) – głos ten
 bezpardonowo zagłuszają. Rozkazują Bogu, by przestał istnieć i zniknął im z oczu. Sami zaś
 zawłaszczają wyłączną Bożą kompetencję do stanowienia o „dobru i złu”. Odtąd oni zaczną dyktować –
 sobie i wielu innym, co winno być dobrem, a co złem. Można by tu użyć słów proroka Izajasza:

„Biada tym, którzy zło nazywają dobrem,
 a dobro – złem,
 którzy zamieniają ciemności na światło.
 a światło na ciemności,
 którzy przemieniają gorycz na słodycz,
 a słodycz na gorycz.
 Biada tym, którzy się uważają za mądrych
 i są sprytnymi we własnym mniemaniu ! ...” (Iz 5,20n).

Omawiane osoby muszą w takiej sytuacji zadeptać na śmierć Głos Bożego krzyku: „Dziecko Mojego
 Umiłowania, BŁAGAM: NIE czyń tego ! Ale: ... Ja cię do czynienia DOBRA i zaniechania ZŁA ... nigdy nie
 zmuszę” !

Oni jednak nie chcą słyszeć, ani słuchać o Bożym ostrzeżeniu z Raju:

„Jednakże z drzewa poznania [poznać równa się sprawować władzę nad poznaną rzeczą]
 tego, co dobre, i tego, co złe, nie wolno ci spożywać.
 Wiedz dobrze, że z chwilą, gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz” (Rdz 2,17)
 (Bóg w samym Przykazaniu zakłada wolność woli swego stworzenia. ‘Śmierć’ według Bożego Słowa jest wielostopniowa. Jest
 nią wygaszenie Bożego życia w sercu – aż do śmierci wiecznej włącznie: przy zachowanym istnieniu osobowym na wieki
 wieków – w świadomie obranym potępieniu – wiecznym).

Jak trudne przygotowują sobie prognozy w
 perspektywie spraw definitywnych omawiani ‘aktywiści’!
 Przypomniał to Jezus chociażby przez św. Faustynę:

„... Na ukaranie mam wieczność, a teraz przedłużam im
 czas miłosierdzia,
 ale biada im, jeżeli nie poznają czasu nawiedzenia
 Mego” (DzF 1160; zob. też: 1588).

Podejmujemy jeszcze raz wyżej zasygnalizowaną
 myśl. Jest prawdziwą tajemnicą, jak to się stało, że na
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 przestrzeni bardzo niewielu lat wymienione osoby zdołały
 zająć dobrze płatne miejsca na praktycznie wszystkich szczeblach wysokich stanowisk w administracji,
 edukacji i legislacji instytucji państwowych, narodowych i międzynarodowych. Dotyczy to nawet
 najwyższych szczebli do niedawna bezstronnym autorytetem cieszących się międzynarodowych
 instytucji – takich, jak ONZ, WHO, UE, coraz innych Trybunałów narodowych, międzynarodowych i
 parlamentów.

Wymienione osoby zdołały zaczadzić te instytucje we wszystkich ich wymiarach śmiercionośnym
 czadem ‘LGBTIQ’, zyskując z tego tytułu ... hojne wynagrodzenie.

A Jezus wyraził się któregoś razu, chociaż dotyczyło to w sam raz innego rodzaju sytuacji:

„Zaprawdę powiadam wam:
 Ci otrzymali już swoją nagrodę” (Mt 6,2).

Oczywiście: z punktu widzenia integralnej wizji człowieka, jako nieodwołalnie stworzonego i
 wezwanego do życia wiecznego – a tylko ta liczy się w sensie spraw definitywnych, układają się
 wszystkie te zdumiewające ‘kontr-osiągnięcia’ ruchu ‘LGBTIQ’ jednoznacznie. Obserwator widzi wtedy
 jak na dłoni działanie Tego, któremu wszystkie te ... bardzo niskie ludzkie poczynania są bezwzględnie, a
 niewolniczo posłuszne. W złudnym poczuciu, że stali się wolni: ‘wolni od Prawdy, wolni od Boga’ (zob. Jan
 Paweł II: „Wolność sumienia nie jest nigdy wolnością ‘od’ prawdy, ale zawsze i wyłącznie ‘w’ prawdzie”: VSp 64). Oraz że
 udało im się wywalczyć już tak wiele wielorakiej państwowej i międzynarodowej akceptacji.

Obecnie bowiem ‘wolno’ im czynić legalnie ‘wszystko-co-tylko-człowiek-złego’  może wymyślić.

  Z tego względu ... okazują na zewnątrz styl życia ‘wesołych’ (gay).
 Korzystają przecież w swym stylu życia z ochrony ze strony prawa narodowego i międzynarodowego.
 Cieszą się ponadto surowymi sankcjami w przypadku ujawnienia się jakiegokolwiek „homofoba” na ich
 drodze życiowej.

Do tego aspektu: finalnej oceny działań i osiągnięć ruchu ‘LGBTIQ’ trzeba będzie pod koniec naszych
 rozważań jeszcze powrócić. Zahaczają one przecież wprost o sprawy definitywne każdego
 poszczególnego człowieka.

RE-lektura: część VI, rozdz. 6_3e.
 Stadniki, 20.XI.2014.
 Stadniki, 16.X.2015.
 Stadniki, 11 i 26.XII.2015.
 Tarnów, 27.VII.2016.
 Tarnów, 14.V.2017.

              

H. „CÓŻ BOWIEM ZA KORZYŚĆ ODNIESIE CZŁOWIEK ...”? (Mt 16,26)



1. Realistyczny obraz ‘LGBTIQ’
a. Początki ruchu
b. Właściwy cel ruchu
c. Skłonność a czyn homoseksualny
d. Totalitaryzm żądań
e. Samozagłada na wesoło

2. Albo ‘gender’ albo Bóg
a. Likwidacja chrześcijaństwa
b. Kolejna odsłona grzechu ‘Babel’
Uniwersytet Sydney: wielość ‘tożsamości seksualnych’
c. Absurdy walki ze stereotypami
d. Eliminowanie Boga
Bogu nie wolno być! Tabela
e. A – „ON” ... po prostu „JEST” ...!

3. Korzenie człowieczeństwa
a. Szukanie prawdy
KUL: Szukanie prawdy z miłością do prawdy (1987)
b. Podmiotowość ludzkiej osoby
Podmiotowość człowieka: Jan Paweł II, KUL
Komplementarność mężczyzny-kobiety
KUL: służba prawdzie i podmiotowości-wolności
KUL: człowiek a samoświadomość
KUL: nie-poddany materii, przyjmujący normę etyczną
c. Wezwanie do rozwoju w miłości-życiu
Człowiek stworzony-wezwany
d. Jeszcze raz: wyposażenie osoby
1. Człowiek: ciało-duch
J 5,25: sąd zróżnicowany. Tekst
2. Uzdolnienia ducha: osoby
Sumienie. Posluszeństwo normie moralnej
Osobista nieprzekazywalna odpowiedzialność. RP 16
Ponowne krzyżowanie: Hbr 6,4nn
Zgorszenie Małych: tekst Mt 18,6
Osobista nieprzekazywalna odpowiedzialność. RP 16

4. Prawda – wiara – perspektywa definitywna
a. Nauka-Prawda-Rozum-Wiara
Odpowiedzialność Chrystusa za Prawdę. RH 19
Wiara-rozum. RH 19
Wierność względem Magisterium. RH 19
Nauki ścisłe-humanistyczne. RH 19
b. Zmieść z widowni chrześcijaństwo
c. Ryzykowne podejmowanie tematu

Obrazy-Zdjęcia

Fot25. Człowiek zahartowany w górzystych okolicach Ekwadoru
Fot26. Niemowlę przy czuwających dłoniach rodziców
Fot27. Piękno jednej z zatok górzystej Norwegii
Fot28. Góry-lasy, z przednim planem zieleni i szczytem góry
Fot29. Syria, dwie ładne koleżanki



    

UWAGA: SKRÓTY do przytaczanej literatury zob.:  Literatura
 Skróty z literat. ‘gender’ Podstawowa literatura. Skróty
 Terminologia wyrażeń ‘gender’ zob.: Źródła do Słowników-haseł

5. Naukowy charakter ‘gender’

a. „Służba prawdzie z miłości do prawdy ...”

Jest faktem, że trudno obecnie znaleźć jakąś wyższą uczelnię, akademię czy uniwersytet, gdzie by
 nie było prosperującej katedry ‘gender’ z odpowiednią obsadą personelu w stopniu profesorskim.
 Sprawia to wrażenie, iż w grę weszła nowa, poważna dyscyplina naukowa. Gdy jednak wziąć ten
 problem ‘pod lupę’, zaczynają pojawiać się poważne wątpliwości. Przede wszystkim w zestawieniu z
 chociażby przez Jana Pawła II tak jednoznacznie uwydatnionymi postulatami uprawiania prac
 badawczych, do jakich z istoty swej powołana jest każda wyższa uczelnia: „Służba prawdzie z miłości do
 prawdy, tworzenie „wspólnoty ludzi zjednoczonych miłością do prawdy i miłością wzajemną w prawdzie”,
 czyli „wspólnoty ludzi, dla których miłość prawdy stanowi zasadę jednoczącej ich więzi ...” (por. wyż.:
 Szukanie prawdy z miłością do prawdy).

‘Gender’ zdołało opanować już wszystkie, lub niemal wszystkie dziedziny życia – państwowego,
 administracyjnego, a przede wszystkim edukacyjnego: w Europie, Ameryce – i na innych kontynentach.
 Prześledzenie rzetelności podejmowanych przez ‘gender’ badań naukowych przerasta nasze możliwości.
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Objaśnienie

 Trzeba z góry przyjąć, że nie ma dziedziny ludzkiej wiedzy i działalności, na której by ideologia ‘gender’
 nie wycisnęła swego z zasady śmiercionośnego piętna. Można by wymienić tu główne zakresy wiedzy,
 modyfikowane pod kątem żądań ‘gender’:

1. Antropologia integralna.
 2. Nauki medyczne.
 3. Prawodawstwo.
 4. Nauki społeczno-kulturowe.
 5. Pion edukacyjny.
 6. Świat mediów i kultury.
 7. Małżeństwo i rodzina.
 8. Wiara i religia.

Ukazany w pierwszej części niniejszego rozdziału przegląd historyczny pozwala sam przez się
 dostrzec i ocenić agresywny charakter ideologii ‘gender’. Jak już podkreślano, ‘gender’ nie dopuszcza do
 jakiejkolwiek dyskusji typu demokratycznego. Jego działania układają się najczęściej jako wymuszanie
 przyjęcia z zasady niemożliwych do przyjęcia żądań i uprzywilejowań tego środowiska. Z chwilą zaś gdy
 zaliczą kolejny sukces, dbają natychmiast o dostosowanie całego prawodawstwa do owego osiągnięcia.
 Zmiany w zapisach ustaw stają się odtąd ich obroną, z której ‘strzelają’ do każdego, kto by ośmielał się
 mieć inne zdanie.

1. Prze-interpretowanie tekstów prawnych

Zmiany w prawodawstwie przeprowadza lobby ‘LGBTIQ’,
 gdy to tylko możliwe, przez narzucone dogłębne prze-
interpretowanie pierwotnych sformułowań czy to
 ‘Podstawowych Praw Człowieka’, praw dotyczących
 małżeństwa, rodziny, czy wręcz przez dopisanie – a niekiedy
 tylko opuszczenie jakiegoś newralgicznego, zdawać by się
 mogło niewinnego słowa w dotychczasowym tekście
 odnośnego dokumentu prawnego. Zmiana ta, zrazu przez

 wielu nie zauważana, stoi w całkowitej sprzeczności do pierwotnej myśli odnośnego dokumentu
 prawnego.

Przykładów takiego postępowania mogliśmy zaobserwować wiele w pierwszej części niniejszego
 rozdziału. Chociażby w odniesieniu np. do definicji małżeństwa. ‘Gender’ wymusiło opuszczenie w
 zapisie o małżeństwie wyrażenia ‘mężczyzna i kobieta’. Pozwoliło to na ‘bezbolesne’ utorowania drogi
 dla tzw. ‘małżeństw’ jednopłciowych (zob. wyż.: UE stopniowo do usług „Gender”).

2. Organy kontroli-sankcji

Kolejnym etapem zwycięskiego pochodu ‘naukowego’ charakteru lobby ‘LGBTIQ’ jest organizowanie
 kontroli, wyposażonych w szerokie uprawnienia ścigania. Ich zadanie polega na nękającym
 monitorowaniu, raportowaniu i nakładaniu surowych sankcji finansowych z tytułu niewywiązywania się
 danego państwa z odgórnie przyjętych ich żądań i przywilejów.

Przywileje ‘LGBTIQ’ stoją często w rażącym przeciwieństwie do tradycji kulturowych i etycznych
 danego państwa i narodu. Niejedne rządy ratyfikują odgórnie przez organy międzynarodowe
 wymuszane żądania pod kątem ‘gender’ – po dłuższym okresie ociągania się – jedynie w złudnej
 nadziei uzyskania tą drogą bardzo potrzebnych pomocy gospodarczych i finansowych.
 – Tymczasem międzynarodowe lobby ‘gender’ lub wręcz ‘LGBTIQ’ ingeruje bezwzględnie w
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 pierwszym rzędzie w tradycje religijne i moralne narodów. Obiecuje hojną pomoc finansowo-
gospodarczą – ale pod warunkiem uprzedniego zniszczenia dóbr duchowych i tysiącletnich tradycji
 moralnych danego społeczeństwa.

Ograniczamy się tutaj siłą rzeczy do uwydatnienia jedynie paru aspektów inwazji ideologii ‘gender’.
 Ich skutki okazują się szczególnie destruktywne dla jednostek, małżeństw i rodzin, a ostatecznie samego
 w ogóle istnienia narodów i ludzkości.

Należałoby niewątpliwie przyjrzeć się dokładniej ‘naukowemu’ charakterowi ruchu ‘gender’. Sam już
 poprzednio ukazany przegląd historyczny omawianego ruchu świadczy z góry o tym, że ‘gender’ nie ma
 nic, a przynajmniej prawie nic wspólnego z nauką z prawdziwego zdarzenia.
 Wniosek taki narzuca się wbrew wszelkim solennym deklaracjom aktywistów ‘gender’ i wielości jego
 wykładowców-‘profesorów’ na coraz dalszych wyższych uczelniach.

3. Wytyczne dla ’język płciowo sprawiedliwego’

Szczere politowanie wzbudzają same już odgórnie płynące instrukcje ‘naukowe’ pod adresem
 wszelkich prac i publikacji wyższych uczelni. Mianowicie każda praca magisterska, doktorska, wszystkie
 wypracowania uczniów i studentów muszą zawierać akcenty, które uwydatnią należycie „badania w
 kwestiach kobiecych i płciowych”. Ponadto zaś muszą one być napisane „językiem płciowo
 sprawiedliwym” (zob.: KG-GlobR 151) – z uwzględnieniem problematyki „równościowej”, pozbawionej
 jakiegokolwiek akcentu homofobii, promując „wielość tożsamości płciowej”.

Czy tego rodzaju odgórnie narzucone instrukcje można podciągnąć pod jakikolwiek wymóg „służby
 prawdzie z miłości do prawdy – oraz tworzeniu wspólnoty ludzi, dla których miłość prawdy stanowi
 zasadę jednoczącej ich więzi” (por. wyż.: Szukanie prawdy z miłością do prawdy)?

Tymczasem wspomniane, politycznie wymuszane dostosowanie się prac naukowych pod dyktando
 ideologii ‘LGBTIQ’ ma dotyczyć nawet takich dziedzin, które z istoty swej nie mają żadnych punktów
 stycznych z roszczeniami omawianej ideologii.
 – Cytujemy przykładowo jedną z tego rodzaju instrukcji z terenu Niemiec:

„Sieć Badań Kwestii Kobiecej Nadrenii Północnej-Westfalii żąda wpisywania
 zakresu wykładów z przedmiotu zwanego ‘badania w kwestiach kobiecych i
 płciowych’ do CV (= curriculum vitae; życiorys) absolwentów tak samo jak z
 innych przedmiotów studiów, a także ‘rewizji kanonu lektur’ wszystkich nauk, od
 literaturoznawstwa po nauki rolnicze (!).

 Studenci kończący studia, muszą napisać swoje prace końcowe językiem
 ‘sprawiedliwym płciowo’; jeśli nie, są one zwracane z żądaniem przepisania ich
 w duchu poprawności politycznej.

 Wszelkie rodzaje praktyk seksualnych są przez tych, którzy je stosują, badane
 na uniwersytetach i przekształcane w koncepcje strategiczne służące zmianie
 społeczeństwa” (zob.: KG-GlobR 150n).

Oto naukowość lobby ‘LGBTIQ’: jedna wielka obsesja na punkcie seksualizmu w jego najniższych,
 powiedzieć by należało: obrzydliwych formach, przedstawianych jako szczytowe osiągnięcia
 współczesności ludzi, którzy „podając się za mądrych, stali się głupimi” (Rz 1,22). Uwłaczają one godności
 zainteresowanych tu ludzi, a konsekwentnie: godności, sensowi i celowi istnienia jakiejkolwiek wyższej
 uczelni. Zadaniem uniwersytetu jest „służba prawdzie z miłości do prawdy, tworzenie „wspólnoty ludzi,
 dla których miłość prawdy stanowi zasadę jednoczącej ich więzi ...” (por. wyż.: Szukanie prawdy z miłością do
 prawdy). Tutaj zaś dzieje się wszystko pod presją i pod dyktando sterujących ośrodków ‘genderyzmu’ w
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 jego obłędnych postaciach.

b. Maskowanie właściwych zamierzeń

Osoby wdrażające ideologię ‘gender’, względnie jego dalszy mutant: ‘LGBTIQ’ – bardzo nie lubią
 wszczynania dyskusji publicznych od wysuwania na miejsce czołowe tematyki ‘płci’, a dokładniej: praktyk
 ukrywanych pod przykrywką ogólnie formułowanego domagania się akceptacji statusu gejów względnie
 lesbijek. Zdają sobie doskonale sprawę, że jawne mówienie o tym wszystkim byłoby dla nich samych, a
 tym bardziej dla słuchaczy czymś bardzo niezręcznym.

Toteż przyjęli od dawna taktykę koncentrowania uwagi w pierwszym rzędzie na aspektach
 społecznych: aktualnie już tylko rzekomej walki kobiet o ich równouprawnienie, zapobieganiu przemocy
 mężczyzn w stosunku do kobiet w małżeństwie, na walce kobiet o ‘parytety’ w dostępie do nauki,
 odgrywaniu poważniejszych ról w życiu społecznym i zawodowym, itp. Dla nich samych jest jednak ta
 właśnie tematyka tematem jedynie ubocznym – w naszym środowisku kulturowym w dużej mierze
 przebrzmiałym i już nie aktualnym.

Tymczasem sam już rzeczownik ‘gender’, pełniący rolę swoistego ‘LOGO’ oraz synonimu ruchu
 ‘gender’  w jego coraz dalszych mutantach, oznacza nie co innego, a właśnie ‘rodzaj (gramatyczny); seks,
 płeć’. Z tym tylko, że wyrażenie ‘gender’ brzmi bardziej eufemistycznie [nie razi zanadto ucha], a ponadto
 wywiera wrażenie rzeczywistości ujmowanej bardzo ... ‘naukowo’ (N.B.: rzeczownik ten został użyty po raz
 pierwszy w 1955 r. przez John Money’a: dla odróżnienia płci biologicznej od jej roli społecznej i jej subiektywnego przeżywania.
 N.B.: późniejsze, dokładniejsze badania zdyskredytowały opinie Money’a; zob. np.:
 http://www.fronda.pl/blogi/DobraMy%C5%9Bl/jak-aplikowac-gender,37055.html ).

W praktyce okazuje się, że podejmowane przez środowiska ‘gender’  walki – w oprawie
 towarzyszącego im, z góry podejrzenie wzbudzającego nagłośnienia medialnego i urządzanych parad
 ‘na pokaz’, dotyczą finalnie wymuszanego na społeczeństwie i ustawodawstwie prawa do bezkarnego
 uprawiania życia w stylu żądań ‘LGBTIQ’. Zmierzają one do tego, by całe społeczeństwo, określane
 przez nich jako ‘nie-normalne’, zaakceptowało dla ich liczebnie marginalnej mniejszości – najbardziej
 niewyobrażalne zwyrodnienia życia seksualnego jako wyraz pełnoprawnej ‘normalności’ ich takiej
 odmiany tożsamości płciowej: człowieka ‘genderowego’, a raczej człowieka przekształconego już całkiem
 pod kątem ‘queer’. Który w każdym razie nie ponosi żadnej odpowiedzialności moralnej za żadne
 zwyrodnienia ich praktyk ich seksualnych, skoro one są wyrazem ich takiej natury.

Z punktu widzenia psychologicznego, a tym bardziej
 odpowiedzialności etycznej religijnej – jest takie ich zachowanie
 wymownym świadectwem nękających ich wyrzutów sumienia. Krzyczy
 ono także u nich jednoznacznym przypomnieniem Bożego przykazania. Z
 tym tylko, że siłowo przez nich samych, przy współudziale ich edukatorów



Objaśnienie
 ‘queerowych’ zagłuszane sumienie szuka w tym wypadku ‘winnych’ ich co
 najmniej nie-komfortowego samopoczucia w następstwie praktykowanych
 zwyrodnień obyczajowych – wszędzie indziej, tylko nie w własnym sercu.

Jest to typowa ekstrapolacja poczucia winy na otoczenie. Manifestowane oskarżanie z ich strony, że
 cała reszta społeczeństwa jest ‘nie-normalna’, jest tego jaskrawym wyrazem: wmawianie przeważającej
 części społeczeństwa, że to ‘oni’ są nie-normalni, w porównaniu do nich jako właśnie ‘normalnych’, z tym
 tylko że ... zdeterminowanych na styl życia ‘LGBTIQ’ w następstwie swojej takiej natury: genderowej.

Szeroko przez środowiska ‘LGBTIQ’ rozwijane debaty na temat patriarchalnego ucisku kobiet oraz
 ich zniewalanie ‘stereotypami’ heteroseksualizmu według dotychczasowej tradycji chrześcijańskiej
 spełniają w 98% wystąpień ludzi ‘LGBTIQ’ rolę typowej zasłony dymnej, tzn. dokładniej: tematu
 zastępczego. Tematyka ta, zwłaszcza w minionych wiekach w jakiejś mierze słuszna, stała się od dawno
 tematyką już całkowicie przebrzmiałą.
 – Obecne wysuwanie jej na czołowe miejsce wystąpień publicznych środowisk ‘gender’ ma za zadanie
 odwrócić uwagę niezbyt zorientowanego słuchacza czy neofity od właściwych zamierzeń ‘genderyzmu’ w
 całej brutalności żądanych uprzywilejowań oraz ustaleń legislacyjnych, których człowiek przy zdrowych
 zmysłach w żaden sposób nie może zaakceptować.

Aktywiści ‘genderyzmu’ nie dają jednak za wygrane. Im chodzi przecież o pełne zalegalizowanie ich
 statusu jako ‘genderowców’, łącznie ze zrównaniem ich partnerstw z heteroseksualnymi małżeństwami
 oraz prawem do adopcji i wszelkich świadczeń podatkowo-finansowych, przysługujących
 pełnoprawnemu małżeństwu. Pod tym dopiero warunkiem mogą praktykować bezkarnie styl życia
 zgodnie ze standardami ideologii ‘gender’. Z tym tylko, że o swych konkretnych zachowaniach
 seksualnych, układanych po linii ‘norm’ środowiska ‘LGBTIQ’ – wolą nie dyskutować publicznie. Zapewne
 w świadectwie resztek nie całkiem jeszcze zduszonego poczucia wstydu i nie do końca jeszcze
 stłumionej świadomości sumienia, że działania ich są nieodwracalnie złe same w sobie, a ponadto:
 niezbywalnie poczytalne ...

Publiczne omawianie szczegółów praktykowanych przez nich obrzydliwości, z ich niczym nie
 ograniczonym zmienianiem coraz innych partnerów – homoseksualnych, to znów heteroseksualnych,
 mogłoby wywołać wśród ‘neofitów’ oraz publiczności nie przyjmującej ich stylu życia – wrażenie dla nich
 co najmniej nieprzychylne.

Stąd też przemilczają oni w swych wystąpieniach publicznych oraz hucznie urządzanych akcjach ‘na
 pokaz’ kwestię szczegółów uprawianych przez siebie praktyk. Dyskusję zaś kierują standardowo na
 tematy, których słuszności w zasadzie nikt, lub prawie nikt nie kwestionuje. Dotyczy to w nieskończoność
 przez nich roztrząsanych kwestii tzw. nietolerancji społecznej, ucisku kobiet, kwestii niesprawiedliwego
 prześladowania gejów i lesbijek przez homofobów, ewentualnie tu i ówdzie jeszcze nie w pełni
 uzyskanych przywilejów należnych ‘małżeństwom jednopłciowym’, to znowu kwestii małżeńskich
 finansowych, spadkowych, prawa do adopcji, dostępu do ‘in vitro’ itd.

Taką taktykę odwracania uwagi społeczeństwa od szczegółów ich praktyk seksualnych nauczyli się
 stosować aktywiści ruchu z powodzeniem od początku swego zaistnienia jako ruchu lesbijek i gejów.
 Zdają sobie doskonale sprawę, że takim stylem swych publicznych wystąpień wytrącają ‘przeciwnikom’
 wszelką broń wymierzoną przeciw samemu w sobie ruchowi ‘LGBTIQ’. Oczywiście jedynie ... czasowo:
 chwilowo (zob. do tego wyż.: Szczegółowe wytyczne działań gejowskich – wraz z całym kontekstem poprzedzającym i
 następującym).
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c. ‘LGBTIQ’ a medycyna

Jeślibyśmy mieli zastanowić się nad ‘naukowym’ charakterem ‘gender’, trzeba by go zestawić przede
 wszystkim z biologią, medycyną w jej rozbudowanych specjalizacjach, i zapewne w bardzo szczególny
 sposób w zestawieniu z jej ustosunkowaniem do psychiatrii. A swoją drogą w jego stosunkiem do
 psychologii w jej wielorakich powiązaniach z socjologią i kulturoznawstwem.

1. Tożsamość natury mężczyzny czy kobiety

Podstawowym zagadnieniem dla teoretyków ‘gender’ jest kwestia tożsamości płciowej człowieka jako
 mężczyzny czy kobiety. Na ‘XVI Międzynarodowej Konferencji pt.: Zadania współczesnej metafizyki,
 zorganizowanej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II – zajęto się w zasadniczy sposób
 tematyką „natury człowieka” (grudzień 2013 r.) Stwierdzono, że w historii filozofii zawsze dyskutowano na
 temat tego, czym jest ‘natura’, na czym osadzona jest natura bytu w ogóle, a człowieka w szczególności.
 Jednakże tak potężnego naporu negacji natury, jaką spotykamy w czasach współczesnych, poczynając
 od nauk filozoficznych, poprzez biologię, medycynę, nauki społeczne, jeszcze nie odnotowano (zob.:
 Wywiad z ks. prof. dr. hab. Andrzejem Maryniarczykiem SDB).

Oto parę podstawowych przypomnień dotyczących natury człowieka jako właśnie człowieka. – w
 zestawieniu z ideologią ‘gender’.

  ‘Gender’ neguje frontalnie istotne elementy stanowiące ludzką naturę, poczynając od tożsamości
 płciowej człowieka.
 – Ideolodzy ‘gender’ wmawiają wbrew rozumowi i doświadczeniu ogólnoludzkiemu od zawsze, że
 różnice biologiczne między mężczyzną a kobietą nie mają żadnego znaczenia. Liczy się natomiast
 dokonany przez danego człowieka, od jego środowiska, kultury i jego woli zależny wybór w kierunku
 męskości czy kobiecości. Wybór ten wyrazi się oczywiście we wszystkich obszarach jego życia.

  Tymczasem podobnie jak natura każdej innej istoty, tak i natura człowieka jako jego stała
 właściwość zakłada złożoną w nim celowość i rozumność działań, które służą jego wielorakiemu
 dobru, zaszczepionemu weń przez samego Stworzyciela. Ich kwestionowanie i manipulacje,
 wyrażające się m.in. w inżynierii genetycznej, pociąga za sobą w ostatecznym rozrachunku jedynie
 systematyczne niszczenie natury w ogóle, a człowieka w szczególności. W miejsce rozwoju człowieka,
 skutkiem działań sprzecznych z jego naturą staje się jego deformacja.

  Żywym tego przykładem są programy seks-edukacji. Dziecko wzrasta w środowisku rodzinnym jako
 dziewczynka względnie chłopiec. Sztuczne zaszczepianie dziecku na etapie przedszkolnym lub
 jeszcze wcześniej wątpliwości co do jego tożsamości płciowej staje się działaniem zbrodniczym. Może
 ono pociągnąć za sobą w okresie dochodzenia do biologicznej dojrzałości płciowej utrwalającą się
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 biologiczno-psychologiczną niepewność, która – jak raz po raz o tym świadczą fakty, może
 doprowadzić do samobójstwa, a przynajmniej ciągle nasuwających się myśli samobójczych.

  Podobnie dzieje się z celowo podejmowanymi eksperymentami biologicznymi chociażby na kodzie
 genetycznym człowieka, względnie na już zaistniałych embrionach człowieka. Działania te stają się
 jaskrawym zagrożeniem życia ludzkiego, względnie dokładniej: stałym niszczeniem-zabijaniem
 Poczętego ludzkiego Życia.
 – Hojnym tego świadectwem są działania techników od ‘InVitro’, gdzie jedno w sztucznych warunkach
 do poczęcia doprowadzone dziecko staje się ‘osiągnięciem’ mechanika-technika od ‘InVitro’ za cenę
 nierzadko kilkudziesięciu równie poczętych, po czym zabitych dzieci (zob. do tematu „InVitro” z naszej strony
 wyż.: Nienaruszalność życia „ In Vitro – zagadnienia pokrewne).

2. Autoagresja, myśli samobójcze

O negatywnych skutkach wychowania dzieci i młodzieży w ideologii ‘gender’ z punktu widzenia ściśle
 medycznego oraz o psychologicznych konsekwencji zaszczepianej im niepewności co do własnej
 tożsamości płciowej świadczą chociażby wyniki badań, jakie przeprowadzone zostały w Anglii na szeroką
 skalę pod koniec 2013 r. przez organizację ‘Metro’, która sprzyjała homoseksualistom. Ujmują one
 statystycznie ujawniające się problemy autoagresji oraz myśli samobójczych u badanej młodzieży w
 przedziale wieku 16-25 lat, wychowywanej w typowym duchu ‘LGBTIQ’: homoseksualizmu,
 biseksualizmu i transpłciowości (zob.: Homoseksualiści są autoagresywni i myślą o samobójstwie częściej niż inni).

Zgodnie ze stylem przyjętym na naszej strony, nie wnikamy w szczegółowe aspekty
 niedopuszczalnych ingerencji ideologii ‘gender’ – na kolejnym, obecnie omawianym odcinku: w nauki
 medyczne. Korzystamy wciąż z dorobku innych autorów oraz podejmowanych przez nich badań.
 Wypada jednak wspomnieć przynajmniej w formie wyliczeń – bardziej charakterystyczne odcinki nauk
 medycznych, w jakie ‘gender’ ingeruje bezpośrednio, lub przynajmniej pośrednio – wbrew samemu w
 sobie celowi istnienia medycyny oraz w całkowitej sprzeczności ze zobowiązującym ją zadaniem służby
 prawdzie-w-miłości i ... samemu Życiu.

Wciąż żywotnie aktualna pozostaje treść przysięgi Hipokratesa, jaką składają studenci medycyny w
 chwili odbierania dyplomu ukończenia studiów, upoważniającego do rozpoczęcia praktyki jako lekarza:

„Primum non nocere”
„Przede wszystkim nie wyrządzić krzywdy”

Oto główne zakresy medycyny, w których zaznaczają się ingerencje ‘gender’:

1. Prawo do używania środków przeciw-rodzicielskich.
 2. Natarczywe domaganie się prawa do aborcji.
 3. Prawo do sztucznego zapłodnienia in vitro.
 4. Prawa do chirurgicznej, ewentualnie hormonalnej zmiany płci.
 5. Prawa do eutanazji.
 6. Prawo do eugeniki: selekcjonowania Poczętych m.in. zależnie od upodobania ‘rodzica’.
 7. Wszystko to ma być naturalnym wymogiem praw ‘gender’ – stosownie do faktu, że on jest
 ‘normalnością’ – zgodnie z samozwańczo wymuszoną jego akceptacją społeczno-prawniczą.

3. Beauvoir: „Nikt nie rodzi się kobietą...”
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Niepodobna zrozumieć osób z lobby ‘LGBTIQ’, którzy wbrew oczywistości biologicznej dziecka,
 rodzącego się jako chłopczyk czy dziewczynka, usiłują wmawiać sobie i społeczeństwu, że poszczególny
 człowiek dopiero „staje się człowiekiem-mężczyzną, względnie człowiekiem-kobietą”. Pamiętamy, że
 takie właśnie wyzwanie rzuciła światu Simone de Beauvoir (+ 1986 r.) swym słynnym powiedzeniem: „Nikt
 nie rodzi się kobietą, tylko nią się staje” (zob. wyż.: Simone de Beauvoir). Dążyła ona z wszystkich sił do
 zrzucenia z siebie (i każdej kobiety) ‘ciężaru-niewoli’ macierzyństwa, walcząc o możność ‘oddawania się
 wolnemu seksowi’, w samym tym założeniu domagając się swobody w stosowaniu zapobiegania ciąży i
 aborcji, skoro „ciąża jest okaleczeniem kobiecości, a płód pasożytem i tylko tkanką mięsną” (zob. tamże).

Tymczasem samo już ‘ABC’ medycyny mówi jednoznacznie, że nie tylko same genitalia świadczą o
 tożsamości rodzącego się człowieka jako mężczyzny czy kobiety, ale każda w ogóle komórka,
 skądkolwiek pobrana i odpowiednio pod mikroskopem zbadana, świadczy nieomylnie o przynależności
 do człowieka męskiego czy żeńskiego. Ideologia ‘LGBTIQ’ usiłuje wbrew oczywistości faktów wmówić
 światu, że dopiero środowisko społeczno-kulturowe ‘kształtuje’ człowieka na mężczyznę względnie
 kobietę, podczas gdy same w sobie genitalia – męskie czy żeńskie – „o niczym nie świadczą”.

Można by tu przytoczyć słynną wypowiedź transseksualnej poseł Anny Grodzkiej (przed operacją
 nazywała się: Krzysztof Bęgowski; zob. np.: http://www.se.pl/begowski,254196/) z 8 stycznia 2014 r. W audycji radiowej
 ‘Jedynki’, wypowiedziała się znamiennie: „Absolutną patologią jest przyjęcie, że jedna z tych cech, np.
 rodzaj genitaliów, ma świadczyć zawsze, do końca, niezmiennie o płci człowieka, tak skomplikowanym
 jednak i absolutnie nie zero-jedynkowym zjawisku” (zob.: Rozpoznawanie płci na podstawie genitaliów to patologia).
 Tego rodzaju wypowiedzi małe dziecko by nie wymyśliło, tzn.: dziecko od razu wie, czy Mama urodziła
 mu braciszka, czy siostrzyczkę!

4. Wywiad z dr Wandą Półtawską

Można by w tym kontekście przytoczyć także słowa dr Wandy Półtawskiej z wywiadu
 poprowadzonego przez Agatę Bruchwald dla tygodnika „Nasza Polska” („Nasza Polska” Nr 25 (920),
 18.VI.2013):

„... Nie może pani [prowadząca wywiad] swojej ręki zmienić w rękę mężczyzny,
 ponieważ każda komórka jest żeńska, czyli seksualna. Więc żeby mieć inną
 płeć, trzeba się po raz drugi urodzić. Płeć jest zdeterminowana biologicznie,
 podlega prawu natury. Ale prawa natury są prawami Stwórcy, który naturę
 stworzył.

 Gender to jest objaw pychy ludzkiej, która sobie wmawia, że człowiek może
 wszystko. A naprawdę nie wie on nic ani o sobie, ani o Bogu. Nie można się
 dawać ogłupiać, a ludzie są jak małe dzieci, które temu ulegają. Wszyscy
 ulegają wpływom, ale człowiek rozumny odróżnia to, co może przyjąć, a co
 powinien odrzucić.

 Jak pani powiedzą, że może być mężczyzną – i pani w to uwierzy, to będzie pani
 zwyczajnie głupia. Na pewno nie może pani zmienić siebie biologicznie. Przecież
 wszyscy geje to są stuprocentowi biologicznie mężczyźni lub kobiety. To może
 im się nie podobać, ale to inna sprawa. Jeśli ktoś ma choć trochę rozumu, to
 godzi się na to, co jest nieodwołalne”.
(zob.: Wywiad "Naszej Polski" z prof. Andrzejem Półtawskim i dr Wandą Półtawską).

5. Wywiad z prof. Lew-Starowiczem
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I jeszcze w nawiązaniu do zaszczepiania dzieciom niepewności co do ich tożsamości płciowej –
 wypowiedź słynnego Prezesa seksuologów Polski, prof. Zbigniewa Lwa-Starowiczem. Oto jego słowa
 (Zbigniew Lew-Starowicz, „Nie można dzieci traktować bezpłciowo”, w: GKR, 100-107):

„... Mam czworo dzieci i sześcioro wnucząt. I nigdy żadnemu z nich nie
 narzucałem, jakimi zabawkami mają się bawić. Zawsze wybierały je bezbłędnie,
 zgodnie ze swoją płcią biologiczną. Dziewczynki w zabawach pełniły role
 kobiece, chłopcy męskie. Uważam więc, że bezpłciowe wychowanie jest
 bezsensowne.

Żyjemy w czasach, w których mężczyzna może pełnić wiele ról, nie tylko być
 wojownikiem. Może być zniewieściały, może zajmować się domem ... Ma szeroki
 wachlarz aktywności w ramach swojej biologicznej płci. Nie widzę więc potrzeby
 traktowania dzieci bezpłciowo. ...

 ... Większość seksuologów w Polsce to ludzie wierzący, ze zdrowym
 rozsądkiem. Ich celem jest dobro młodzieży, chcą zapobiegać wczesnej inicjacji
 seksualnej, żeby nie było patologii, zaburzeń, żeby seks był traktowany jako
 relacja z drugą osobą ...

 Zapewniam, ... że w moim środowisku, w moim Zakładzie Seksuologii i Polskim
 Towarzystwie Seksuologicznym, którego jestem prezesem, nie ma człowieka,
 który chciałby rozseksualizować dzieci już od przedszkola. W głowie mi się nie
 mieści, by świadomie coś takiego z dziećmi robić.

 – Masturbacja ... ma trzy przyczyny: przyczyna neurotyczna ... owsiki, oraz
 odkrycie, że pobudzanie się w tych miejscach sprawia przyjemność. Każdą z
 tych przyczyn trzeba usunąć. Wychowanie polega na tym, żeby nie robić z tego
 traumy. Jednak w żadnym wypadku nie należy takiego zachowania promować i
 uważać za normalne, żeby nie przerodziło się w nawykowe zachowanie ...”

d. Mózg mężczyzny a kobiety

1. Problem zróżnicowanej budowy mózgu

Pojawia się kolejne, ważne pytanie i zarazem stwierdzenie.



Objaśnienie

 Mianowicie zdrowy rozsądek nasuwa pytanie – w nawiązaniu
 chociażby tylko do biologicznego zróżnicowania między
 człowiekiem-mężczyzną a człowiekiem-kobietą. Skoro między
 ciałem kobiety a mężczyzny jest tak wiele niesprowadzalnych do
 siebie różnic – a wszystkie spełniają się doskonale jako
 wzajemnie się uzupełniające i przedziwnie komplementarne,
 zwłaszcza w perspektywie człowieka w pełni dojrzałego,
 gotowego podjąć się zadania i obowiązków małżeństwa
 ukierunkowanego na pojawienie się rodziny – budzi się
 spontanicznie pytanie, a raczej stwierdzenie naukowe:
 zróżnicowania te pojawiają się również, a raczej w całkiem
 szczególny sposób, na poziomie mózgu.

Tu przecież znajduje się „centrum dowodzenia” najważniejszych funkcji cielesnych i duchowych
 człowieka: uzdolnienie do bycia świadomym, do samostanowienia, wyczulenie na dobro, piękno, miłość,
 zdolność odczuwania wstrętu i obrzydzenia itd. Tutaj od strony fizjologicznej koncentruje się sterowanie
 hormonalne, układ neurologiczny, ruchowy i wszystkie pozostałe funkcje typowo człowiecze, jak i te które
 występują u człowieka w analogii do funkcji fizjologicznych zwłaszcza ssaków na zasadzie odruchów
 bezwarunkowych.

Od zawsze zdawano sobie sprawę, że inaczej myśli i reaguje kobieta – a mężczyzna. Inaczej
 układają się nawet funkcje zdawałoby się czysto duchowe, jak sposób myślenia i rozumowania u kobiety,
 a u mężczyzny. Inaczej wyraża się zdolność podejmowania aktów wolnej woli w zależności od płci
 danego człowieka. Tym bardziej zaś wyraża się odmienność mężczyzny i kobiety w zabarwieniu głosu,
 ruchów, zachowań, elastyczności ciała, inna jest skóra, włosy itd. u przedstawicieli jednej i drugiej płci.
 Jest z góry nieprawdopodobne, by zróżnicowania te nie miały swego ścisłego odzwierciedlenia na
 poziomie mózgu u przedstawicieli obydwu płci. Badania te zapewne nadal jeszcze trwają.

Różnice te istnieją zupełnie niezależnie od środowiska kulturowego, pomimo iż ono wyraża swój
 ważny wpływ na subiektywne przeżywania swej tożsamości płciowej i jakość zachowań przedstawicieli
 jednej i drugiej płci. Różnice te istnieją oczywiście niezależnie od prób unicestwienia różnic płciowych
 pomiędzy mężczyznami a kobietami, ewentualnie wszelkiego ‘determinizmu’, tzn. ‘skazania’ danego
 człowieka na styl życia czy to jako geja czy jako lesbijki, jakby to chciało wielu przedstawicieli środowisk
 ‘LGBTIQ’.

2. Anne Moir-David Jessel: Płeć mózgu

Na temat różnic w budowie mózgu u mężczyzny a kobiety istnieje wiele doskonałych opracowań.
 Szczególnie przystępnie – w oparciu o swe wieloletnie badania, prezentuje się w tym względzie książka
 pracowników naukowych Uniwersytetu w Oxford w zakresie badań genetycznych: Anne Moir i David
 Jessel, „Płeć mózgu. O prawdziwej różnicy między mężczyzną a kobietą”, 1989 r. Jest to pierwsza
 naukowa analiza różnic między umysłem męskim i żeńskim, i zarazem pierwszy międzynarodowy
 bestseller w tym zakresie (zob. recenzje np.: Płeć mózgu. O prawdziwej różnicy między mężczyzną a kobietą – polski
 przekład 1998, i kolejne wydania, m.in. z 2007 r.).

3. Oświadczenie Katolickich Kobiet Polski 2014

Nie wchodzimy w szczegóły wspomnianych ‘różnic’ mózgu u obu płci. Przytoczymy natomiast z
 naszego terenu w Polsce duże fragmenty „Oświadczenia Polskiego Związku Kobiet Katolickich w
 sprawie Listu Pasterskiego Episkopatu Polski o gender” (chodzi o List Episkopatu na Niedzielę Rodziny Świętej,
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 29.XII.2013 r.), zamieszczony w „Naszym Dzienniku” na początku 2014 r. (1.I.2014 r.). Jest on o tyle
 znamienny, że nawiązuje do szeregu strategicznych aspektów ‘genderyzmu’, zakradającego się zrazu w
 formie zdawać by się mogło łagodnej, a nawet niezwykle przyjaznej w aspekcie wielu krzywd
 doznawanych zwłaszcza przez świat kobiet, z tym że jego zamierzenia właściwe: dramatycznie
 destruktywne, mają być przeforsowane cichaczem, bez dopuszczenia do jakiejkolwiek dyskusji – po
 wstępnym oswojeniu się z owymi na pierwszy rzut oka przyjaznymi aspektami ideologii ‘LGBTIQ’.

Oto niemal całość wspomnianego ‘Oświadczenia’ „Kobiety katolickie wdzięczne biskupom za list o gender” :

  „... W ostatnim czasie obserwujemy ... próby narzucania i wdrażania
 niezwykle szkodliwej i niebezpiecznej ideologii gender do naszego życia
 społecznego.
 Zaprzecza ona naturze człowieka i przez to uderza bardzo mocno w rodzinę.

  Główne przedstawicielki i twórczynie tej ideologii: kobiety Planned
 Parenthood, Margaret Sanger, były przeciwne rodzinie. M. Sanger pisała, że
 ‘najpoważniejszym złem naszych czasów jest zachęcanie do tworzenia dużych
 rodzin, oraz że najbardziej niemoralną praktyką dnia dzisiejszego jest płodzenie
 zbyt wielu dzieci’.

  Zdaniem innej przedstawicielki Judith Butler płeć biologiczna stanowi
 wyłącznie retrospektywny produkt płci kulturowej, tworzący iluzję jej naturalności,
 organiczności i pierwotności. Płeć biologiczna nie powinna więc być traktowana
 wiążąco, wcale nie musi być ona podstawą czyjejś tożsamości, gdyż ważny jest
 sposób, w jaki człowiek chce wyrażać siebie.

  Tak więc zwolennicy ideologii gender uważają, że wiele cech przyjętych jako
 genetycznie istniejące, odpowiednio przypisane kobiecie i mężczyźnie, jest
 wynikiem nacisku społeczeństwa lub uwarunkowania kulturowego.
 Społeczeństwo zatem wymusza niezgodne z naturą ludzką role kobiety i
 mężczyzny, co ogranicza całościowy rozwój człowieka.

  Według ideologii gender za dyskryminację uważa się już nazwanie człowieka
 kobietą, mężczyzną albo dziewczynką lub chłopcem. Podstawowym założeniem
 genderyzmu jest zatem odrzucenie terminów męskości i kobiecości, a także ról
 społecznych, jakie człowiek przyjmuje.

  Tymczasem liczne badania przeprowadzane na całym świecie w tym
 względzie udowadniają, że kobieta i mężczyzna mają inaczej zbudowany mózg,
 co w sposób zasadniczy ujmuje różnice w psychice, sposobie myślenia oraz
 działania.
Badania prenatalne wykazały, że płeć dziecka jest już ustalona w łonie matki i
 inaczej przebiega rozwój dziewczynek i chłopców już w okresie prenatalnym.
 Wychowywanie dzieci ‘bez-płciowo’ jest więc niebezpieczne dla dzieci, ponieważ
 może mieć nieodwracalne negatywne skutki dla rozwoju psychoseksualnego
 dziecka.

  Psychologowie udowodnili, że świadomość odmienności płci pojawia się u
 dziecka między 2 a 3 rokiem życia, a w wieku 3-4 lat jest już dobrze
 ukształtowana świadomość ról płciowych.
 Dzieci w okresie przedszkolnym dobrze wiedzą, że istnieją różnice między
 chłopcem i dziewczynką, tak więc wszelkie manipulacje w wychowaniu dziecka
 ‘a-płciowo’ oraz eksperymentowanie w tym względzie, np. ubieranie chłopca w
 sukienkę, może mieć niekorzystny wpływ na psychikę, a także spowodować
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 nieodwracalny uraz.
 Dziecko między 3 a 5 rokiem życia jest bardzo zainteresowane różnicą płci,
 sprawami rozwoju człowieka i konieczne są tu właściwe odpowiedzi na
 zadawane przez dziecko pytania i mówienie mu, że samo kiedyś wybierze, kim
 chce być, jest absurdalne.

  Nawet psychologowie ewolucyjni (np. Ann Campbell) w swoich badaniach
 udowodniają, że istnieją międzypłciowe różnice w genach, mające wpływ na
 wygląd zewnętrzny kobiet i mężczyzn i na różnice między nimi w sposobach
 funkcjonowania.
 Nie można zatem pozostawić ‘wyboru’ płci i zmieniać jej dowolnie.

  Ponadto fakt postrzegania człowieka przez kulturę ma bardzo istotny wpływ
 na kształtowanie się tożsamości osobowej człowieka. Wzrastanie w poczuciu i
 tożsamości posiadania określonej płci jest warunkiem ukształtowania się
 dojrzałej osobowości człowieka. Jeżeli zatem np. mężczyzna jest postrzegany
 przez kulturę jako mężczyzna, to wtedy buduje się tożsamość osobowa tego
 człowieka jako mężczyzny. Jeżeli braknie owego wpływu kultury na
 kształtowanie się tożsamości osobowej człowieka jako mężczyzny, bo w imię
 ideologii gender można to dowolnie zmieniać, to w konsekwencji może
 doprowadzić do poważnych zaburzeń w osobowości takiego człowieka.

  Nurt gender w swojej historii i rozwoju przechodził wiele metamorfoz –
 postulując także słuszne przemiany społeczne, np. upominał się o prawa dla
 kobiet, przeciwstawiał się dyskryminacji, a więc głosił także postulaty
 ‘humanitarne’ i postępowe, ale w swej istocie jest przeciwko człowiekowi, a także
 w konsekwencji przeciwko Bogu jako Stwórcy człowieka.

  Natomiast osoby promujące ideologię gender najczęściej przedstawiają ją
 jako najbardziej łagodną i często przez bardzo wiele środowisk akceptowaną
 formę feminizmu, także chrześcijańskiego, promującego jedynie ‘równość’.
 Dlatego trzeba być bardzo czujnym i nie dać się zwieść tym tezom głoszonym w
 imię postępu ludzkości.

  Stąd jako kobiety świadome owych zagrożeń dziękujemy Kościołowi za głos w
 tej ważnej sprawie, a Pasterzom Kościoła za pouczenie wiernych o
 niebezpieczeństwie, jaką dla człowieka i rodziny niesie ze sobą ideologia
 gender.

  Jako związek kobiet 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. Apelujemy także do wszystkich
 jednostek 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.

  Polski Związek Kobiet Katolickich zdecydowanie opowiada się przeciwko
 wszelkiej dyskryminacji, także ze względu na płeć, ale jednocześnie wyraża swój
 sprzeciw wobec prób narzucenia obcej naszej kulturze, tradycji i normom
 społecznym ideologii, która niszczy integralność płci i rodzinę.



  Pragniemy wspólnie ze wszystkimi środowiskami dostrzegającymi zagrożenia
 ideologii gender intensywnie budować cywilizację życia i miłości, promując
 integralny model człowieka, w którym należy dbać o jego rozwój fizyczny,
 psychiczny, społeczny i duchowy w oparciu o wartości chrześcijańskie, które są
 zgodne z zamysłem Stwórcy: ‘mężczyzną i kobietą stworzył ich’. Kobieta i
 mężczyzna, choć więc różni w swojej płci, mając odmienne zadania i realizując
 plan Boży, zachowują jednakową godność osobową człowieka, i w tym
 upatrujemy równość między obu płciami”.

e. Film Haralda Eia o ‘Gender Studies’

1. Gabriele Kuby. Film Haralda Eia

Jeden raz więcej obserwujemy, że ideologia ‘gender’ w najmniejszej mierze nie liczy się z faktami
 naukowymi medycyny, ani psychologii. Na katedrach uniwersytetów uprawia się ideologię, a nie
 naukowe dociekania pod kątem ‘służby prawdzie z miłości do prawdy”, ani tworzenia „wspólnoty ludzi,
 dla których miłość prawdy stanowi zasadę jednoczącej ich więzi” (por. wyż.: Szukanie prawdy z miłością do
 prawdy). Pod jakimkolwiek kątem widzenia by nie spojrzeć na aktywność podejmowaną przez ludzi
 owładniętych wizją ‘LGBTIQ’, potwierdza się kolejny raz więcej, że ‘gender’ nie ma nic wspólnego z
 naukowością – i na niej mu właściwie nawet nie zależy. Jest on natomiast od początku do końca typową
 ideologią, która swoje mniejszościowe, marginalne poglądy usiłuje przeforsować jako obowiązującą dla
 całego pozostałego świata.

W nawiązaniu do kwestii różnic w budowie i fizjologii mózgu u kobiety a mężczyzny, a konsekwentnie
 genetycznie uwarunkowanych różnic w spontanicznych zachowaniach dziewczynek i chłopców, a później
 dorosłych kobiet i mężczyzn – wypada wspomnieć o niedużym filmie, jaki w Norwegii utworzył dobrze
 tam wszystkim znany tam socjolog, satyryk-komediant, dokumentalista, człowiek odznaczający się
 wybitną spostrzegawczością i bystrością umysłu. Wykazał on w swym filmie sprzeczności i absurdy, jakie
 światu próbują wmówić ideolodzy oddani mentalności ‘LGBTIQ’. Sam o sobie mówi – w nawiązaniu do
 echa, jaki wywołał utworzony przez niego film-reportaż: „Od początku zarzucano mi, że daję prawicowym
 ekstremistom broń do ręki, ale zawsze stałem na stanowisku, że w dyskusji liczy się po prostu prawda
 naukowa” (zob. http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Harald-Eia-czlowiek-ktory-zmasakrowal-gender-wyznaje-cenie-
feministki,wid,16322996,wiadomosc.html?ticaid=112b36).

Chodzi o komika Harald Eia. Podjął się on śmiałej próby poddania pod publiczność testu na
 zasadnicze tezy forsowanej tzw. ‘równości płci’  w jej znaczeniu, narzucanym przez środowiska
 ‘LGBTIQ’: że mianowicie nie liczy się płeć biologiczna, a miarodajna jest dopiero ‘płeć kulturowa’.

A oto zwięzła charakterystyka tego filmu z wielokrotnie przez nas przytaczanej gruntownej pracy
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 naukowej na temat ‘gender’ – Gabrieli Kuby. Oto fragment podanej przez nią jego charakterystyki (KG-
GlobR 162n):

„... (Harald Eida) zauważył, że w jego kraju, który od dziesięcioleci propaguje i
 popiera ‘równość płci’, mimo to wśród inżynierów jest tylko 10% kobiet i
 podobnie wśród personelu placówek opiekuńczych tylko 10% mężczyzn – tak
 mniej więcej, jak na całym świecie.
 – Mimo potężnego państwowego programu ‘genderowego’ te odsetki nie
 zmieniają się w Norwegii od lat 80-tych XX-go wieku.
 – Eia zainteresował się tym ‘paradoksem genderowym’ i wyprodukował siedem –
 półgodzinnych, bogatych w informacje filmów wideo na tematy płci,
 homoseksualizmu, przemocy, seksu i rasy, które zyskały znaczne powodzenie w
 norweskiej telewizji. Wiele mówił tytuł tej serii: ‘Pranie mózgów’.
 – Te filmy wywołały narodową debatę – i przyczyniły się w dużej mierze do tego,
 że Norweskie Państwo ... zaprzestało po 2012 r. finansowania ‘badań
 genderowych’ ...”.

Wspomniany film – w języku angielskim, jest dostępny w wielu wersjach językowych. Istnieje też
 wersja z napisami w języku polskim. Film ten warto zobaczyć. Wielu polskich czytelników „... ochrzciło go
 mianem ‘człowieka, który zmasakrował gender’ ...” (zob.:
 http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Harald-Eia-czlowiek-ktory-zmasakrowal-gender-wyznaje-cenie-
feministki,wid,16322996,wiadomosc.html?ticaid=112b36).

Autor, Harald Eia, przenosi się z jednej uczelni na drugą, z jednego środowiska działającego według
 wymogów ‘LGBTIQ’ do drugiego. Na filmie widać, jak doprowadza do wypowiadania się pracowników
 nauki, to znowu osób zajmujących się wychowaniem dzieci na różnych etapach rozwojowych – na temat
 np. zróżnicowanych zachowań i wyborów, zauważanych u dziewczynek, a chłopców itd. Udaje mu się
 wykazać mnożące się i jedynie potwierdzające się sprzeczności między codzienną rzeczywistością – a
 forsowanymi instrukcjami ideologicznymi na poruszane coraz inne aspekty środowisk i programów
 ‘LGBTIQ’.

Wnioski, do jakich doprowadzają jego coraz inne wywiady, stają się jednym ciągiem ośmieszenia
 ideologii ‘gender’ i wykazania jej absurdalności. Nikt zdrowo myślący nie może tym wnioskom
 zaprzeczyć. Potwierdza się jedynie ogólny wniosek, który zresztą doprowadził władze rządowe Norwegii
 do słusznej decyzji: wycofania się z finansowania dalszych badań nad rzekomo ‘naukowymi projektami
 gender’, że mianowicie afera z ‘gender’ i jej finalnym mutantem w postaci ‘LGBTIQ’ jest jednym wielkim
 ‘praniem mózgu’.

2. Film Haralda Eia o Gender Studies

Drogim Czytelnikom zainteresowanym przeglądnięciem wspomnianego tragi-komicznego filmu o
 ‘gender’, wykazującego jego nonsensy i jego nie-naukowy charakter, podajemy tutaj link do tego filmu – z
 polskimi napisami do poszczególnych jego scen:

Kliknij:
 Rebelya.TV:

 Gender Equality Paradox
Paradoks ‘równości płci’

Zresztą film ten z polskimi napisami jest dostępny na wielu innych stronach (wystarczy wpisać do ‘google.pl’:
 Harald Eia – i rozwinie się wiele linków do tego filmu, łącznie z opisami).
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Dla tych, którzy pragnęliby przeczytać bardziej szczegółowe sprawozdanie o ‘metodzie’, jaką posłużył
 się Harald Eia w przeprowadzanych wywiadach – oraz wtórnie konfrontacji uzyskanych wypowiedzi ze
 stanowiskiem naukowców z zainteresowanych resortów, przedrukujemy tutaj jedno z
 charakterystycznych sprawozdań. Jest to przedruk blogu Sorena Sulfur (z dnia: 9.VIII.2013. Zob.: Harald Eia
 ‘masakruje’ Gender Studies w Norwegii ):

3. Soren Sulfur: Omówienie filmu Haralda Eia

Soren Sulfur „Harald Eia to rozpoznawalny w Norwegii komik. Nikt nie brał go na
 poważne, gdy rozpoczął poważną serię filmów dokumentalnych ‘Hjernvask’, w
 tłumaczeniu wymownie: ‘Pranie mózgów’ (ang. ‘Brain-wash’). Przez cały czas
 trwania zdjęć w Norwegii i zadawania pytań tamtejszym naukowcom z różnych
 dziedzin pozował na laika, który oczekuje obalenia mitów na temat płci, rasy czy
 homoseksualizmu. Wypowiedzi naukowców, filozofów, dziennikarzy, osób
 publicznych nagrywał. Następnie udał się z nimi do czołowych światowych
 badaczy na uniwersytetach brytyjskich i amerykańskich z dziedzin psychologii
 ewolucyjnej, genetyki behawioralnej i biologii.

Tam zadawał te same pytania, otrzymując zgoła odmienne odpowiedzi.
 Następnie pokazywał naukowcom nagrania ich kolegów norweskich. Reakcje
 były podobne: szok, niedowierzanie, uśmiechy. Również wypowiedzi tych
 specjalistów Harald Eia nagrał i następnie zabrał do kraju, dokonując
 konfrontacji. Reakcje norweskich ‘specjalistów’ polegały chórem na
 zaprzeczeniu, odrzuceniu, dezawuowaniu, ośmieszaniu, oskarżeniu o rasizm i
 szerzenie patriarchatu oraz powielanie własnych kulturowych uprzedzeń.
 – Jednak Harald Eia miał jeszcze jednego asa w rękawie. Otóż nie był laikiem.
 Był socjologiem który przez parę lat pracował w Norwegii naukowo, a dopiero
 potem zajął się pracą komika. Jednak cały czas studiował na boku, trzymał rękę
 na pulsie. Stopniowo jego zainteresowania zaczęły dryfować na pola takie jak
 biologia, genetyka i psychologia ewolucyjna właśnie. Nie było więc przypadkiem,
 że dobrał takich, a nie innych specjalistów ze świata. Wiedział już, ile warta jest
 norweska nauka, gdyż sam się o tym na własnej skórze przekonał.

Zaczął więc przypierać rozmówców do ściany nieustępliwymi pytaniami. Jeśli
 faktycznie nie ma różnic między płciami, to jak wytłumaczyć brak kultur
 odmiennie traktujących kobiety? Dlaczego kobiety mają inny stosunek do seksu
 bez względu na kulturę? Jeśli płeć jest kulturowa, to dlaczego androgyni [=
 obojniacy] twierdzą, że od zawsze czuli się chłopcem lub dziewczynką?
 – Skoro Norwegia jest takim rajem równości płci, to dlaczego 90% inżynierów to
 mężczyźni, a 90% pielęgniarek to kobiety? Dlaczego w Indiach, kraju wielkich
 nierówności względem myślenia o roli kobiet – więcej tychże kobiet idzie
 studiować przedmioty ścisłe niż w Norwegii? Nie dawał się zbyć z pantałyku.
 Przyparci do muru ‘specjaliści’ plątali się, próbując wymigać od odpowiedzi.
 Dominującym stwierdzeniem było: ‘To nie jest interesujące’ oraz ‘to nie ma
 znaczenia’. Ostatecznie jednak byli przyszpilowani: jaki jest pana/pani naukowa
 podstawa twierdzeń? Wtedy prawda wychodziła na jaw. ‘Moje podstawy są nie
 tyle naukowe, co teoretyczne’ oraz ‘nauki humanistyczne powinny kwestionować
 utarte pojmowanie biologiczne’ ...

Sednem każdego niemal 40-minutowego filmu była właśnie sesja
 przyszpilania. Gdyby zrealizowano je w Polsce, zapewne szybko znalazłyby się
 na Youtube pod tagiem ‘masakruje’, bo w istocie była to absolutna masakra
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 poglądów lansowanych przez ‘gender studies’, obnażająca ich kompletny brak
 podstaw naukowych, ignorancję, butę i zupełny brak zdolności krytycznego
 myślenia sparowany ze zwichrowaniem ideologicznym.
 – Wiele wypowiedzi rzekomych specjalistów norweskich są wręcz szokujące. Na
 przykład zupełnie poważnie twierdzą, że orientacja seksualna to kwestia wyboru,
 którego można dokonać w każdej chwili, jeśli się chce. Jeden z ‘naukowców’,
 sam homoseksualista, z kamienną twarzą dowodził, że wybrał taki styl życia,
 ponieważ był zawsze indywidualistą (sic!), a żonaci mężczyźni chcący uciec ze
 związku stają się homoseksualistami (sic!!!). Cała reszta niemalże słowo w słowo
 powtarzała te same krańcowe brednie, ku oszołomieniu biologów i genetyków,
 wśród których Harald specjalnie również przepytał trzech homoseksualistów.

Swoistym smaczkiem jest, że Harald Eia nie wytypował byle jakich ludzi, ale
 tych, którzy udzielają się aktywnie w norweskim życiu publicznym, mają od
 dawna wpływ na norweskie władze, projektując przeróżne polityki i programy,
 lub wręcz są w administracji.
 – Rozczulająca jest scena, gdy jedna z urzędniczek rozkłada ręce, nie potrafiąc
 wytłumaczyć, dlaczego kobiety nie chcą być inżynierami, nazywając to
 paradoksem. Tymczasem to, co jest paradoksem, jest kompletnie prozaicznym
 faktem dla wszystkich innych naukowców na całym świecie. Tylko że różnica
 między nimi a tymi norweskimi od ‘gender’ polega na tym, że opierali się oni na
 faktycznych danych i z nich wyciągali wnioski, nie zaś tworzyli najpierw teorie, a
 potem próbowali do niej szukać dowodów.

 W pewnym momencie część z przepytywanych Norwegów wręcz mówi, że
 podstawą ich twierdzeń jest to, że po prostu tak twierdzą, właściwie otwartym
 tekstem przyznając, że nie mają dowodów i cały wywód jest ideologiczny.

  Już pierwszy film wywołał burzę, zaś niespodziewanym skutkiem
 siedmioczęściowej serii było zamknięcie Nordyckiego Instytutu ‘Gender Studies’
 na Uniwersytecie Oslo, finansowanego przez państwo. Publicznie
 zdyskredytowano bowiem tę ‘dziedzinę’, wykazując że jest to po prostu zachodni
 przypadek łysenkoizmu.
 Nie oznacza to, że ludzie, którzy głosili te idiotyzmy zostali odsunięci kompletnie.
 Ale stracili finansowanie i absolutny posłuch społeczny.
 – Norwegowie po raz pierwszy od dziesięcioleci zaczynają otwarcie mówić o
 rzeczach, które dla reszty świata były oczywiste. Okazuje się, że w postępowym
 raju królował ciemnogród.

  Warto zwrócić uwagę, że emisja filmów miała miejsce w 2010 roku, a
 zamknięcie instytutu w 2011. Jednak oprócz kilku wzmianek w internecie na
 niszowych stronach, nie ma po tym zdarzeniu śladu. Tymczasem ‘gender
 studies’ są lansowane w całej Europie, idą za nimi potężne państwowe granty,
 wkraczają do Polski. Nikt otwarcie o nich nie mówi, że jest to pseudonauka.
 Wywodzi się ona bezpośrednio ze zdyskredytowanych teorii feminizmu – tzw.
 teorii patriarchatu, która niczym spiskowa teoria dziejów tłumaczy ludzką historię
 jako uniwersalną opresję mężczyzn nad kobietami, od razu zastrzegając, że
 opresja ta wpaja przeświadczenie, że odmienne traktowanie kobiet i mężczyzn
 jest podyktowane ‘rzekomo’ obiektywnymi różnicami biologicznymi – więc z góry
 wykluczona jest możliwość falsyfikacji.
 – Tym samym jest to zaprzeczeniem jednej z podstawowych zasad metody
 naukowej. ‘Gender’ bezpośrednio wyewoluowało właśnie z podobnych bzdur.

Porównania jakie się nasuwają dla gender studies, to łysenkoizm czy
 kreacjonizm. Polakom jednak bardziej chyba będzie się on kojarzył z



 marksizmem-leninizmem i jego umysłowymi potworkami oraz eugeniką –
 również rzekomo będącymi ‘naukowymi’, a w istocie narzędziami ideologicznymi
 do tępienia przeciwników politycznych.

Warto rozważyć, czy nie należałoby zamknąć wszystkich ‘gender studies’ w ogóle,
 a badania nad płcią oddać właściwym naukowcom, nie zaś ekspertom od filozofii,
 kultury i literatury. Psychologia ewolucyjna, genetyka, biologia, neurologia – to są
 nauki podstawowe, których znajomością powinien wpierw się wykazać przyszły
 badacz płci. I dopiero z tej pozycji może on szukać wzorów w kulturze.

Serię można obejrzeć po angielsku pod tymi adresami:
 „The Gender Equality Paradox” – „The Parental Effect” – „Gay/straight” – „Violence” – „Sex” –
 „Race” „Nature or Nurture”.

Jeśli ktoś z uwagą obejrzy omawiany film i odpowiednio pomyśli, przekona się sam, ile warta jest tzw.
 ‘naukowość’ studiów uniwersyteckich podejmowanych na wydziale ‘Gender Studies’. Dotyczy to nie tylko
 Norwegii, lecz i wszystkich innych krajów, nie wyłączając Polski.

I.   ‘GENDER’ I ‘LGBTIQ’ W POLSCE

1. Polska pod wzrastającą presją Zachodu

UWAGA. – P.T. Czytelnik rozumie, że poniższe uwagi, pisane przed
 objęciem rządów przez PiS (Prawo i Sprawiedliwość), dotyczą stylu



Objaśnienie

 rządzenia Polską PRZED październikiem 2015 r.

a. Naród z tradycją – a władza

1) Polska na styku kultur

Do niedawna niemal nikt w Polsce nie słyszał, ani nie wiedział nic dokładniejszego o ‘gender’, ani tym
 bardziej o ‘LGBTIQ’, nie mówiąc o ‘gender mainstreaming’, czy wręcz o ‘queer’. Problematyka ta ujawniła
 się w Polsce niemal nagle – z zasady jako reakcja głęboko zaniepokojonych rodziców i wielu
 wychowawców, poczuwających się do odpowiedzialności za wychowanie oraz kształt sumienia swych
 dorastających dzieci szkolnych oraz przedszkolnych .

Ideologia ‘gender’ zaczęła wdzierać się do Polski według typowych scenariuszy, poprzednio już
 wypróbowanych w wielu krajach zwłaszcza Europy Zachodniej oraz Ameryki. Aktywiści ruchu gejów i
 lesbijek, którzy wyzwolili „rewolucję seksualną” w 1968 r., zdążyli w międzyczasie zakorzenić się w wielu
 krajach już na dobre. Zwycięskim szturmem, przy wtórujących im, hucznie urządzanych i medialnie
 maksymalnie nagłośnionych ‘Marszach Równości’ (seksualnej), wymusili w większości krajów publiczną i
 państwową akceptację swego stylu życia jako gejów i lesbijek. W większości tych krajów pozajmowali
 dzięki swej nieustępliwej natarczywości najwyższe szczeble władz rządowych oraz organizacji –
 narodowych, a także wszystkich podstawowych najwyższych instytucji międzynarodowych.
 Przedziwnymi drogami, często poprzez organizacje pozarządowe, dostali się do władz
 przedstawicielskich w ONZ i WHO, a z kolei do wszystkich najwyższych instytucji globalizującej się
 Europy: Unii Europejskiej, wraz z ich zróżnicowanymi urzędami międzynarodowymi, ich trybunałami, a
 tym bardziej organami ustawodawczymi.

W parze z obsadzonymi przez swoich ludzi stanowiskami wysokich instytucji administracji
 międzynarodowej i narodowej, a z kolei władz ustawodawczych państw i urzędów międzynarodowych –
 zdobywali coraz dalsze i coraz bardziej śmiało formułowane przywileje. Celem ich dążeń jest zawsze w
 pierwszym rzędzie zdobycie akceptacji oraz prawne zagwarantowanie nietykalności zarówno swego
 statusu jako gejów czy lesbijek, jak i stopniowe zawłaszczanie przywilejów, o jakie z najwyższym, często
 niemal daremnym trudem walczą małżeństwa i rodziny w tradycyjnym znaczeniu.

Swym tupetem, szantażem i metodami zastraszania względnie
 szokowania publiczności i władz wywalczyli dla siebie już w bardzo
 wielu krajach uznanie partnerstw gejów i lesbijek jako ‘par
 małżeńskich’, a ponadto coraz inne przywileje ściśle związane z
 dotychczasowym małżeństwem heteroseksualnym: prawa
 spadkowe, majątkowe, finansowe, a przede wszystkim prawo do
 adopcji, a z kolei do osiągnięcia ‘potomstwa’ w drodze technik
 ‘InVitro’, nie mówiąc już o prawie do aborcji, gdyby w ich życiu raz
 homoseksualnym, to na odmianę heteroseksualnym, biseksualnym
 czy wielorakim innym – pojawić się miało niechciane dziecko.
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 Aspekty te omówiliśmy w pierwszej połowie niniejszego rozdziału.

Gabriele Kuby, z której gruntownego studium wciąż z wdzięcznością korzystamy, wskazuje na dobrze
 przez siebie podpatrzone etapy agitacji, dzięki którym środowiskom ‘gender’  udaje się prędzej czy
 później osiągnąć jeden przyczółek swych roszczeń za drugim.
 – Scenariusz ten znajdzie zastosowanie również w Polsce. Ta bowiem staje się kolejnym dla ‘gender’ 
 kraju-do-zawłaszczenia.

Oto zarys etapów, jakie ‘gender’ będzie musiało przebyć, by skutecznie przeprowadzić swe plany:

1. Na początek wysunąć problematykę ucisku i wyzysku kobiet przez świat mężczyzn
 2. Stopniowo przechodzić do likwidacji tożsamości płciowej
 3. Podjąć walkę o zagwarantowanie prawa do aborcji
 4. Przeprowadzić skuteczną seksualizację dzieci i młodzieży.

2) Naród a poczynania władz

Naród ma prawo oczekiwać od wybranych przez siebie przedstawicieli władzy, że będą realizowali
 sens pełnionej przez siebie funkcji jako zobowiązującej służby dla dobra wspólnego narodu i jego pozycji
 w świecie – z najwyższym szacunkiem dla jego przeszło tysiącletniej tradycji i kultury, jego dobrego
 imienia oraz suwerenności w rodzinie otaczających go innych państw i narodów. Każde dziecko tego
 narodu pragnie cieszyć się w najlepszym tego słowa znaczeniu swą tożsamością narodową,
 utożsamiając się z jego chlubnymi, często wręcz bohaterskimi osiągnięciami.

Tymczasem wielu myślących, Ojczyznę głęboko miłujących synów i cór tej Ojczyzny stwierdza raz po
 raz ze zdumieniem i wzrastającym niepokojem, że sprawujący władzę zdają się służyć raczej obcym
 mocarstwom, aniżeli dobru własnego narodu. Zdają się nie dbać należycie o jego suwerenność,
 sprzedają obcym kawałek po kawałku coraz inną cząstkę narodowego dziedzictwa. Nie reagują na
 systematycznie zaznaczające się destruktywne działania obcych wpływów na jego kulturę, tradycję i
 tożsamość narodową. Wiedzie to do podcinania, lub wręcz unicestwiania osiągnięć heroicznych wysiłków
 podejmowanych przez bohaterów dawnej i bliższej przeszłości, którzy nierzadko za cenę własnego życia
 poświęcali się dla odzyskania wolnej Ojczyzny i umocnienia jej najlepszego imienia w rodzinie innych
 narodów (zob. do tego chociażby dramatyczny apel Jana Pawła II: „Proszę abyście nie podcinali tych korzeni...”).

W tej sytuacji nie można wymówić się od oddolnego przyjrzenia się chociażby tylko wybranym,
 długofalowym planom, jakie zdają się realizować osoby rządzące krajem. Wypada zwrócić uwagę na
 przyjęty przez rządzących styl traktowania narodu i jego najlepszych tradycji. Jeśli pominąć aspekty
 ściśle polityczne i gospodarcze, trzeba stwierdzić, że szczególnie poważne zaniepokojenie budzą
 poczynania coraz to innej grupy osób, które na najwyższych szczeblach pionu edukacyjnego
 odpowiedzialne są za nadawanie duchowego pionu młodemu pokoleniu.

Mianowicie trudno nie zauważyć, że niezależnie od zmieniających się ekip polityczno-rządowych,
 szczególnie właśnie w pionie edukacji narodowej dzieją się od wielu lat rzeczy bardzo niedobre. Dzieci i
 młodzież zdają się być przedmiotem coraz to innego, wciąż zmieniającego się, na nich
 przeprowadzanego eksperymentowania. Coraz bardziej jednoznacznie ujawnianym punktem docelowym
 rządowych planów edukacyjnych staje się gruntowne oderwanie nastającego pokolenia od Boga i
 jakichkolwiek zasad etycznych, a konsekwentnie: od całej narodowej kultury i tradycji chrześcijańskiej.

Na pobojowisku mają zostać bezwolne manekiny, niezdolne do twórczego kształtowania życia. Nie
 będą one zdolne i nie będą znały tego, co to znaczy być „człowiekiem sumienia”, wiernym raz danemu
 słowu (zob. do tego chociażby List Jana Pawła II do Kapłanów na W.Czwartek 1979, p.9: wierność danemu SŁOWU. Oraz: Jan
 Paweł II, Druga Pielgrzymka do Polski, Częstochowa, Apel Milenijny: „Być człowiekiem sumienia”, p. 5).
 Pozostaną – jako owoce od-człowieczającej ideologii ‘gender’ – zniewieściali (wykastrowani) mężczyźni
 oraz wojujące feministki dystansujące się od wszystkiego, co się wiąże z macierzyństwem. Będą to

javascript:view('p6_3k.htm#or1',850,650)
javascript:view('p6_3k.htm#or1',850,650)
javascript:view('p6_3k.htm#or1',850,650)
javascript:view('p6_3k.htm#or1',850,650)
javascript:view('p6_3k.htm#or1',850,650)


 ludzie niezdolni do tworzenia więzi małżeńskiej oraz rodziny. Ta bowiem w perspektywie ‘LGBTIQ’ ma
 definitywnie zniknąć z widowni dziejowej.

Naród przestanie liczyć się jako „Polonia semper fidelis” (Polska zawsze wierna). Nikt już nie będzie
 wspominał o ‘stereotypie’, który całe ‘szczęście’ nie pojawi się już w literaturze ani w słownictwie: „Bóg –
 Honor – Ojczyzna”. Ci którzy jeszcze przeżyją, będą wegetować jako żywe ‘trupy-nie-ludzie’. Zafundują
 oni w jakiejś mierze jeszcze wegetującej Ojczyźnie – ‘na wesoło’ przeżywane (‘gay’ !) jej samoistne
 wygaśnięcie.

A to właśnie jest zamierzonym, dobrze przemyślanym, dalekosiężnym, a zarazem priorytetowym
 celem, do jakiego ze wszystkich sił zdąża z gruntu skażona, niezdolna już do przewodzenia światu,
 pierwotnie najwyższym autorytetem moralnym cechująca się „Organizacja Narodów Zjednoczonych –
 ONZ”. Aktualnie chodzi jej o jak najdalej posunięte zaniżenie liczby ludzkiego gatunku na świecie. Winno
 się to dokonać priorytetowo poprzez forsowaną na całym świecie aborcję. Tak to wyznał – i bez
 najmniejszego zażenowania jasno sformułował Sekretarz Generalny ONZ, Ban Ki-moon: „Priorytetem
 międzynarodowej polityki powinno być ‘zdrowie reprodukcyjne i prawa reprodukcyjne’ ...” (zob. reportaż z
 28.II.2014: Aborcja jest priorytetem ONZ. – Użyte przez Ban Ki-Moona słowa o ‘zdrowiu reprodukcyjnym’ oznaczają w
 terminologii ONZ jednoznacznie aborcję).

Zdajemy sobie sprawę, że Polska była i jest nadal państwem ‘buforowym’. Tutaj stykają się i w jakiejś
 mierze ścinają wzajemnie wpływy Wschodu i Zachodu. Ta jej pozycja geograficzno-kulturowo-duchowa
 pozostaje od wieków szczególnym czynnikiem, który mobilizował morale Narodu do obrony swej
 szlachetnej, niezłomnej tożsamości. Czynnik ten uzdalniał jednocześnie odwiecznie synów i córy Narodu
 do niemal charyzmatycznego wyczuwania nadchodzących zagrożeń zarówno fizycznych, jak tym
 bardziej duchowych.

Konieczność rozwijania nieustannej czujności wyostrzyła jego zdolność rozróżniania dobra od zła
 oraz tego, co winno służyć właściwie pojętemu dobru, od tego co z perspektywy czasu będzie musiało
 okazać się dobrem złudnym, wiodącym jedynie ku upadkowi i podcinaniu własnych życiodajnych korzeni.
 Tym zmysłem dalekowzrocznego wyczuwania zagrożeń, a zarazem koniecznych postulatów, obdarzone
 były zwłaszcza wybrane przez Boga szczególne postacie narodu, jak np. wybitni pisarze, poeci, potężni
 duchowi przywódcy, oraz błogosławieni i święci Polscy.

b. Bezpośrednie uwarunkowania władz

1) Polska wyzwolona z Bloku Wschodniego

Do nie tak dawna żyła Polska pomimo wygranej Drugiej Wojny Światowej w zniewoleniu przez blok
 wschodni. Nawiązywanie kontaktów z zachodem było w tym okresie niezwykle utrudnione, jeśli nie po
 prostu niemożliwe.

http://www.fronda.pl/a/aborcja-jest-priorytetem-onz,34960.html


 – Sytuacja ta zaczęła zmieniać się bardzo powoli. Chwilą zdecydowanego przełomu stało się pojawienie
 się niezłomnego oddolnego ruchu „Solidarności” (powstał w r. 1980, na bazie ‘Międzyzakładowego Komitetu
 Strajkowego’). Ruch ten został chwilowo brutalnie stłumiony przez ogłoszenie „Stanu Wojennego”
 (13.XII.1981 – 22.VII.1983). Przemiany społeczne w społeczeństwie Polskim stały się jednak iskrą, której
 jakimś dalszym owocem stał się m.in. upadek „Muru Berlińskiego” (13.VIII.1961 – 9.IX.1989).

Tak więc ostatecznie otworzyły się granice Polski od strony zachodniej. Jednakże Polska stała się
 tym samym żądnym terenem, na który zaczęło wlewać się z Zachodu szeroką, jeśli nie porywającą falą
 wiele dobra, ale tym bardziej i dużo wielorakiego brudu i zła.

Mianowicie w ciągu niezbyt wielu lat po zakończeniu Drugiej Wojny Światowej, kraje zachodu, które
 zdołały stosunkowo szybko odbudować swój dawny dobrobyt po zniszczeniach wojny, stały się coraz
 bardziej widownią wzmagających się tendencji do radykalnego odrzucenia wszelkich norm etycznych.
 Działo się to w swoistej, nietrudnej do przewidzenia reakcji na stresy niedawno zakończonej, pełnej
 przerażających okrucieństw Drugiej Wojny Światowej.

Wspomniane tendencje do odrzucenia wszelkich autorytetów, nie wyłączając Boga, osiągnęły szczyt
 w parokrotnie już wspomnianej gwałtownej fali ‘Rewolucji Seksualnej 1968’, jaka wstrząsnęła przede
 wszystkim Niemcami i wielu innymi krajami. Pojawiały się grupy hippisów, spustoszenie moralne
 pociągało za sobą rozpowszechniające się zażywanie narkotyków.
 – Punktem kulminacyjnym stawały się młodzieżowe trendy do zrzucenia z siebie jakichkolwiek nakazów
 etycznych, przede wszystkim tych w dziedzinie seksualizmu. Zakładało to oczywiście frontalne
 odrzucenie autorytetu chrześcijaństwa i dekalogu.

Modne stawały się ugrupowania gejów i lesbijek. Odkładano wszelkie poczucie wstydu w zakresie
 intymności seksualnej. Homoseksualiści walczyli zawzięcie i z tupetem o społeczną akceptację swego
 statusu. Zdobywali i wymuszali na władzach i w prawodawstwie jeden przyczółek uprawnień i
 przywilejów za drugim.
 – Swym zatrutym duchem udało się im w stosunkowo krótkim czasie przesycić wszystkie poziomy życia
 społecznego, ustawodawczego, narodowego i międzynarodowego. Żadnym argumentem za wycofaniem
 się z homoseksualizmu, który stał się ‘modą’ wielu środowisk, nie była coraz groźniejsza plaga
 zachorowań na HIV-AIDS. A przecież pochłonęła ona bardzo wiele ofiar ... śmiertelnych!

2) Zniweczyć sprzeciw Polski

Nic dziwnego, że lobby dobrze już zadomowionych ‘postępowych’ poglądów i wywalczonych
 zachowań nie mogło znieść widoku ‘zacofanej Polski i jej tradycji chrześcijańskiej’, która naraz otworzyła
 się na oścież na Zachód. Ponadto zaś Polska cieszyła się w opinii Kościoła Katolickiego zaszczytną
 opinią jako „Polonia semper fidelis – Polska zawsze wierna”. Potężnym bodźcem do trwania w wierności
 nauczaniu Kościoła stał się pontyfikat Karola Wojtyły, papieża pochodzącego z Krakowa, Polski.
 Roznamiętnione środowiska Zachodu nie mogły tego przeboleć.

W miarę jak coraz inne państwa Europy zaczęły jednoczyć się w sztucznie powstającym tworze „Unii
 Europejskiej”, zaczęły pojawiać się coraz silniejsze, w dużej mierze słuszne tendencje również w Polsce,
 by podłączyć się pod ten wspólny organizm. Wydawało się, że dołączenie się do Unii Europejskiej stanie
 się potężną, bardzo pożądaną pomocą do ożywienia przede wszystkim życia gospodarczego i
 zaradzenia wielorakiej biedzie, z której Polsce niezmiernie trudno było wydźwignąć się po zniszczeniach
 wojennych, spotęgowanych kilkudziesięcioletnią powojenną okupacją radziecką. Wydawało się, że
 przełom polityki, osiągnięty w 1989 roku, pozwoli Polsce wreszcie odzyskać w pełni suwerenność
 zewnętrzną i wewnętrzną (Wydarzenia historyczne wokół daty 1989 r. – zob. chociażby:
 http://www.wos.org.pl/wypracowania/rok-1989-data-przelomowa-w-historii-polski-i-europy.html ).

Rzeczywistość okazała się wcale nie tak różowa, ani jednolita, jak się tego spodziewano.
 Społeczeństwo było swoiście przesiąknięte dobrze zadomowionym komunizmem i jego mentalnością.



 Myślenie ‘komunistyczne’ nie chciało dać za wygrane.
 – Na to wszystko zaczęły nakładać się coraz silniejsze wpływy i poglądy duchowe wlewające się do
 Polski z Zachodu. Wiele z tych poglądów i sugestii można było porównać niekiedy raczej do pomyi, a nie
 bratniej dłoni, wyciągniętej z gotowością przyjścia potrzebującemu wieloraką pomocą.

Taką drogą zaczął wlewać się do Polski śmiercionośny strumień [ang.: main-streaming = główny nurt rzeki]
 Boga zdecydowanie odrzucającej, z wszelkiej odpowiedzialności etycznej wyzutej ideologii
 homoseksualizmu oraz ‘gender’ w jego coraz dalej rozbudowywanym moralnym wyuzdaniu.

Rzecz znamienna, pierwszym i głównym poziomem życia narodowego Polskiego, który zaczął
 otwierać swe podwoje na nową ideologię, stawał się nie tyle sam Naród, ile jego warstwy rządzące.
 Mimo iż tego twierdzenia nie można oczywiście uogólniać, pomijając już to, że nie wymieniamy tutaj
 nikogo z odpowiedzialnych za ten stan z nazwiska.
 – Ale też: sfery sprawujące władzę zaczęły już od dawna tracić coraz bardziej kontakt z narodem,
 któremu winny były służyć – zgodnie z przyjętym na siebie zobowiązaniem i odpowiedzialnością.

Jednym z szczególnie nęcących motywów otwierania się na ‘gender mainstreaming’ stawały się
 względy ... finansowe. Mianowicie otwarcie się na ‘gender’  było hojnie nagrodzone obietnicami
 potężnego wsparcia finansowego ze strony najwyższych organów władzy międzynarodowej i Unii
 Europejskiej.

Każdy zdawał sobie oczywiście sprawę, że dokona się to za cenę istotnego warunku: uprzedniego
 podeptania tysiącletniej tradycji Narodu w jego wierności Bogu, Kościołowi, Krzyżowi, Maryi, Ojczyźnie.

Nie jest wykluczone, że ‘odpowiedzialni’ ze sfer rządzących łudzili się (początkowo), że ten właśnie
 warunek: wyrzeczenie się Boga i dotychczasowego pionu moralnego, budowanego na chrześcijańskim
 Dekalogu, da się jakoś ominąć i uzyskać przyobiecane dotacje finansowe z pominięciem jakichkolwiek
 działań w kierunku wdrażania ideologii anty-teistycznej i planowanej demoralizacji narodu. Znając jednak
 potężną presję i metody kontrolowania dobrze już prosperujących organizacji finansowych poza-
rządowych zachodu, można było z góry przewidywać, że wspomniane łudzenie się okaże się całkiem
 daremne.

Jeden raz więcej zaczęło sprawdzać się w najbardziej dramatyczny sposób złowrogie porzekadło:

„Dla chleba, Panie, dla chleba ...!
 Wyrzeknę się Ciebie. Muszę przecież z czegoś ... żyć!
 Choć niechętnie, zmuszony jestem ... podeptać przeszłości Ołtarze” !
(zob. Adam Asnyk: „Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy, – Choć macie sami doskonalsze wznieść; – Na nich się jeszcze
 święty ogień żarzy, – I miłość ludzka stoi tam na straży, – I wy winniście im cześć!”).

c. Rząd a naród



W poniżej następującym przeglądzie wydarzeń i szczegółów systematycznie odgórnie
 podejmowanych manipulacji duszą Narodu, bez poddawania owych istotnych dla Ojczyzny treści pod
 jakąkolwiek dyskusję narodową, pomocą posłuży nam strona internetowa gliwickiego oddziału „fronda.pl”
 (zob.: Uwaga !!! Gender – Ukryta Prawda. Uwaga !!!). Zawiera ona prawdziwy arsenał w całość zebranej
 dokumentacji dotyczącej zagadnień, związanych z ideologią ‘gender’, którą ... władza Rzeczpospolitej
 Polskiej usiłuje narzucić narodowi – wbrew jego woli i mnożącym się protestom, które najczęściej są
 systematycznie ignorowane.

1) Otwarcie się rządu na program ‘gender’

Ktokolwiek będzie chciał przyjrzeć się głębiej faktowi, że – i jak ekipa rządząca Polską otworzyła
 podwoje swoje na oścież na ideologię ‘gender’ – a jednocześnie jak ta sama ekipa ustosunkowuje się do
 samego rządzonego przez siebie narodu, stwierdzi rychło, że rządzący odnoszą się do tych, którym winni
 służyć, jak do bezwolnych pionków. Ludzie zasiadający na wysokich stanowiskach sądzą – takie odnosi
 się wrażenie, że wolno im bawić się narodem niemal według widzimisię, by przeprowadzać na nich sobie
 wiadome eksperymenty: bez pytania obywateli o zgodę.

Pełniący w tym czasie urząd premiera – prezes Rady Ministrów (Donald Tusk), ujawnił bez
 zażenowania swoje poparcie i pełną akceptację dla programu ‘gender’ i jego pochodnych. Wyraził to
 niedwuznacznie podczas Kongresu Kobiet w czerwcu 2013 (zob.: ‘Teoria queer’ to ważny nurt genderyzmu).
 Potwierdził wtedy swe pełne poparcie dla połączenia programu ‘gender’ z jego rozwojem w kierunku
 ‘queerizmu’, czyli ostatecznie: opanowaniu życia narodu przez lobby homoseksualizmu i wszelkie z tym
 związane dewiacje.

Oto sprawozdanie z jego wystąpienia (z 2013 r.):

Slogan ‘równości’ jest tym, co łączy lewicowy feminizm, genderyzm i queeryzm, i
 nie jest to teza przeciwników genderyzmu. Jest to rządowy ekspert, od kilku lat
 szkolący w tej ideologii setki, a może tysiące państwowych urzędników.
 – Łączy on w jedno ‘równość szans’ w projektach ‘PO KL’ [= Program Operacyjny,
 Kapitał Ludzki], feminizm i queeryzm. Nie robi tego według własnego widzimisię, bo
 ... ‘na zachodnich uczelniach od kilkunastu lat pojawiają się osobne studia i
 specjalizacje z zakresu queer studies, czasami wiązane z gender studies, a
 czasami stanowiące element studiów z zakresu women's studies”.

2) Obawa p. premiera o stanowisko Trybunału Konstytucyjnego

Po czym premier dopowiedział charakterystycznie już sam od siebie – w świadectwie swej
 świadomości, że działa przeciw Konstytucji i przeciw racji stanu Polski, której przewodzi:

„Najgorsze co mogłoby się stać [= charakterystyczna obawa: słowa wiele mówiące !] to
 przygotowanie takiej ustawy, którą Trybunał Konstytucyjny uzna za niezgodną z
 Konstytucją. To mogłoby zamrozić temat związków partnerskich na dekady.
 – Bo dziś nie widzę szans, że w ciągu 10-15 lat w Sejmie znajdzie się większość
 dla radykalnych rozwiązań tej sprawy.
 – Ja chciałbym żyć w kraju, gdzie wszelkie odmienności cieszą się szacunkiem
 wyrażonym w przepisach prawa, ale muszę być odpowiedzialny za skutki
 prawne i społeczne. Do efektów dojdziemy drogą ewolucji ...”

Trudno było wyrazić jaśniej swoje stanowisko jako ‘premiera rządu’. Nie chodzi o jakąkolwiek, niemal
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 w całości dawno już przebrzmiałą walkę o tzw. ‘równe traktowanie kobiet i mężczyzn’, lecz o „życie w
 kraju, gdzie wszelkie odmienności cieszą się szacunkiem wyrażonym w przepisach prawa ...”.

Niejedna osoba niezbyt zorientowana w terminologii ‘gender’ aż do ‘queer mainstreaming’ włącznie
 byłaby gotowa przyklasnąć słowom pana premiera bez zmrużenia oka – w nawiązaniu do jego życzeń
 pod adresem ‘równości szans’ oraz ‘szacunku dla wszelkich odmienności ... ”, z racji jego
 zaangażowanej troskliwości o kobiecy ród.
 – Tymczasem jest jasne, że wyrażenie p. premiera o „wszelkiej odmienności” musi być rozumiane w
 przyjętym również przez p. premiera języku ‘LGBTIQ’. Tym bardziej że przemawiał na ‘Kongresie Kobiet’
 tej właśnie opcji. Pan premier nawiązuje jednoznacznie do prawnego usankcjonowania w Polsce
 wszelkich możliwych, najbardziej wymyślnych obrzydliwości lobby ‘LGBTIQ’, jak np. biseksualizmu,
 transseksualizmu, naprzemiennych związków hetero- i homoseksualnych; dowolnie zmienianej
 tożsamości płciowej, itd.

Dokładniej się wyrażając: środowisku ‘LGBTIQ’, dla którego p. premier wyraża swoje pełne wsparcie,
 chodzi o takie ustawienie polskiego ustawodawstwa, które tym samym będzie frontalnie sprzeczne w
 stosunku do naturalnego prawa moralnego i Prawa Bożego, wyrażonego w Bożych przykazaniach.
 Sprzeczne oczywiście i z całą przeszło tysiącletnią kulturą narodu Polskiego i jego kręgosłupem
 moralnym.

Lobby znakomicie potrafi wykorzystać każdą nadarzającą się sposobność, by dla swoich roszczeń
 oraz już uzyskanych uprzywilejowań, wywalczanych zwykle swą porażającą krzykliwością, szantażem i
 urządzanymi manifestacjami, chociażby takich jak „Marsz Szmat’ w Warszawie (18.V.2013 r. – Zob.:
 http://tvnwarszawa.tvn24.pl/informacje,news,marsz-szmat-przeszedl-przez-warszawe,87650.html)
 wymusić na władzy ustawodawczej odpowiednie zapisy prawnicze na swoją korzyść. Zapisy te staną się
 skutecznym środkiem prawa stanowionego dla zaskarżenia z tytułu ‘mowy nienawiści’ każdego, kto by
 się ośmielił myśleć kategoriami człowieka o ... zdrowym zmyśle etycznym.

Wracając do dopiero co przytoczonej wypowiedzi p. premiera, nasuwa się zasadnicze pytanie: czy
 naród polski zdaje sobie chociażby w znikomej skali sprawę, o jaką tu chodzi stawkę? Czy naród zgadza
 się z góry na to, by stać się przedmiotem odgórnie sobie narzuconej manipulacji – w analogii do
 niedawno minionych czasów panującej ideologii marksizmu-komunizmu, kiedy to synowie i córy tegoż
 narodu z rozkazu ‘partii’ mieli być ‘zadowoleni’ z faktu, iż ‘góra rządowo-partyjna’ przejęła za nich
 myślenie?

3) Ciche otwarcie podwoi na ‘gender’

Okazuje się, że rząd Polski otworzył się już w międzyczasie na szereg ustaleń prawnych z Unii
 Europejskiej względnie organów jeszcze wyższych, międzynarodowych, które są zdominowane przez
 ideologię ‘gender’  i jej pochodne. Przeciętny obywatel nie wie na ten temat nic, lub prawie nic.

W tym zakresie: spraw dotyczących całokształtu naszego Narodu i jego wielowiekowej tradycji,
 nierozdzielnie splecionej z kulturą chrześcijańską, wszystko dzieje się ... cichaczem. Obserwuje się tu
 wciąż potwierdzany brak jakiejkolwiek dyskusji demokratycznej. Decyzje ekipy rządzące podejmowane
 są nierzadko przeciw woli ogółu narodu. Rządzący zdają sobie sprawę, że na wiele rozwiązań płynących
 z Zachodu, chociażby przez ekipę rządzącą przyjętych z pewnym oporem, naród polski z góry w żaden
 sposób nie wyraziłby swej zgody. Tu ma swe uzasadnienie przyjęty przez rząd styl rządzenia: ‘przez
 zaskoczenie’ – i totalitarnie.

Zdajemy sobie zresztą sprawę, że jakikolwiek sygnał zgody narodu, dotyczącej w tym wypadku
 ideologii ‘LGBTIQ’, w najmniejszej mierze nie leży w stylu lobby środowisk ‘gender’ i ‘LGBTIQ’ – w tym
 znaczeniu, że osobistości ‘LGBTIQ’ zasiadające na szczytach Władzy – z góry nie liczą się ze zdaniem
 żadnego z narodów. Stylem rządzenia państwami wchodzącymi w skład jednostki międzynarodowej
 takiej jak ‘Unia Europejska’, czy tym bardziej ‘Organizacja Narodów Zjednoczonych’ i ‘Światowa



 Organizacja Zdrowia’ (UE, ONZ, WHO) – jest odgórne narzucanie, a raczej wymuszanie akceptacji
 biurokratycznie przyjętych ustaleń prawnych podległym sobie czy zrzeszonym z sobą jednostkom
 państwowo-narodowym.

Jaśniej to wyrażając trzeba stwierdzić: tu panuje powszechna dyktatura totalitarna władzy skupionej
 w ręku szeregu organizacji międzynarodowych, a często organizacji jedynie poza-rządowych. Mowa o
 tym była już w pierwszej części niniejszego rozdziału. Organizacje te, często bez wyraźnego mandatu
 samych nawet władz czy to UE czy ONZ itp., jeśli nie wręcz wbrew ich prawom, dysponują aparatem
 przemożnej siły nacisku: w pierwszym rzędzie siły finansowej. Są one gotowe udzielać hojnej pomocy
 gospodarczej i wielorakiej innej – za cenę jednak akceptacji przyjętej przez nich ideologii ‘queer
 mainstreaming’.

Kraje członkowskie zostają zmuszane do szukania w najlepszym wypadku zawiłych kruczków
 prawnych, które by im pozwoliły odsunąć w czasie, ewentualnie niemal niemożliwe do osiągnięcia
 wybronienie się od wprowadzenia u siebie ustaleń prawnych skonstruowanych w duchu ‘LGBTIQ’.
 Przyjęte przez wspomniane organizacje zapisy – z zasady godzą wprost w podstawowe dobra i wartości
 kulturowo-etyczne owych krajów i narodów.

Niejedne rządy, ściślej lub swobodniej zrzeszonych państw członkowskich, wiją się wtedy w obliczu z
 jednej strony niemożności zgody na praktyczne całkowite zlikwidowanie wartości duchowych swego
 narodu, a z drugiej presji żywiołowych potrzeb oczekiwanej pomocy gospodarczej ze strony owych
 organizacji międzynarodowych. Te zaś są w pełni gotowe pomoc tę dostarczyć, ale wciąż pod warunkiem
 otwarcia się na sprzeczne z dobrami kulturowymi owych państw rozwiązania ‘genderyzmu’.

Ograniczamy się w tej chwili do wyżej wspomnianego otwarcia się rządu Polski na chociażby niektóre
 dokumenty, warunkujące wejście Polski do Unii Europejskiej. Są one niestety wszystkie na wskroś
 przesycone duchem ‘genderyzmu’. Zresztą pod dyktando ustaleń tejże UE, zgodnie z którymi żaden
 jakikolwiek zakres rozwiązań nie może być zaakceptowany bez wyraźnego uwzględnienia w nim
 problematyki „równości płci i pełnego uszanowania dla odmienności płciowej”.

2. Garść dokumentów wiodących

a. Zasada równości szans kobiet i mężczyzn



Objaśnienie

Jednym z podstawowych dokumentów, jakie rząd Polski musi uwzględnić, jeśli ma wchodzić w skład
 UE, jest dokument pt. „Zasada Równości szans Kobiet i Mężczyzn w projektach Programu Operacyjnego
 Kapitał Ludzki” (współfinansowane przez EFS Europejski Fundusz Społeczny. – zob.: „Zasada Równości szans Kobiet i
 Mężczyzn, PO KL, Poradnik”). Dokument ten omawia w 4 częściach: ‘Projekty Równościowe’ (s. 6-22),
 wdrażanie tych projektów krok po kroku (s. 23-56), Równościowe Działania (s. 57-61), oraz Informacje
 Dodatkowe.

Zrozumiałe są wskazania promujące zrównania płci odnośnie
 do zatrudnienia, rodzaju zatrudnień, płac, studiów,
 zaangażowania w życiu społecznym itd. Niemniej celowo tu użyte
 określenia „równość, równościowy” muszą być rozumiane w
 znaczeniu, jakie im nadaje ideologia ‘gender’. Czytelnik, który nie
 jest tego w pełni świadom, może w najmniejszym stopniu nie
 podejrzewać, jak przewrotna treść kryje się pod tymi słowami.

Sam w sobie dokument jest mianowicie wyrażony takim
 językiem, by ktoś nie zorientowany ‘do końca’ w zamierzeniach

 ‘genderyzmu’, długo nie mógł się spostrzec, co użyte w dokumencie słowa oznaczają.

Charakterystyczny odcień znaczeniowy typu ‘genderowego’ wiąże się już z samym faktem, że w
 dokumencie nie występuje określenie ‘płeć’, lecz wyrażenie ‘gender’. Użyte w dokumencie piękne słowa,
 stanowiące swoiste zewnętrznie przyozdobione ‘opakowanie’ właściwej, przez rząd zamierzonej treści
 ‘genderyzmu’ (samego środka wewnątrz owego opakowania ‘gender’) – nie są w stanie przykryć, ani zagłuszyć
 krzyczącego zła, jakie kryje się poza ową piękną ‘atrapą’.

Przykładowo można by nawiązać do określenia ‘małżeństwa’. Zgodnie z dyrektywami ‘gender’,
 ‘małżeństwem’ może całkiem spokojnie być związek czy to dwóch kobiet, czy dwóch mężczyzn.
 – Przeciętnemu czytelnikowi możliwość takiego skojarzenia nie przejdzie w ogóle przez głowę. Na to zaś
 z góry zgadza się rząd, który otworzył się na ideologię ‘gender’.

  Na tym tle rozumiemy bezwzględnie z punktu widzenia ‘genderyzmu’; nakazane przesycanie
 projektów we wszelkich dziedzinach życia uwarunkowaniami ‘genderyzmu’. Wystarczy przytoczyć
 chociażby następujące zalecenie-rozkaz (str. 26):

„Jak czytamy w ‘Przewodniku po kryteriach’, ‘zgodnie z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki (PO KL)
 każdy projekt winien zawierać diagnozę uwzględniającą sytuację kobiet i mężczyzn w danym obszarze
 i ocenę wpływu na sytuację płci (gender impact assessment) (p.3.1 wniosku o dofinansowanie), której wyniki staną
 się podstawą do organizacji projektu.
 – Aby móc postawić diagnozę problemu, która uwzględnia perspektywę płci, powinniśmy
 przeprowadzić analizę pod kątem płci (gender analysis), a następnie ocenić wpływ naszych działań na
 sytuację kobiet i mężczyzn (gender impact assessment)”.

Bezpośrednią konsekwencją tak postawionego warunku staje się odrzucenie każdego podania o
 pomoc finansową do zrealizowania któregokolwiek z programów, gdyby nie przeszedł przez ‘filtr’ wizji
 ‘gender’.

  Trzeba też wciąż pamiętać, że według ‘genderyzmu’ płeć to wcale nie to samo co gender. Liczy
 się w ostatecznym rozrachunku jedynie ten ostatni. Związana z tym problematyka zaczyna się ujawniać
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 dla kogoś niezbyt zorientowanego we wciąż tutaj stosowanej, świadomie dobieranej genderowskiej
 terminologii, dopiero po drobiazgowym przestudiowaniu całości projektu. Wystarczyłoby np. uwzględnić
 wskazówki dotyczące przedszkoli i zastosowania konkretnych programów do pracy w przedszkolach.
 Pojawi się wtedy natychmiast wymóg UE zgodnie z wizją ‘gender’, że już dzieci przedszkolne winny być
 wdrażane w zagadnienia ‘równościowe’, oczywiście w znaczeniu lansowanym przez ideologię ‘gender’.

Przykładowo można by przytoczyć chociażby to zdanie dokumentu, dotyczące przedszkoli:

„... Piknik dla dzieci, rodziców i nauczycieli/nauczycielek poświęcony stereotypom i uprzedzeniom
 Pokaz filmik ‘Przedszkole.
 Ucz tolerancji, bo świat ma wiele odcieni’ ...” (tamże, str. 38).

b. Komunikat Komisji Europejskiej do Rady...

Innym ważnym dokumentem wzorowym UE dla państw członkowskich, zatem i dla Polski, jest nieco
 już starszy, ale wciąż aktualny „Komunikat Komisji Europejskiej do Rady, Parlamentu Europejskiego,
 Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-społecznego oraz Komitetu Regionów, Plan działań na rzecz
 Równości Kobiet i Mężczyzn 2006-2010” (zob.: ”Komunikat Komisji Europejskiej do Rady, Parlamentu Europejskiego
 ...” – strona 1-15 po polsku, oraz 16-24 po ang.).
 – Dokument omawia w cz.I: Priorytetowe obszary działań na rzecz równości płci (s. 4-12).
 Natomiast w cz.II: Poprawa zarządzania dla równości płci (s.13-15).

c. Konwencja Rady Europy w sprawie zapobiegania
i zwalczania przemocy

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0092:FIN:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0092:FIN:PL:PDF


Kolejnym dokumentem UE, który musi uwzględnić Rząd Polski, jest „Konwencja Rady Europy w
 sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej” (Stambuł, 11.V.2011. – Zob.:
 ”Konwencja Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet ...”). Dokument ten omawia
 odnośne zagadnienia w 12 rozdziałach (31 stron).

Dokument ten ma o tyle wiążące dla państw członkowskich znaczenie, że zawiera ważne definicje
 związane z wizją ideologii ‘gender’. W grę wchodzi m.in. definicja:

płci (Art. 3c)
 płeć biologiczna (Art. 14-15)
 rola religii, kultur, zwyczajów w przemocy kobiet (Art. 12-5);
 obciążenie podatników odnośnego państwa na kwotę 160 mln zł na rzecz zorganizowania grup
 ekspertów itd. dla wdrożenia dokumentu w życie.

Do tego aspektu trzeba będzie wrócić osobno – poniżej.

d. Standardy edukacji seksualnej w Europie

Dalszy ważny dokument, wprost narzucający standardy ‘gender’, pochodzi z poziomu „Światowej
 Organizacji Zdrowia” (WHO), jednakże w połączeniu z niemieckim „BZgA” (‘Federalna Centrala Edukacji
 Zdrowotnej’), pt.: „Standardy edukacji seksualnej w Europie. Podstawowe zalecenia dla decydentów oraz
 specjalistów zajmujących się edukacją i zdrowiem” (jest to dokument: Biuro Regionalne WHO dla Europy i BZgA. –
 Zob.: „Standardy edukacji seksualnej w Europie” – polskie wydanie: 2012, stron 66).

Oto podział jego treści:

Cz.I – Wstęp – 6 paragrafów;
 Cz.II – Matryca edukacji seksualnej: 2 paragrafy.

Dokument omawia m.in. różne metody przekazywania wiedzy na temat seksualności.
 W zasadniczej części omawia szczegółowo rozwój zainteresowań seksualnych od niemowlęctwa do
 wieku dojrzałości (cz.I, p. 3.2: „Psychoseksualny rozwój dzieci” s. 22-26).
 Faworyzuje nauczanie o seksualności tzw. ‘holistyczne’, definiując je następująco:

  „Podejście holistyczne opiera się na rozumieniu seksualności jako wymiaru człowieczeństwa i może
 pomóc dzieciom i młodzieży w rozwinięciu podstawowych umiejętności umożliwiających im
 samookreślenie ich seksualności i ich związków na różnych etapach rozwoju. Takie podejście pomaga
 im w przeżywaniu swojej seksualności oraz partnerstwa w sposób satysfakcjonujący i odpowiedzialny”
 (tamże, str. 5).

Definicja ta jest zbyt ogólnikowa, by mogła stać się wytyczną do odpowiedzialnego przekazywania

http://www.niebieskalinia.pl/spaw/docs/konwencja_PL.pdf
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 wiedzy na omawiany temat. Tym bardziej że wytyczne WHO w omawianym dokumencie zalecają
 wdrażania w masturbację już od wieku niemowlęcego, a tym bardziej w dalszym latach. W streszczeniu
 prezentują się wytyczne wychowania seksualnego wypracowane na poziomie WHO w następujący
 sposób (Biuro Regionalne WHO dla Europy i BZgA. – zob.: ”Standardy wychowania seksualnego w Europie wg WHO”):

0-4 Co daje przyjemność? Moje ciało należy do mnie

4-6 Masturbacja we wczesnym dzieciństwie. Relacje jednopłciowe. Różne
 koncepcje rodziny. Rozmowa na tematy seksualne

6-9 Masturbacja, autostymulacja, ejakulacja, stosunek, antykoncepcja. Seks
 w mediach. Choroby weneryczne. Nadużycia. Prawa seksualne

9-12 Antykoncepcja. Skuteczne używanie prezerwatyw. Różnica między
 orientacją genderową a płcią biologiczną. Masturbacja, orgazm.
 Wykorzystanie nowoczesnych mediów, w tym Internetu. Akceptacja
 różnych form seksualności. Choroby weneryczne, HIV. Pozytywny
 wpływ seksu na zdrowie.

12-15 Pierwsze doświadczenia seksualne, przyjemność, masturbacja, orgazm,
 konsekwencje macierzyństwa i ojcostwa, ciąża (także w relacjach
 jednopłciowych), usługi antykoncepcyjne, prawo aborcji. Prawa
 seksualne. Prawa krajowe.

Czy ktokolwiek z rodziców, w którym tlą się chociażby tylko resztki poczucia odpowiedzialności,
 zgodzi się na takie tzw. ‘holistyczne seksualizowanie’  swego dziecka od niemowlęctwa?
 – Czy nie sprawdzają się jeden raz więcej słowa św. Pawła, Apostoła Narodów:

„Podając się za mądrych, stali się ... głupimi” (Rz 1,22)
[w znaczeniu biblijnym: sądząc że obejdą się bez Boga, przed którym tak czy owak stanąć muszą,
 odpowiadając zarazem za w miliony idące ‘grzechy cudze’, za które stali się odpowiedzialni-poczytalni] .

e. Równościowe Przedszkole

Dalszym, wprost z ideologią ‘gender’ związanym Dokumentem jest kolejny projekt: „Równościowe
 Przedszkole”. Oto link do podstawowego w tym względzie dokumentu (zob.: „Polityka równościowa w
 programach przedszkolnych” – w ramach: ‘Kapitał Ludzki, Narodowa Stategia Spójności’, UE, EFS, stron 36).

Autorki tego programu, zaadaptowanego do polskiej rzeczywistości, przyznają bez ukrywania, że
 chodzi im o program dla Przedszkoli w duchu ‘gender mainstreaming’ (strumienia genderowskiego). Już we
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 wstępie piszą:

  „Naszym celem więc było przyjrzenie się programom do edukacji przedszkolnej z perspektywy
 polityki równości płci (gender mainstreming).
 – Szukałyśmy tych przekazów w programie, które zwracałyby uwagę na szkodliwość powielania
 stereotypów płciowych w edukacji przedszkolnej, propozycji zabaw, ćwiczeń i zajęć przełamujących
 owe stereotypy, jak również zaleceń dla nauczycielek i nauczycieli przedszkolnych, by w swych
 działaniach edukacyjnych stereotypy te przełamywali i ich nie powielali.
 – Programy edukacji przedszkolnej analizowałyśmy także pod kątem zawartości, czyli czy w samym
 przekazie, proponowanych zadaniach, ćwiczeniach i sformułowaniach twórczynie tych programów
 powielają stereotypy płciowe czy wręcz przeciwnie ...” (tamże, s. 2).

Po ogólnym przedstawieniu różnorodności programowych dotyczących przedszkoli, dokument
 przechodzi do problematyki płci i genderu:

„... Warto jednak pamiętać o tym, że nauczyciele powielają (często nieświadomie) stereotypy płciowe i
 komunikaty kierowane do dzieci często nie są wolne od nich, lecz je wzmacniają. Przykłady takiego
 zachowania zostały przedstawione w materiałach szwedzkich zrealizowanego tam programu
 edukacyjnego uwzględniającego perspektywę genderową, które przytaczamy we wstępie (str. 10).
 – ... w części dotyczącej Edukacji społecznej, gdzie w tabeli znajdziemy zapis dotyczący zakresu
 edukacji pt. ‘Szacunek dla innych ludzi i dla różnorodności’, który ma na celu zaznajomienie się z
 różnorodnością i indywidualnością ludzi, dostrzeganie i docenianie jej” (str. 11).

f. Szkoła Milczenia

Ważnym dalszym dokumentem, albo i podręcznikiem będącym promocją ‘genderyzmu’, jest praca
 czterech polskich renomowanych autorów: „Szkoła Milczenia” (zob.: Szkoła Milczenia – Autorzy: Jacek
 Kochanowski, Robert Kowalczyk, Zbigniew Lew-Starowicz, Krzysztof Wąż; Toruń 2013, 190 s.). Na tylnej okładce książki
 podana jest charakterystyka tej książki. Jest to:

  „... przegląd treści szkolnych podręczników do biologii, wiedzy o społeczeństwie i wychowania do
 życia w rodzinie pod kątem przedstawienia w nich problematyki LGBTQ i treści homofobicznych.
 Został (on) zrealizowany przez Stowarzyszenie na rzecz lesbijek, gejów, osób biseksualnych, osób
 transpłciowych oraz osób queer ‘Pracownia różnorodności”.

Środki do druku zawdzięcza ten podręcznik grantowi udzielonemu przez Fundację im. Stefana
 Batorego. Charakterystyka ta, jak i nazwa instytucji finansującej pracę – mówi sama za siebie.

Z punktu widzenia ‘genderyzmu’ szczególnie ważny jest trzeci przyczynek tego podręcznika:
 „Przegląd podręczników z punktu widzenia Gender Studies” (str. 77-105). Autor (Jacek Kochanowski) ubolewa,
 że:
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„... polska szkoła nie tylko nie uczy tolerancji, nie przygotowuje uczennic ani uczniów do życia w
 nowoczesnym, różnicowanym społeczeństwie wielokulturowym, lecz przeciwnie, bardzo często jest
 przestrzenią reprodukcji stereotypów i uprzedzeń, w tym także tych, które odnoszą się do osób
 homoseksualnych, biseksualnych, transpłciowych czy osób queer.
 – Szkoły wszystkich poziomów, nawet jeśli nie reprodukują wprost homofobii (choć także i z takim
 zjawiskiem mamy niekiedy do czynienia), to z pewnością kładą solidny grunt pod postawy ksenofobiczne”.

3. ‘Gender’ w Polsce: promocja – i sprzeciw

a. Systematycznie – ale ‘drogą ewolucji’

Należy przyjrzeć się chociażby tylko pobieżnie działalności szeregu stowarzyszeń i organizacji
 pozarządowych, które w całości lub częściowo wspierają społeczną akceptację ideologii ‘gender’ w
 Polsce. Przewodnikiem jest tu dla nas doskonały materiał przeglądowy, opracowany pt. „Sytuacja gender
 w Polsce” (zob.: Sytuacja gender w Polsce – materiał na 52 slajdach, zaczerpnięty ze strony: www.wdz.edu.pl: Współczesne
 zagrożenia dzieci i młodzieży – Seksualizacja dzieci i młodzieży).
 Do tego zagadnienia wrócimy jeszcze w dalszym ciągu naszych rozważań (zob. niż.: Polskie organizacje
 promujące ‘gender’ – zob. też kontekst poprzedzający).

Istnieje oczywiście również szereg innych stowarzyszeń i organizacji oraz stron internetowych, które
 starają się z całym poczuciem odpowiedzialności za dobro wspólne Ojczyzny uświadamiać w pierwszym
 rzędzie rodzicom i wychowawcom, na czym polega groźne dla Narodu i jego tysiącletniej tradycji
 niebezpieczeństwo, czyhające w pierwszym rzędzie na łatwy łup, którym mają być dzieci przedszkolne i
 szkolne. Zagrożeniem tym jest w pierwszym rzędzie indoktrynacja ‘genderystowska’ i ‘równościowa’,
 promująca ze wszystkich sił powszechną seksualizację dzieci, młodzieży – i całego kraju (zob. niż.:
 Organizacje przeciwstawiające się ideologii ‘gender’).

W poprzednim ‘podpunkcie’ ukazaliśmy garść dokumentów UE, WHO, oraz rodzimych adaptacji
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 tychże dokumentów (zob. wyż.: Garść wiodących dokumentów). Całkiem otwarcie wypowiada się o
 rozseksualizowaniu młodego pokolenia, poczynając od niemowląt i dzieci przedszkolnych, dokument
 WHO (zob. wyż.: Standardy edukacji seksualnej w Europie). Można to z łatwością sprawdzić.
 – Pozostałe dokumenty nie wyrażają się na ten temat aż tak jaskrawo. Podkreślają natomiast wyraźnie,
 że wszystkie programy i projekty zarówno pionu edukacyjnego, jak i jakiegokolwiek innego zakresu
 działań, muszą uwzględniać ‘obowiązkowe’ normy gender mainstreaming oraz politykę równości.

Określenia te są jednoznaczne. Chodzi nie tylko o tolerowanie, ale wręcz uprzywilejowanie wszelkich
 nie-stereotypowych związków seksualnych, czyli o szczególny szacunek i stosowanie ‘mowy
 sprawiedliwości’ w stosunku do aberracji takich jak geje, lesbijki, biseksualiści, transseksualiści, dla osób,
 które w każdej chwili muszą mieć zapewnioną możność zmiany swej tożsamości seksualnej itd.
 Warunkiem przeprowadzenia tych programów jest oczywiście całkowite wyeliminowanie z życia
 jakichkolwiek norm etycznych, małżeństwa oraz rodziny. To zaś jest przedsięwzięciem nierealnym bez
 uprzedniego zlikwidowania religii, przede wszystkim zaś chrześcijaństwa z jego dekalogiem.

Pan premier Tusk, który otworzył rząd Polski (a nie Naród Polski) na oścież na ideologię ‘gender’, zdaje
 sobie dobrze sprawę z oporu, na jaki natrafi w obliczu tych dekadenckich, anty-narodowych i anty-
chrześcijańskich, od-człowieczających programów. Gro narodu, to osoby wciąż nie całkiem (jeszcze)
 zepsute. Do nich zalicza się przede wszystkim co najmniej duża część małżeństw i rodzin, a także
 nauczycieli-wychowawców, oddanych swej pracy zawodowej, pojętej jako powołanie życiowe, z pełnym
 poczuciem swej wielorakiej odpowiedzialności.

Pamiętamy jasno sformułowane, niegodne piastowanego stanowiska, słowa p. premiera z wyżej
 wspomnianego ‘Kongresu Kobiet’ (zob. wyż.: Obawa p. premiera o stanowisko Trybunału):

„Najgorsze co mogłoby się stać, to przygotowanie takiej ustawy, którą Trybunał Konstytucyjny uzna za
 niezgodną z Konstytucją. ...
 – Ja chciałbym żyć w kraju, gdzie wszelkie odmienności cieszą się szacunkiem ...
 – Do efektów dojdziemy drogą ewolucji ...”

Taką właśnie taktykę stosuje zarówno rząd, jak i środowiska ‘LGBTIQ’ od dawna. Po pierwszym
 odrzuceniu projektu ustawy – zostaje wniesiona dokładnie ten sam projekt w niemal identycznych
 słowach za niedługo ponownie. Po jego kolejnym odrzuceniu – zostaje on wniesiony niedługo potem
 znowu. ‘Aż do skutku’: metodą zanudzania i zamęczania posłów powtarzanym wnoszeniem wielokrotnie
 już odrzucanych projektów do ponownego rozpatrzenia, aż projekt zostaje w końcu przeforsowany:
 powoli-powoli, po trochu, idąc wciąż nieustępliwie do przodu, chociażby po setki razy.

b. Słownictwo ‘gender’

Czas najwyższy zdać sobie jaśniej sprawę, jakie jest właściwe znaczenie
 dokumentów UE, WHO, ONZ i wielorakich innych, przesyconych do obrzydzenia
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Objaśnienie

 powtarzaną terminologią ‘gender’ i jego dalszych mutantów, aż po ‘queer
 mainstreaming’.

Wyżej wspomnieliśmy już – a jest to spostrzeżenie powszechne tych, którzy
 poświęcają się głębszemu poznaniu ideologii ‘gender’, że terminologia jaką
 aktywiści ‘gender’ się posługują, jest z istoty swej nieprecyzyjna. Podane przez
 teoretyków ‘gender’ wyjaśnienia nierzadko jedynie zaciemniają i tak już niejasną
 treść użytych wyrażeń.
 – Nic dziwnego: bo jest ona od początku do końca nagromadzeniem
 sprzeczności i odrzucenia oczywistych faktów, zawartych w samym prawie
 naturalnym, w zdrowej antropologii, medycynie i ... rozumowaniu człowieka
 władającego zdrowym rozumem.

Oficjalne wyjaśnienia słownictwa

Wyjaśnienia do słownictwa ‘gender’ zaczerpniemy rzecz jasna, z źródeł jego oficjalnych dokumentów.
 Ukażemy tutaj głównie te wyrażenia ‘gender’, który w jego dokumentach wciąż występują.

Do dyspozycji mamy przede wszystkim dwa nieco różniące się źródła odnośnych ‘Słowników’
 a) Pierwszy ‘Słownik’ zawiera jedynie 6 opracowanych haseł:
Słownik Gender.
 b) Drugie źródło jest nieco obszerniejsze, przedstawia opis 14 haseł:
Słownik pojęć równościowych.
 c) W pewnych wypadkach trzeba uwzględnić znacznie obszerniejszy ogólny ‘Słownik’:
Słownik (zawiera on ok. 250 haseł genderystowskich).
 – ‘Słownik’ ten wchodzi w skład jednego z działów większego portalu, zawierającego cztery główne
 części: Biblioteka, Słownik, Prawo, Baza Organizacji (jest to dokument z serii: ‘Kapitał Ludzi – Narodowa Strategia
 Spójności’, finansowany z UE, EFS (Europejski Fundusz Społeczny. Zob. adres internetowy samego owego portalu: Równość-
Info).
 d) Ponadto korzystamy z 3 artykułów Grzegorza Strzemeckiego. Autor analizuje w nich krytycznie
 ‘genderyzm’ oraz słynne ‘Oświadczenie’ Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania (z XII.2013):
 Cz.I: (zob.: „Gender mainstreaming” jako program nowego totalitaryzmu wyłożony w dokumentach rządu RP i UE).
 Cz.II: (zob.: Genderyzm jak neo-marksizm-leninizm).
 Cz.III: (zob.: „Teoria queer” to ważny nurt genderyzmu. Jak to się ma do zapewnień Rzecznika ds. Równości?
Lub całość w jednym artykule, zob.: Genderyzm jako państwowa ideologia w rządowych szkoleniach).

Dla uproszczenia przedrukujemy tu hasła dwu pierwszych ‘Słowników’ w porządku alfabetycznym –
 na jednej tylko tabeli. Hasła podające różnice pomiędzy ‘Słownikiem’ pierwszym a drugim drukujemy
 kolejno po sobie, zaznaczając je sygnaturą [a], względnie [b], ewentualnie podamy inne źródło dla danego
 hasła.

Analiza pod kątem płci [b]
 to analiza, która ujawnia różnice między położeniem kobiet i mężczyzn w danym
 obszarze i analizuje je, uwzględniając społeczno-kulturowe uwarunkowania płci.

Dyskryminacja ze względu na płeć [a]
 odmienne traktowanie kobiet i mężczyzn ze względu na płeć w porównywalnej
 sytuacji.
 Na przykład wiele kobiet otrzymuje mniejsze wynagrodzenie niż mężczyźni
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 wykonujący tę samą pracę.
 Z drugiej strony mężczyźni starający się o pracę opiekuna do dzieci bądź pracę
 pielęgniarza, mimo swoich kwalifikacji, są często traktowani podejrzliwie ze
 względu na swoją płeć.

Dyskryminacja ze względu na płeć [b]
 oznacza wszelkie zróżnicowanie, wyłączenie lub ograniczenie stosowane ze
 względu na płeć, które powoduje lub ma na celu uszczuplenie albo
 uniemożliwienie jednej z płci przyznania bądź korzystania na równi z drugą płcią z
 praw człowieka oraz podstawowych wolności w dziedzinach życia politycznego,
 gospodarczego, społecznego, kulturalnego, obywatelskiego i innych.
 – Dyskryminacją ze względu na płeć jest również molestowanie seksualne.

Feminizacja zawodowa [b]
 Dominowanie kobiet w niżej cenionych i gorzej opłacanych segmentach rynku
 pracy, często w zawodach stereotypowo uważanych za ‘kobiece’, zwykle
 związanych z funkcjami opiekuńczymi i peryferyjnymi.
 – Także mężczyźni mogą pracować w zawodach sfeminizowanych, zazwyczaj
 awansując w nich szybciej niż kobiety i zarabiając więcej, co określa się
 mechanizmem szklanych ruchomych schodów.

Gender [a]
 kategoria badawcza, która opisuje społeczne i kulturowe aspekty związane z płcią.
 – Gender odnosi się do ról, oczekiwań i stereotypów przypisanych kobietom i
 mężczyznom, które są kulturowo i historycznie zmienne.

Na przykład jeszcze do początku XX w. kobiety nie były postrzegane jako
 pełnoprawne obywatelki mające prawo do głosowania i partycypacji politycznej.
 W Polsce prawa wyborcze przyznano kobietom w roku 1918, w Szwajcarii
 dopiero w 1971 r.
 – Prawo do głosowania nie wynika w żadnej mierze z obiektywnych,
 biologicznie utrwalonych kompetencji, jest natomiast wynikiem społecznych i
 politycznych norm. Dlatego też mówimy tutaj o aspekcie gender.
 – Innym przykładem na zmienność i zróżnicowanie aspektów gender może być
 zakaz posiadania przez kobiety prawa jazdy w Arabii Saudyjskiej. Obywatelki
 Arabii Saudyjskiej nie są w żaden sposób naturalnie niezdolne do prowadzenia
 samochodu, a zakaz wykonywania tej czynności wynika z politycznych i
 religijnych norm.
 – Warto podkreślić również, że uwarunkowania gender w takim samym stopniu
 dotyczą kobiet jak i mężczyzn. Na przykład w Japonii haft artystyczny jest
 równie popularny wśród mężczyzn i kobiet, w Europie haftem takim zajmują się
 zazwyczaj kobiety.
 – Jak widać na powyższych przykładach, gender nie neguje biologicznych
 uwarunkowań płci. Kategoria gender zwraca jedynie uwagę na to, że
 przypisywane mężczyznom i kobietom role i oczekiwania są wynikiem
 społecznej konwencji oraz kulturowych i historycznych norm.

Gender [b]
 Płeć społeczno-kulturowa; jest zespołem cech, atrybutów, postaw, ról społecznych,
 a także oczekiwań społecznych, związanych z faktem bycia kobietą lub mężczyzną
 (w sensie biologicznym, fizjologicznym).
 – Płeć biologiczna (ang. sex), dotyczy anatomicznych różnic między ciałem kobiety
 a ciałem mężczyzny, z którymi się rodzimy.
 – Płeć kulturowa kształtowana jest społecznie, ‘uczymy się’ jej w procesie
 socjalizacji, edukacji, wychowania.
 – Płeć kulturowa zmienia się w czasie i przestrzeni (zasada równości szans).

Gender mainstreaming (zasadniczy nurt genderu) [a]



 to forma polityki równościowej, która polega na włączeniu zasady równości szans
 kobiet i mężczyzn w główny nurt działania politycznego.

Gender mainstreaming jest obowiązującą w Unii Europejskiej i szeroko przez
 nią wspieraną strategią polityczną na rzecz równego traktowania kobiet i
 mężczyzn.
 – Działania gender mainstreaming polegają na analizie wpływu danej polityki
 na równość kobiet i mężczyzn i na wspieraniu tych rozwiązań, które promują
 równość płci.
 – W praktyce zgodnie z polityką gender mainstreaming uchwały i
 prawodawstwo nie mogą być sprzeczne z zasadą równości płci.

Gender mainstreaming (zasadniczy-główny nurt genderu) [b]
 Uwzględnianie społecznego i kulturowego wymiaru płci we wszystkich dziedzinach
 życia oraz we wszystkich działaniach Unii Europejskiej, włączanie perspektywy
 gender do wszystkich aktywności realizowanych przez kraje członkowskie, we
 wszystkich wymiarach życia społecznego, ekonomicznego, politycznego.
 Wszystkie realizowane polityki muszą być weryfikowane pod kątem zapewniania
 równego dostępu i równego udziału obu płci.

Hetero-seksualny [- dodatek: PL]
 Określenie utworzone ze słowa greckiego: ‘heterós’ = drugi, inny.
 Hetero-seksualny oznacza: drugiej płci. Lub częściej – np. w kontekście określenia
 małżeństwa: małżeństwo ‘hetero-seksualne’ = małżeństwo mężczyzny z kobietą.
 – Geje i lesbijki domagają się określenia i przywilejów dla swego związku ‘mono-
seksualnego’ = jedno-płciowego: dwóch mężczyzn, względnie: dwóch kobiet.

Lepka podłoga [b]
 Pojęcie to oznacza zawody o niskim statusie, cechujące się małymi możliwościami
 awansu; odnosi się do zajęć osób – głównie są nimi kobiety, które tkwią
 ‘przylepione’ na najniższym poziomie (pomoc domowa, pielęgniarka itp.).

Luka płacowa (gender pay gap) [a]
 to różnica w zarobkach między kobietami i mężczyznami wyrażona w formie
 procentowej.

Luka płacowa w Polsce utrzymuje się na poziomie 15 procent, ale na
 najwyższych stanowiskach jest jeszcze większa.
 – W praktyce luka płacowa oznacza, że miesięczna kwota wynagrodzenia dla
 kobiet jest średnio o 700 zł mniejsza niż ta, którą otrzymują mężczyźni, a na
 wyższych stanowiskach różnica ta dochodzi do kilku tysięcy złotych.
 – Na lukę płacową składa się wiele czynników, spośród których pewne można
 zakwalifikować jako dyskryminację, a inne nie.
 – Luka płacowa może wynikać z segregacji zawodowej ze względu na płeć,
 różnic w stanowiskach zazwyczaj obejmowanych przez kobiety i mężczyzn, czy
 też różnic w udziale mężczyzn i kobiet w sektorze publicznym i prywatnym.
 – Może też ona wynikać ze stereotypów zakładających, że kobieta z zasady
 bardziej angażuje się w sferę prywatną niż publiczną, dlatego niechętnie
 podejmuje się zadań, które wiążą się z większą dyspozycyjnością, ale też
 większym wynagrodzeniem.
 – Luka płacowa w części wypływa również z dyskryminacji, która polega na
 wypłacaniu kobietom mniejszego niż mężczyznom wynagrodzenia za taką
 samą pracę.

Patriarchalne społeczeństwo [zob. Grzegorz Strzemecki, cz.III, str.8]
 Ważnym paradygmatem studiów nad gender jest teoria społeczeństwa
 patriarchalnego, zgodnie z którą kobiety są ofiarami instytucjonalnie utrwalonej
 męskiej dominacji w społeczeństwie i kulturze. Dominacja ta, uzasadniana



 rzekomo naturalną nierównością płci, prowadziła do wykluczenia kobiet z
 najważniejszych obszarów życia społecznego (przede wszystkim z nauki,
 gospodarki, polityki i religii). Kobiecość skonstruowana była jako odwrotność i
 uzupełnienie męskości, przypisywano jej cechy związane z wycofaniem, biernością
 i słabością, rezerwując dla kobiet podrzędne role w strukturze społecznej.
 – Z tego powodu studia ‘gender’ stanowią ważny element gender mainstreamingu,
 czyli strategii politycznej zmierzającej do likwidacji przejawów dyskryminacji kobiet
 i wypracowania stanu zrównoważonych relacji pomiędzy mężczyznami i kobietami.

Performatywność płci (lub. performatywność rodzajowa: gender performativity) [wyjaśnienie
 dr Macieja Dudy]
 oznacza sposób konstrukcji płci społeczno-kulturowej poprzez jej nieustanne
 powtarzanie i odgrywanie (termin wprowadzony do socjologii przez Judith Butler)
(zob. artyk.: Grzegorz Strzemecki: ‘Teoria queer’ to ważny nurt genderyzmu – fotokopia nr 2).

Przemoc ze względu na płeć (gender-based violence) [a]
 forma przemocy, która jest skierowana do ofiary ze względu na jej płeć.

Na przykład gwałt jest formą przemocy opartej na płci, gdyż jest on w znacznej
 większości dokonywany na ofierze ze względu na to, że jest kobietą.
 – Do kategorii przemocy ze względu na płeć zaliczamy również między innymi
 przemoc domową wobec kobiet, trafficking, molestowanie seksualne kobiet czy
 przymusową sterylizację.

Przemoc ze względu na płeć [b]
 Jakikolwiek akt przemocy, lub groźba użycia przemocy (fizycznej, psychicznej,
 seksualnej, ekonomicznej) wymierzona przeciwko drugiej osobie z powodu jej
 przynależności do danej płci.
 – W grupie ofiar dorosłych ponad 90% przypadków oznacza przemoc mężczyzn w
 stosunku do kobiet.
 – Przemoc tworzy, podtrzymuje i wzmacnia nierówności między kobietami a
 mężczyznami we wszystkich sferach życia, utrudniając lub uniemożliwiając
 korzystanie z praw.
 Przemoc wobec kobiet jest formą łamania Praw Człowieka.

Queer Theory [wyjaśnienie: dr Maciej Duda, Cz.III]
(‘społeczna teoria różnicy’, ‘teoria odmienności’) – dziedzina badań społecznych
 powstała na początku lat 90. XX-go wieku w ramach kulturoznawstwa. Stanowi
 obecnie ważny nurt studiów genderowych. Zawdzięcza swoje narodziny głównie
 studiom gejowskim, lesbijskim, jak i feministycznym.
 – Teoretycy ‘queer’ poddają krytycznej analizie kategorie tożsamościowe związane
 z ludzką seksualnością oraz dyskutują o heteronormatywnym charakterze kultury.
 – ‘Queer’ znaczy przede wszystkim ‘lesbijski’, ‘gejowski’, ‘homoseksualny’ (czy
 generalnie ‘nie-heteroseksualny’, ‘nie-heteronormatywny’), zaś teoria queer
 stanowi krytykę wszelkich tożsamości płciowych i seksualnych, które uważa się za
 naturalne czy normalne, [...] jest krytyką tożsamości normatywnych…
 – Ideologia środowisk LGBTQ (queeryzm) stanowi więc ważną część genderyzmu.

Na początku ‘queer theory’ była jedną z dziedzin gay and lesbian studies,
 jednakże wkrótce okazało się, że jest tak prężna i aktywna, że zaczęła być
 utożsamiana z całymi gay and lesbian studies.
 – Obecnie ‘queer’ nie można utożsamić ani z homoseksualizmem ani z
 biseksualizmem, lecz z wszelkimi nienormatywnymi tożsamościami i
 zachowaniami seksualnymi, co jest wyrazem wyczerpywania się podziału w
 kulturze na homo – hetero, a powstawaniem podziału na to, co zgodne z
 kulturowym status quo, i na to, co niezgodne.
(zob. artyk.: Grzegorz Strzemecki: ‘Teoria queer’ to ważny nurt genderyzmu – zob.
 fotokopia, str. 11 i 14).

http://www.fronda.pl/a/teoria-queer-to-wazny-nurt-genderyzmu-mowi-ekspert-jak-to-sie-ma-do-zapewnien-rzecznika-ds-rownosci,33643.html
http://www.fronda.pl/a/teoria-queer-to-wazny-nurt-genderyzmu-mowi-ekspert-jak-to-sie-ma-do-zapewnien-rzecznika-ds-rownosci,33643.html
http://www.fronda.pl/a/teoria-queer-to-wazny-nurt-genderyzmu-mowi-ekspert-jak-to-sie-ma-do-zapewnien-rzecznika-ds-rownosci,33643.html
http://www.fronda.pl/a/teoria-queer-to-wazny-nurt-genderyzmu-mowi-ekspert-jak-to-sie-ma-do-zapewnien-rzecznika-ds-rownosci,33643.html
http://www.fronda.pl/a/teoria-queer-to-wazny-nurt-genderyzmu-mowi-ekspert-jak-to-sie-ma-do-zapewnien-rzecznika-ds-rownosci,33643.html
http://www.fronda.pl/a/teoria-queer-to-wazny-nurt-genderyzmu-mowi-ekspert-jak-to-sie-ma-do-zapewnien-rzecznika-ds-rownosci,33643.html


Role płci [b]
 Wzory zachowań, prawa i obowiązki uważane za właściwe dla danej płci w danym
 społeczeństwie.
 – Oznacza to, że większość tego, co uważamy za typowo męskie lub typowo
 kobiece, ukształtowane jest przez kulturę, w której żyjemy.

Równość płci (gender equality) [a]
 stan, w którym kobieta i mężczyzna w porównywalnych sytuacjach są tak samo
 traktowani niezależnie od płci.

Na przykład płaca i awans są wyznaczane przez wykształcenie, doświadczenie
 i kompetencje, a płeć jest statystycznie nieistotnym czynnikiem w tym procesie.
 – W Polsce równość płci jest prawnie zdefiniowana i chroniona w Artykule 33.
 Konstytucji Rzeczpospolitej:
 1. Kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej Polskiej mają równe prawa w życiu
 rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym.
 2. Kobieta i mężczyzna mają w szczególności równe prawo do kształcenia,
 zatrudnienia i awansów, do jednakowego wynagradzania za pracę jednakowej
 wartości, do zabezpieczenia społecznego oraz do zajmowania stanowisk,
 pełnienia funkcji oraz uzyskiwania godności publicznych i odznaczeń.

Segregacja pionowa i pozioma na rynku pracy [b]
 Segregacja pozioma to podział sektorów gospodarki i zawodów na ‘męskie’ i
 ‘kobiece’, podział będący konsekwencją stereotypów płci.
 – Segregacja pionowa: utrudniony dla kobiet dostęp do awansu, zajmowania
 stanowisk kierowniczych i decyzyjnych.
 – Segregacja pionowa łączy się z pojęciami: szklany sufit, szklane ruchome
 schody, szklane ściany.

Stereotypy płciowe (gender stereotypes – gender bias) [a]
 uproszczone, uogólniające i zwykle nieprawdziwe przekonania na temat ról i cech
 charakterystycznych dla mężczyzn i kobiet, które nie mają podstaw w
 obiektywnych różnicach między płciami.

Stereotypy mają zazwyczaj negatywne konsekwencje dla grup i osób, których
 dotyczą, ponieważ przypisują im ogólnikowe cechy, które często są
 nieprawdziwe i krzywdzące.
 – Warto tutaj zaznaczyć, że kobiety i mężczyźni w równym stopniu padają
 ofiarami stereotypów płciowych. Na przykład stereotypowe przekonanie, że
 mężczyźni są niezdolni i za mało wrażliwi do opieki nad dziećmi, ma często
 negatywne skutki na relację ojców z dziećmi.
 – W najbardziej radykalnej formie stereotyp ten przejawia się w nierównym
 traktowaniu ojców przy przyznawaniu przez sądy praw do opieki nad dziećmi.
 – Z drugiej strony według stereotypowego myślenia kobiety są mniej zdolne do
 ścisłego i konkretnego myślenia, dlatego też mniej chętnie wybierają kierunki
 ścisłe i techniczne. Nawet jeśli kobiecie wykształconej w kierunku ścisłym lub
 technicznym uda się pozyskać pracę zgodną z jej wykształceniem, trudniej jej
 awansować, gdyż towarzyszy jej stereotyp, że jej umiejętności są bardziej
 wyuczone niż naturalne.
 – Warto tutaj zauważyć, że stereotypy dotyczące płci są przekazywane od
 najmłodszych lat i wpływają na realizację potencjału dzieci.
 – Dziewczynki zwyczajowo są zachęcane do postaw biernych – bycia
 grzeczną, spokojną, posłuszną.
 – Chłopcy z drugiej strony są zachęcani do eksplorowania otaczającej
 rzeczywistości i są wynagradzani za swoją aktywność.
 – Ponadto od najmłodszych lat dzieci uczone są, że pewne zawody są domeną
 mężczyzn, a pewne kobiet, co kształtuje ich późniejsze wybory akademickie i



 zawodowe.
 – Zwalczanie stereotypów polega na promowaniu indywidualnego potencjału i
 talentów oraz odrzucaniu ograniczeń bezpodstawnie narzuconych na obie
 płcie.

Stereotypy płci [b]
 Uogólnione przekonania na temat kobiet i mężczyzn przyjmują postać
 uproszczonych opisów ‘męskiego mężczyzny’ i ‘kobiecej kobiety’.
 – Odnoszą się na przykład do tego, jakie cechy psychiczne są uważane za
 charakterystyczne dla kobiet a jakie dla mężczyzn, jakie rodzaje aktywności są
 przeznaczone dla reprezentantów czy reprezentantek poszczególnych płci
 (zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym), jak zachowują się mężczyźni, a
 jak kobiety.
 – Znamienne dla stereotypów płci jest to, że cechy przypisywane kobietom są
 zazwyczaj przeciwstawne tym, którymi opisuje się mężczyzn i odwrotnie, a same
 stereotypy bardzo trudno ulegają zmianie.

Szklane ruchome schody [b]
 Pojęcie opisujące sytuacje, w której mężczyźni wykonując zawody, stereotypowo
 postrzegane jako ‘kobiece’, awansują szybciej i zarabiają więcej od kobiet
 pracujących na tych samych stanowiskach, bądź wykonujących tę samą pracę.

Szklany sufit [b]
 Sytuacja, w której kobietom zbliżającym się do szczytu hierarchii pracowniczych w
 zakładach pracy coraz trudniej jest awansować, a najwyższe stanowiska w firmach
 są najczęściej nieosiągalne.
 – Przyczyną są bariery niewidoczne, tzn. nie wynikające z przyczyn formalnych,
 ale ze stereotypów lub kultury organizacyjnej firmy, uniemożliwiające kobietom
 awans.

Szklane ściany [b]
 Pojęcie opisujące sytuację, w której kobiety często pracują na stanowiskach tzw.
 peryferyjnych, pomocniczych, administracyjnych, wspierających.
 – Z takich stanowisk o wiele trudniej jest awansować na stanowiska kierownicze,
 centralne, które wiążą się z większym zakresem władzy i decyzyjności, jak
 większym zakresem władzy jak i wyższymi zarobkami, a także większym prestiżem
 społecznym.

Tokenizm [b]
 Pojęcie opisujące sytuację, w której obecność nielicznych kobiet w grupach lub na
 stanowiskach zdominowanych przez mężczyzn daje błędne złudzenie istniejącej
 równości płci, a tym samym ‘zwalnia’ grupę z odpowiedzialności za rewizje swoich
 dyskryminujących postaw i zachowań.
 – Zjawisko tokenizmu może dotyczyć każdej grupy mniejszościowej.

Zarządzanie różnorodnością [b]
 to strategia biznesowa skierowana na świadome wykorzystanie zróżnicowanego
 potencjału wszystkich pracowników w przedsiębiorstwie.
 – To kształtowanie środowiska pracy, które w otwarty sposób zapewnia równe
 drogi rozwoju wszystkim pracownikom, przyczyniając się do zwiększenia zysków
 finansowych płynących z różnorodności w firmie.
 – Niezbędnym elementem zarządzania różnorodnością jest zapewnienie równych
 szans kobietom i mężczyznom w zakresie: dostępu do pracy, możliwości rozwoju
 zawodowego i awansu, wynagrodzenia, godzenia życia zawodowego i rodzinnego,
 ochrony przed dyskryminacją i molestowaniem.
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5. Naukowy charakter ‘gender’
a. „Służba prawdzie z miłości do prawdy ...”
1) Prze-interpretowanie tekstów prawnych
2) Organy kontroli-sankcji
3) Wytyczne dla ’języka płciowo sprawiedliwego’
’Język płciowo sprawiedliwy’. Tabela
b. Maskowanie właściwych zamierzeń
c. ‘LGBTIQ’ a medycyna
1) Tożsamość natury mężczyzny czy kobiety
2) Autoagresja, myśli samobójcze
Skutki zaszczepianych wątpliwości co do tożsamości
Przysięga Hipokratesa. Tabela
3) Beauvoir: ”Nikt nie rodzi się kobietą...”
Grodzka: Tożsamość w oparciu o genitalia to patologia. Tabela
4) Wywiad z dr Półtawską
Dr Wanda Półtawska o gender. Tabela
Wywiad z prof. Lew-Starowiczem
Z wywiadu z prof. Starowiczem
d. Mózg mężczyzny a kobiety
1) Problem zróżnicowanej budowy mózgu
Problem zróżnicowań mózgu mężczyzny a kobiety
2) Anne Moir-David Jessel: Płeć mózgu. Książka
3) Oświadczenie Katolickich Kobiet Polski 2014
Oświadczenie Katolickich Kobiet Polski. Tekst
e. Film Harald Eia: Norwegia o ‘równości płci’
1) Gabriele Kuby. Film Haralda Eia
Wywiad z Haraldem Eia. Tabela
2) Film Haralda Eia o Gender Studies
Link do filmu Haralda Eia o Gender Studies. Tabela
3) Soren Sulfur: Film Haralda Eia
Omówienie filmu Haralda Eia. Tabela

I. ‘GENDER’ I ‘LGBTIQ’ W POLSCE

1. Polska pod wzrastającą presją Zachodu
a. Naród z tradycją – a Władza
1) Polska na styku kultur
2) Naród a poczynaniami Władz
b. Bezpośrednie uwarunkowania Władz
1) Polska wyzwolona z Bloku Wschodniego
2) Zniweczyć sprzeciw Polski
c. Rząd a Naród
1) Otwarcie się Rządu na program ‘gender’
Rządowa akceptacja ‘gender’. Tabela
2) Obawa p. Premiera o stanowisko Trybunału
Premier a Trybunał Konstytucyjny. Tabela
3) Ciche otwarcie podwoi na ‘gender’
2. Garść dokumentów wiodących



a. Zasada równości szans kobiet i mężczyzn
Nakaz opiniowania każdego podania pod kątem ‘gender’
b. Komunikat Komisji Europejskiej do Rady...
c. Konwencja Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy
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4. Przyjęta taktyka ‘gender’

a. Taktyka zakłamania

1) Wprowadzanie narodu w błąd

Przy praktycznym studium problematyki ‘gender’ w Polsce okazuje się, że dopiero co przytoczone
 ‘urzędowe’ wyjaśnienia odnośnie do częściej używanych określeń terminologii ‘gender’ nie wyczerpują
 ich właściwego, a przede wszystkim ich głębszego znaczenia. Trzeba zaś zdawać sobie sprawę, że ten
 właśnie głębszy – ukryty sens, jest wyraźnie zamierzony przez twórców i aktywistów omawianej ideologii.
 On też jest z góry akceptowany i zamierzony przez ekipę, która sprawuje władzę nad narodem. Dzieje
 się to wbrew uzyskanemu od narodu mandatowi. Naród bowiem wybiera władzę, oczekując od niej z
 pełnym zaufaniem, że będzie służyła jego rzeczywistemu dobru.

Każde z przedstawionych wyrażeń przytoczonego ‘słownika genderyzmu’ wpisuje się w całokształt
 wizji świata i poszczególnego człowieka urabianego na modłę ‘gender’.
 – Wypada ponownie stwierdzić, że ktoś nie obeznany z rozmyślnie przez ‘genderystów’ na czołowe
 miejsce nie wysuwanymi jego głębszymi, właściwymi zamierzeniami – może nawet nie podejrzewać, że
 użyte w dokumentach ‘gender’ określenia, dodatkowo otoczone nimbem ‘uczoności’ wskutek ich
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 angielskiego brzmienia, oznaczają zupełnie inną rzeczywistość, aniżeli by na to wskazywało ich nie
 manipulowane, potocznie zrozumiałe znaczenie.

Dla przeciętnego P.T. Czytelnika staje się to ostrzeżenie sygnałem do wyzwolenia z siebie
 wzmożonej czujności, by nie dać się wprowadzić w istotny błąd złudną rozmyślnie manipulowaną
 terminologią ‘gender’. Przy powierzchownej lekturze zdaje się ona brzmieć bardzo przyjaźnie, a sprawa
 ‘gender’  kwestią godną szerokiego poparcia.

Stajemy w obliczu typowej taktyki niezmiennie stosowanej przez decyzyjne osobistości lobby
 ‘gender’. Jak się okazuje, taktykę tę zaadoptowały również – być może chcąc nie chcąc – naczelne
 osobistości ekipy rządowej w Polsce. Czynią to w poczuciu swej dziejowej ‘misji’: urabiania duchowego
 oblicza Polski współczesnej – w świadomym przeciwieństwie do Polski dotychczasowej – z tysiącletnią
 tradycją jej ducha.

Ludzie ci zajmują decyzyjne stanowiska w ministerstwach i administracji. Jako rząd – są oni
 niewątpliwie wystawieni na potężną presję ze strony zagranicznych ośrodków dowodzenia świata – do
 realizowania określonych, ogólnoświatowych planów. W tym wypadku w grę wchodzi aktualnie wiodąca
 ideologia, która zawładnęła decyzyjnymi organizmami świata, występującymi pod skądinąd
 przyciągającymi nazwami takich instytucji, jak ONZ, WHO, a w samej Europie UE.

Zasadniczym ‘paliwem’, które pozwala na wywieranie kontrolowanej presji na kolejne państwa i
 rządy, by skłonić je do zaakceptowania wizji człowieka według założeń ‘gender’, stają się kwestie
 finansów. W grę wchodzą perspektywy hojnych funduszy gospodarczych i wielorakich innych,
 przyobiecane również Polsce. Ich rzeczywisty transfer zostaje jednak uzależniony od spełnienia
 podstawowego warunku – tym razem natury duchowej: otwarcia się synów i cór z kolei ‘TEJ’ Ziemi:
 Polskiej Ziemi – na wizję człowieka przemodelowanego z swego dotychczasowego bycia na „Obraz
 Boga” – na człowieka o tożsamości płciowej ‘równościowej’  zgodnie z odwiecznymi, do niedawna
 niesprawiedliwie tłumionymi ‘prawami człowieka’, odzyskanymi obecnie w zwycięskim pochodzie
 ‘LGBTIQ’.

Urzędnicy całej administracji – mamy w tej chwili na myśli Polskę – muszą od szeregu lat
 uczestniczyć w obowiązkowych kursach programów ‘gender’. Programy te podkreślają co prawdę coraz
 inaczej brzmiące hasła, formułowane jako walka o ‘równość społeczną’ kobiet i mężczyzn, dodatkowo
 podbarwione walką kobiet w odpowiedzi na ich nękanie tak zwaną przemocą (seksualną), której ofiarą
 padają ze strony patriarchalnych mężczyzn. Są to jednak niemal w 100% slogany, za którymi nie kryją
 się żadne rzeczywiste potrzeby społeczne.

Jeśliby tego rodzaju walka miała być poważnie potraktowana – w postaci podejmowania kroków o
 uwolnienie kobiet spod panującego maskulinizmu, powinno by ostrze aktywistów ‘gender’ skierować się
 szczególniej na kraje opanowane przez islam. Tam to kobieta rzeczywiście traktowana jest jako
 niewolnica lub jeszcze gorzej: systematycznie bita, poniewierana w swej ludzkiej i kobiecej godności, nie
 dopuszczana do odgrywania żadnej roli w życiu społecznym, naukowym, państwowym. Nierzadko staje
 się ofiarą zbrodni, lub zostaje po prostu okrutnie zabijana ze strony jej krzycząco niesprawiedliwych
 oskarżycieli: jej mężczyzn-oprawców. Na tym odcinku jednak – międzynarodowe lobby ‘gender’  w
 rażący sposób ... milczy.

Innymi słowy szumnie, przy krzykliwie organizowanych manifestacjach, chociażby np. w postaci
 ‘Marszu Szmat’  itp. – formułowane żądania kobiet związane z ‘niesprawiedliwościami’ w ich traktowaniu,
 są od co najmniej wielu dziesiątków lat nie aktualne. Słuszne żądania wysuwane przez ruchy
 emancypacyjne kobiet zostały w zasadzie już dawno sprawiedliwie rozwiązane. Kobiety naszego
 środowiska kulturowego cieszą się od dawna jednakowymi szansami co mężczyźni w zakresie edukacji
 na wszystkich szczeblach, specjalizacji według wyboru, jak i odgrywania poważnych, również
 najwyższych ról w życiu społecznym i państwowym. W Polsce znajdują te postulaty swoje wyraźne
 sformułowanie w zapisie Konstytucji.

Natomiast w rzeczywistości zmierzają hałaśliwie formułowane żądania kobiet – a precyzyjniej



 mówiąc: znikomej mniejszości społecznej odsetka podobnie myślących kobiet i mężczyzn – do uzyskania
 zapisów prawnych, które by usankcjonowały wszelkiego rodzaju od-człowieczające formy życia w
 charakterze lesbijek czy gejów, wraz z uznaniem ich żałosnych związków homoseksualnych za
 pełnoprawne ‘małżeństwa’ – łącznie z prawem adopcji, prawem postarania się o dziecko poprzez
 technologię ‘InVitro’, a w innym wypadku jego legalnego abortowania, a skończywszy na
 uprzywilejowaniach w zakresie finansów związanych z małżeństwem.

Że takie są zasadnicze cele chociażby systematycznie urządzanych ‘Parad Równości’ itp. – wbrew
 protestom mieszkańców miast, gdzie mają się one odbywać, świadczą z daleka w oczy się rzucające ich
 transparenty oraz wznoszone hasła, nie mówiąc już o zwykle bezwstydnym ubieraniu się i zachowaniu
 przynajmniej części ich uczestników, którzy z kolei są pewni swego jednoznacznego poparcia ze strony
 uczestniczących w pochodach czołowych osobistości rządowych i określonych opcji politycznych, jeśli
 pominąć obecność przedstawicieli międzynarodowego lobby ‘LGBTIQ’.

2) ‘Oświadczenie’ Pełnomocnika Rządu ds. Równości

Szczególnie jaskrawym wyrazem zakłamywania narodu w żywe oczy przez najwyższe organy władzy
 odnośnie do coraz bardziej zdecydowanie forsowanej ideologii ‘gender’  jest poprzednio już wspomniane
 solenne „Oświadczenie w sprawie nieprawdziwych interpretacji pojęcia gender”  z grudnia 2013 r. (zob.
 wyż.: Literatura źródłowa – pod ‘d’). Zostało ono wydane przez Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania,
 Agnieszkę Kozłowską-Rajewicz (zob.: Oświadczenie w sprawie nieprawdziwych interpretacji – poniżej wrócimy do tego
 Oświadczenia).

Fakt tego urzędowego, pieczęcią premiera rządu opatrzonego dokumentu, który w istocie swej jest
 wyparciem się bez zmrużenia oka jakiegokolwiek zamiaru ideologizacji społeczeństwa wizją ‘gender’
 sprawia, że ekipa rządząca jeden raz więcej utraciła prawo do sprawowania zwierzonej jej z wielką
 ufnością władzy.

Ze względu na wagę sprawy przytoczymy tekst tego ‘Oświadczenia’. W następnej kolejności trzeba
 będzie przyjrzeć się uważnie jego treści. I porównać ją zwłaszcza z wypowiedziami urzędowego eksperta
 od problematyki ‘gender’ w Polsce. Pozwoli to uświadomić sobie skalę haniebnego okłamywania narodu
 w żywe oczy co do rzeczywistości, o której każdy syn i każda córa tego Narodu nie może nie mieć pełnej
 wiedzy.

Ukazane tu studium wspomnianego dokumentu, wraz z następującą potem jego analizą, może się
 wydawać lekturą nudną i niezbyt ciekawą. Niemniej kto pragnie mieć wiążące rozeznanie w
 dramatycznie destrukcyjnym rządowym programie ‘gender’, rozwijającym się zdecydowanie w kierunku
 ‘queer’  względnie ‘LGBTIQ’, nie może uchylić się od zadania sobie trudu jego dogłębnej analizy.

Oto tekst wspomnianego dokumentu (zob.: „Oświadczenie w sprawie nieprawdziwych interpretacji pojęcia gender”).
 Przekopiujemy go tutaj w całości. Pozwoli to następnie niemal ‘dotknąć’ kłamstwo-za-kłamstwem, jakim
 pani Pełnomocnik Rządu – z całą świadomością zajmowanego przez siebie wysokiego stanowiska –
 usiłuje wprowadzić Naród Polski w błąd i otumanienie.

Oto ów dokument:

„Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Wiele opinii i interpretacji pojęcia gender, jakie pojawiły się w publicznych

 komentarzach w ostatnich tygodniach, wymaga zdecydowanej reakcji i
 wyjaśnień znaczenia tego terminu w kontekście dążeń do równouprawnienia
 kobiet i mężczyzn, a więc jednego z obszarów działań, którymi zajmuje się
 biuro Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania.
 Jest to o tyle istotne, że pojęciu gender, którym już od dawna zajmuje się
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 polska i światowa nauka, przypisuje się nieprawdziwe znaczenia i próbuje
 udowadniać, że gender to niszczenie rodziny, seksualizacja dzieci, dowolność
 wyboru płci czy odrzucanie macierzyństwa. Ponieważ samo określenie brzmi
 obco, a komentatorzy używający nieprawdziwych argumentów nie posługują się
 rzetelną wiedzą, a jedynie nieuzasadnionymi wyobrażeniami, wyjaśniam, co
 następuje.

W dokumentach prawnych większość wyrażeń zawierających pojęcie gender
 nawiązuje do równości kobiet i mężczyzn. Funkcjonujące w prawie wyrażenia
 jak gender equality (równość kobiet i mężczyzn), gender pay gap (luka płacowa),
 gender mainstreaming (uwzględnienie perspektywy równości płci w głównym nurcie polityki),
 czy gender based violence (przemoc ze względu na płeć), ilustrują różne aspekty
 związane z równością kobiet i mężczyzn, za którymi idą konkretne polityki
 państwa lub samorządu. Są one realizowane przez resorty: pracy (kwestie
 równych płac, godzenia ról zawodowych i rodzinnych, aktywizacji zawodowej kobiet, urlopów
 rodzicielskich, dostępu do żłobków i przedszkoli); sprawiedliwości (prawa ojców, kwestie
 związane z przemocą w rodzinie), czy Pełnomocnika Rządu ds. Równego
 Traktowania (luka płacowa, kobiety na stanowiskach, prawa ojców, urlopy ojcowskie). Tak w
 polityce jak prawie, tak w Polsce jak za granicą, gender odnosi się do równego
 traktowania kobiet i mężczyzn.

W nauce gender – płeć kulturowa, to kategoria badawcza, która analizuje
 przejawy kobiecości i męskości w czasie, przestrzeni, w różnych kulturach i
 kręgach cywilizacyjnych. Np. w Polsce piłka nożna to sport wybitnie męski, a w
 USA – raczej kobiecy. W Europie kierowanie samochodem czy podróżowanie
 przez kobiety to czynności dnia codziennego, a w Arabii Saudyjskiej to
 złamanie obyczaju i prawa, które kończy się wezwaniem policji i męskich
 członków rodziny. W Polsce kobiety mają prawo głosować od 95 lat, a w
 niektórych krajach na świecie kobiety do dziś nie mają praw wyborczych lub
 prawa do edukacji. Te różnice nie wynikają z biologii, ale z obowiązującej w
 danym społeczeństwie kultury. Kulturowe różnice nie sprawiają, że zanika
 biologia płci. Płeć kulturowa nie neguje płci biologicznej. Jako kategoria
 badawcza, gender nie jest związana z żadnym światopoglądem ani ideologią –
 po prostu opisuje świat męskości i kobiecości taki, jakim jest w danej kulturze.

Postulat równości kobiet i mężczyzn nie oznacza kwestionowania różnic
 pomiędzy kobietami i mężczyznami. Chodzi jedynie o równość wobec prawa,
 dostępu do dóbr, usług, przywilejów, awansu, równej płacy za pracę tej samej
 wartości. Te dążenia nie eliminują w żaden sposób różnic biologicznych czy
 najważniejszych ról, jakie pełnią kobiety i mężczyźni, a więc roli matki i ojca, ze
 wszelkimi konsekwencjami dotyczącymi ich specyfiki. Dlatego też próby
 łączenia dążeń do wyrównywania szans między kobietami i mężczyznami z
 seksualizacją dzieci, zamachem na rodzinę czy promocją homoseksualizmu –
 nie mają racjonalnych podstaw. Te tezy nie mają nic wspólnego z właściwie
 rozumianym pojęciem gender i konsekwencjami realizacji postulatu równości.

Nie wszyscy obywatele muszą podzielać przekonanie o wartości zasady
 równego traktowania. Można zastanawiać się, jak zasada równości kobiet i
 mężczyzn wpływa na rodzinę, jak ją zmienia, i jak zmienia nasze myślenie o
 świecie. Możemy zastanawiać się, czy skoro praca kobiet powoduje, że mniej
 czasu poświęcają na domowe ognisko – czy chcemy namawiać kobiety, aby
 nie pracowały? Co zrobić, aby w dobie, gdy zarówno kobiety i mężczyźni mają
 prawne i społeczne przyzwolenie na pracę zawodową, budować trwałe związki i
 rodziny, w których dzieci znajdują właściwą i czułą opiekę? Czy zamiast



 kwestionować prawo kobiet do równego traktowania, nie powinniśmy więcej
 czasu poświęcić kwestii ojcostwa, odpowiedzialności mężczyzn za dzieci i
 rodzinę, budowania trwałych więzi, nieagresywnego rozwiązywania konfliktów?
 Dyskusja o tych zagadnieniach jest jak najbardziej uprawniona i może być
 przedmiotem spotkań, seminariów, projektów, odnoszących się do równości
 obu płci.

Konkludując gender odnoszący się do pracy Biura Pełnomocnika Rządu ds.
 Równego Traktowania dotyczy równości kobiet i mężczyzn, w rozumieniu które
 jest zdefiniowane w prawie i nauce. Powyższe pytania i rzetelna wiedza są
 podstawą do dyskusji, którą warto prowadzić, a płynące z niej wnioski
 upowszechniać. Natomiast fałszywe oskarżenia o to, że równość kobiet i
 mężczyzn ma prowadzić do seksualizacji dzieci, promocji homoseksualizmu
 czy rozpadu rodziny, jako niezwiązane z prawną i naukową definicją gender
 zamyka drogę do rzetelnej dyskusji o związku równouprawnienia kobiet z
 polityka rodzinną.

Podpisana: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz – Pełnomocnik Rządu ds. Równego
 Traktowania”.

b. Analiza zakłamań ‘Oświadczenia’

1) ‘Oświadczenia’ a inne oficjalne dokumenty

Dopiero co przytoczone ‘Oświadczenie’ Pełnomocnika Rządu ds. ‘Równego Traktowania’ wywołało
 poważne kontrowersje. Pojawiła się natychmiast konieczność zestawienia go z innymi, od dawna przez
 rząd Rzeczpospolitej Polskiej wdrażanymi dokumentami i programami, z których wynikały wnioski
 dokładnie przeciwstawne w stosunku do wypowiedzi pani Pełnomocnik. Chodzi w pierwszym rzędzie o
 oficjalne dokumenty płynące wprost z UE, WHO, ONZ. Już pobieżna ich konfrontacja wykazuje
 świadome wprowadzanie przez panią pełnomocnik – społeczeństwa Polski w istotny błąd.

Posłużymy się rzeczową analizą ‘Oświadczenia’, jakiej podjął się Grzegorz Strzemecki. Wyżej
 podano link do jego odnośnego artykułu. Jest on podzielony na trzy części (zob. wyż., art. pod ‘d’: „Gender
 mainstreaming jako program nowego totalitaryzmu wyłożony w dokumentach rządu RP i UE”). Przytoczymy jego artykuł
 niemal w całości, z nieznacznymi przystosowaniami i uwydatnieniami.

Dla większej przejrzystości uwydatnimy teksty w kolorach:
 a) W kolorze niebieskim (royalblue) będziemy przytaczać tekst omawianego ‘Oświadczenia’
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 b) W kolorze ciemno-brązowym (maroon) zaznaczymy wyjaśnienia i wykazywanie świadomego
 okłamywania Narodu .
 c) W kolorze jasno-brązowym (crimson) przedstawimy pozostałe wyjaśnienia.

Zaczniemy od pierwszej części cytowanego artykułu-opracowania.

Autor wychodzi z założenia, że zgodnie z dokumentami UE: „W żadnej sferze życia nie ma miejsca
 na aktywność sprzeczną z genderyzmem”. Postulat ten widnieje we wszystkich dokumentach UE,
 chociażby np. w Traktacie Amsterdamskim (zob.: Traktat Amsterdamski – tamże, art. 4).

  Na tym tle wymienia Autor stawiane przez panią Pełnomocnik oskarżanie przeciwników ‘gender’ o jego
 nie-rozumienie. Oto lista jej zarzutów:

przypisuje się mu nieprawdziwe znaczenia
 niszczenie rodziny
 seksualizację dzieci
 dowolność w wyborze płci
 promocję homoseksualizmu
 rozpad rodziny
 zarzuty są sprzeczne z prawną i naukową definicją gender
 zamykają one drogę do rzetelnej dyskusji o równouprawnieniu kobiet związanej z polityką rodzinną.

Autor (Grzegorz Strzemecki) stawia pytanie:

Czy ideologia gender to program rzeczywiście tylko wyrównania szans kobiet i mężczyzn?
 Czy tzw. ‘polityka równościowa’  to jedynie niewinne wyrównanie szans dla osób słabszych i
 dyskryminowanych?

Choć większość społeczeństwa nie jest tego świadoma,

  genderyzm już od kilku lat stał się ideologią państwową Rzeczpospolitej Polskiej.
  Jest konsekwentnie wprowadzany do prawa i instytucji państwowych.
  Wtłacza się go do głowy tysiącom urzędników na obowiązkowych szkoleniach.
  Choć genderyści, jak niegdyś komuniści, ukrywają swoje zasadnicze cele, to jednak wiele można się

 dowiedzieć z uważnej lektury dostępnych w internecie materiałów szkoleniowych.

2) Tożsamość ‘gender’ a ‘polityka równościowa’

Materiały szkoleniowe wyposażone są ‘Słownik Równościowych Pojęć’. Słownik ten pojawia się w
 wielu rządowych publikacjach, czasem zatytułowany jako ‘Słownik Gender’ (zob. dopiero co wyż.: Oficjalne
 wyjaśnienia słownictwa). Już samo to sugeruje, że ‘gender’ i ‘polityka równościowa’ dotyczą tej samej
 rzeczywistości, czyli że są tożsame. Choć wersje słownika różnią się nieco hasłami, jednak zawsze
 występują te dwa kluczowe: gender i gender mainstreaming.
 – Państwowy urzędnik musi zatem wiedzieć, że:

  „ ... ‘Gender” – płeć społeczno-kulturowa: jest zespołem cech, atrybutów, postaw, ról społecznych, a
 także oczekiwań społecznych, związanych z faktem bycia kobietą lub mężczyzną (w sensie biologicznym,
 fizjologicznym) (zob. dopiero co wyż.: Gender: płeć biologiczna i kulturowa).

  Płeć biologiczna (ang.: sex) dotyczy anatomicznych różnic między ciałem kobiety i mężczyzny, z
 którymi się rodzimy.
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  Płeć kulturowa kształtowana jest społecznie, ‘uczymy się’ jej w procesie socjalizacji, edukacji,
 wychowania. Płeć kulturowa zmienia się w czasie i przestrzeni” (zasada równości szans).

Powstaje pytanie: w jakim celu państwowi urzędnicy mają poznawać i stosować akademicki termin
 ‘płci kulturowej’ ? Pojęcie to potraktowane rzetelnie, ma oznaczać kulturową otoczkę stroju, zachowań,
 obyczajów i norm okrywających i wyrażających naszą płeć biologiczną.

  Wiemy jednak, że dla genderystów pojęcie to jest pretekstem do zanegowania biologii,
 zdestabilizowania ludzkiej psychiki, i podważenia normy podtrzymującej harmonię między płcią
 biologiczną a jej psychicznym odczuwaniem.

Kultura, która poprzez wychowanie, obyczajowość, normy i instytucje społeczne służyła dotąd
 podtrzymaniu tej harmonii i stabilizowaniu psychiki w zgodzie z płcią biologiczną,
 w genderyzmie zaczyna spełniać zadanie przeciwne: poddaje człowieka (np. dziecko w ‘Równościowym
 Przedszkolu’) próbie, by wykorzystać każdą okazję, słabość czy skłonność do rozerwania harmonii
 psychiki z biologią i zdewastowania jego osobowości, czyniąc z niego np. transseksualistę, a na
 koniec by nazwać to wyzwoleniem.

  „Kodeks pracy” już teraz zakazuje dyskryminacji ze względu na orientację seksualną.
 Czekające w sejmie „równościowe ustawy”  poszerzają je i dodają do tego seksualną ekspresję.

Otwiera to drogę do zatrudniania w przedszkolach i szkołach np. homoseksualistów czy pedofilów,
 którzy swoją ‘ekspresję seksualną’ będą realizować np. ucząc przedszkolaki i uczniów o masturbacji
 zgodnie z osławionymi zaleceniami WHO (zob. wyż.: Standardy edukacji seksualnej w Europie – tamże, wiek: 0-4
 lat, m.in. masturbacja: str. 38n).

 Taka nieodległa perspektywa nie ma, zdaniem pani Pełnomocnik Rządu nic wspólnego z
 seksualizacją dzieci.
 Trudno rozstrzygnąć czy jest to ze strony pani Pełnomocnik skrajny progresywizm, czy skrajna obłuda.

To tylko dwa groźne przykłady obecności pojęcia gender w polskiej rzeczywistości.
 A przecież do formułowania i egzekwowania polityki równości szans kobiet i mężczyzn w zwyczajnym
 rozumieniu (rzekomo głoszonym przez panią pełnomocnik) pojęcie to nie jest konieczne.
 Tak jak i pojęcie ‘walki klas’ (i wiążącego się z nim ludobójstwa) nie było potrzebne do reform społecznych
 prowadzących od wczesnego kapitalizmu do XX-wiecznego państwa opiekuńczego.

3) Zasada „gender mainstreaming”

  A jednak pojęcie to ma stać się wszechobecne i dominujące. Poucza nas o tym ‘Równościowy słownik
 gender’. Informuje on o obowiązującej w Polsce, jak we wszystkich krajach Unii, nadrzędnej zasadzie
 „gender mainstreaming”. A ta oznacza:

  uwzględnienie społecznego i kulturowego wymiaru płci we wszystkich dziedzinach życia oraz we
 wszystkich działaniach Unii Europejskiej,

  włączenie perspektywy gender do wszystkich aktywności realizowanych przez kraje członkowskie,

  we wszystkich wymiarach życia społecznego, ekonomicznego, politycznego,

  we wszystkich realizowanych projektach, bez względu na ich tematykę.
 Wszystkie realizowane polityki muszą być weryfikowane pod kątem zapewnienia równego dostępu i
 równego udziału obu płci.
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  „Gender mainstreaming” bywa niewinnie tłumaczone jako „polityka równości (szans) płci”. Musimy
 jednak pamiętać, że słowo ‘płeć’ należy czytać w myśl genderystowskiej dwoistej definicji płci, tj. jako sex
 i gender, przy czym dla genderystów naprawdę istotny jest „gender”.

Tylko ‘mądrość etapu’ [= podstępne zakłamywanie] każe obecnie – przejściowo – interpretować płeć jako
 biologiczny sex (por. wyż., słowa p.Premiera: Systematycznie – ‘drogą ewolucji’). Po odpowiednim przygotowaniu
 gruntu – społeczeństwa, urzędników, prawa, czyli umocnieniu się genderyzmu, płeć zacznie być
 interpretowana na sposób ściśle genderystowski, tj. jako gender, a nie sex – co już ma miejsce w wielu
 krajach.
 Wówczas aberracje i absurdy wynikające z oderwania od biologii pojęć i instytucji, które w fundamentalny
 sposób są zakorzenione w biologii, staną się codziennością także w Polsce.

  Mężczyzna który ogłosi się kobietą – zażąda najpierw ‘ślubu’ z innym mężczyzną.
 A potem taka para będzie domagać się dziecka do adopcji.
 Odmowa na to ... będzie uważana za przestępstwo, bo będzie stanowić pogwałcenie jego
 ‘równościowych praw’.
 Pogwałcenie praw dziecka do wzrastania w eko-systemie naturalnej, a więc męsko-damskiej rodziny,
 w ogóle nie będzie brane pod uwagę.

  ‘Homo-małżeństwa’ legalnie adoptujące dzieci po to by czynić z nich obiekty seksualne – zjawisko
 trudne do wykrycia i ukrócenia,
 ponieważ obywatele, ale także dziennikarze, policjanci, prokuratorzy i sędziowie boją się oskarżenia o
 homofobię,
 czy tzw. ‘mowę nienawiści’ – to kolejny z praktycznych skutków wprowadzenia gender mainstreaming
 w pełnym zakresie.

  Jeszcze inny skutek, to prześladowanie osób i organizacji nie akceptujących w swym sumieniu tych
 absurdów i aberracji:
 odmówienie homoseksualnej parze pokoju z małżeńskim łożem w hotelu,
 czy dziecka do adopcji prowadzi do likwidacji hotelu i ośrodka adopcyjnego;
 protestowanie przeciw ‘homomałżeństwom’ grozi grzywną i aresztem,
 podobnie jak publiczne wyrażanie dezaprobaty dla homoseksualnych zachowań i związków.

Pojęcia gender i gender mainstreaming mogą być bardziej niebezpieczne niż marksistowska ‘walka klas’.

  Marksizm nakierowany był przede wszystkim na dewastację struktur społecznych.

  Genderyzm nakierowany jest na dewastację zarówno ludzkiej osobowości (i to w najbardziej osobistej
 sferze), jak i fundamentalnych i najbliższych człowiekowi, ściśle powiązanych z biologią instytucji
 społecznych:
rodzicielstwa, rodziny, małżeństwa, starając się oderwać je od ich biologicznego zakorzenienia.
 A przecież ma być obecny „we wszystkich dziedzinach i wymiarach życia”.

  Aby uzmysłowić sobie pełny sens definicji gender mainstreaming w jej dalekosiężnych
 konsekwencjach, spróbujmy jeszcze raz ująć ją w zwięzłą, w całej Unii Europejskiej obowiązującą normę
 ... (cytujemy wciąż niemal w całości opracowanie Grzegorza Strzemeckiego, cz. I):

„Żaden projekt, działanie, aktywność i polityka, w żadnej dziedzinie czy
 wymiarze, bez względu na tematykę
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 nie może nie uwzględniać gender, zatem: nie może być wolny od genderyzmu.
 – Ma nie być w żadnej dziedzinie życia miejsca na jakąkolwiek aktywność, która
 miałaby charakter inny niż genderystowski (sic!)

4) Totalitarny charakter „gender mainstreaming”

Trudno o bardziej jednoznaczny opis państwa totalitarnego poddanego jednej ideologii. Zaś pani
 pełnomocnik Rządu ds. Równości mężczyzn-kobiet dopowiada w przytoczonym urzędowym
 ‘Oświadczeniu’ bardzo znamiennie:

„Nie wszyscy obywatele muszą podzielać przekonanie
 ‘o wartości zasady równego traktowania’ ...”

Innymi słowy strategia ‘gender mainstreaming’  jasno pokazuje, że na inne zdanie i sprzeciwy miejsca
 po prostu nie będzie. ...
 Tak zresztą przedstawia się program wyłożony czarno na białym w dokumentach firmowanych przez
 Rząd RP i Unię Europejską.

Nasuwa się konkluzja na podstawie rutynowej analizy wypowiedzi pani Pełnomocnik Rządu w
 sprawie w pełni przez Rząd Polski i UE akceptowanej ideologii ‘gender oraz jej punkt docelowy w postaci
 gender mainstreaming’ :

  Wszystkie wyżej wspomniane groźne zjawiska będą w Polsce (w wielu krajach już są) prostą logiczną
 konsekwencją
 przyjęcia programu gender mainstreaming, wyrażającego rzekomo jedynie politykę ‘równości szans’
 obu płci.

  Kwestionowanie aksjomatu równości lub inne niż jej „genderystowskie” rozumienie, interpretacja
 i formy wprowadzania równości nie będą (w praktyce już nie są) dopuszczalne.

  Genderystowska równość stanie się (już się staje) narzędziem masowego zniewolenia,
 podobnie jak narzędziem masowego zniewolenia była rzekoma ‘równość i wyzwolenie’  klasy
 pracującej w komunizmie.

Tutaj przechodzi Autor (Grzegorz Strzemecki) do porównań, jakie większości Polaków znane są z
 niedawnej komunistycznej przeszłości Polski – w zestawieniu z tymi, jakie nasuwają się z ich
 porównaniem z ideologią ‘gender’.

  Rząd usiłuje ‘uspokajać’ forsowanie ‘genderyzmu’ (zapewne pod ‘biczem’ genderystowskiej finansiery UE, WHO,
 pozarządowych organizacji ONZ) upiększonymi słowami, jakoby tu chodziło jedynie o walkę o tzw. ‘równe
 szanse mężczyzn i kobiet’ .
 – A jednocześnie – co jest bardzo znamienne – nie dopuszcza do głosu żadnego sprzeciwu ani słowa
 krytyki wobec polityki Rządu w tym zakresie ...!

Jednakże owe piękne słowa, stanowiące swoiste zewnętrzne, pięknie przyozdobione ‘opakowanie’
 właściwej, przez Rząd zamierzonej treści ‘genderyzmu’ (samego wnętrza owego opakowania ‘gender’), nie są w
 stanie przesłonić ani zagłuszyć krzyczącego zła, jakie kryje się wewnątrz owego opakowania.



Objaśnienie

5) Docelowe zamierzenie programu

Zamierzenie docelowe jest na rządowym programie ‘równości szans’  uwydatnione w sposób
 jednoznaczny. Widać to na znajdującej się w tekście grafice. Grafika ta ukazuje schodkowo wznoszące
 się ‘poziomy’ realizowania programu ‘równościowego’. Przez całą grafikę owej tabeli przebiega gruba
 czerwona strzałka. Jej ostrze sięga poza dane tabeli. W ten sposób wskazuje ona na punkt docelowy
 programu ‘równościowego’ : znajduje się on daleko poza aktualnymi, jedynie tymczasowo osiągniętymi
 ‘poziomami’.

Dzieje się to zgodnie z przyjętą przez rząd Polski taktyką, jak to dobitnie sformułował p. premier na
 Zjeździe Kobiet (2013 r.). Mianowicie wdrażanie ‘genderyzmu’ musi być realizowane w Polskim
 społeczeństwie jedynie stopniowo – małymi krokami. Trzeba poświęcić czas na systematyczne
 „oswajanie” narodu mentalnością ‘gender’, aż w końcu on sam, samoistnie, w pełni go zaakceptuje (zob.
 tę strzałkę na wyżej ukazanym linku: Zasada równości szans kobiet i mężczyzn – zob. tamże wspomniana grafika, str. 11).

Wciąż przez nas cytowany Autor (Grzegorz Strzemecki) wskazuje w tej sytuacji na dzisiejszych swoistych
 ‘spadkobierców’ do niedawna przez komunizm rządzonej Polski.

Ci właśnie spadkobiercy poprzednich rządów zajmują w dużej mierze wysokie stanowiska rządowe w
 obecnej Polsce.
 Przejęli oni i jedynie „udoskonalili techniki uwodzenia”  narodu, niegdyś systematycznie stosowane
 przez ideologów komunizmu.

Z kolei zaś samo społeczeństwo Polski zdążyło nasiąknąć konsumpcjonizmem i nastawieniem
 hedonistycznym. W parze z taką postawą rozwija się łatwo indyferentyzm religijny.

  Ta cząstka narodu bardzo nie lubi zastanawiać się nad historią i tradycją narodu.
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 Woli nie przejmować się trudem ‘myślenia’.

  Ponadto zaś ta właśnie część narodu jest zwykle w znacznym stopniu wyzuta z głębszych wartości
 etycznych.
 Nic dziwnego, że tak urobione duże części bezrefleksyjnego społeczeństwa stają się
łatwym łupem prężnie rozwijającego się nowego totalitaryzmu.

6) Zagrożenie rzeczywiste czy urojone

Pod koniec pierwszej części artykułu stawia jego Autor (GS) zasadnicze pytanie:
 – czy można powiedzieć, że w Polsce – aktualnie już wszechobecny genderyzm – 
 odzwierciedla rzeczywiście wyżej przedstawione zagrożenia,
 – czy też obraz ten jest z naszej strony na wyrost obliczoną nadinterpretacją?

W odpowiedzi trzeba stwierdzić, że zapoznanie się z organizowanymi przez rząd szkoleniami z
 zakresu genderyzmu pozwala dokładniej poznać jego naturę i wysnuć jednoznaczny wniosek.

  Wdrażanie ‘gender mainstreaming’  pnie się coraz wyżej, po wyżej na grafice nakreślonych
 ‘poziomach’ (zob. wyż.: Tabela Rządowa: Zasada Równości szans) – w kierunku ‘równości’, rozumianej oczywiście
 po genderystowsku. Ukazana na grafice gruba czerwona strzała genderystowskiego postępu ku
 ‘równości’  wyznacza jednoznacznie kierunek: cel ten leży daleko poza granicami wykresu. Jaki jest ten
 cel?

Dodatkowe materiały szkoleniowe nie pozostawiają tu wątpliwości. A mianowicie:

Po osiągnięcia ‘wyzwolenia’ i ‘równouprawnienia’ kobiet
ma nastąpić

‘wyzwolenie’ i ‘równouprawnienie’ wszystkich, nawet najbardziej
‘queer’ (dziwacznych) orientacji seksualnych.

O tych ‘orientacjach’ mowa jest we wszystkich dokumentach. Opisują one szczegółowo, na czym one
 polegają. Dotyczy to zwłaszcza wychowania dzieci i młodzieży, a oczywiście również dorosłych. Takie
 jest znaczenie już funkcjonujących ustaw. Dotyczą one:

  języka nienawiści, homofobii, wymogu wyrażania się ‘językiem sprawiedliwym’ o homo-
małżeństwach,
 o możliwości zmiany w każdej chwili swej orientacji seksualnej.

  To samo odnosi się do prawa lesbijek i gejów do adopcji,
 a w innym wypadku do prawa do aborcji jako ‘Podstawowego Prawa Człowieka’.

  A wreszcie to samo odnosi się do zachwycania się zdolnościami odgrywania roli czułej ‘matki’
 względnie ‘ojca’
 czy to dwóch gejów, czy w innym wypadku dwóch lesbijek – z nieustępliwym wmawianiem
 społeczeństwu,
że nie ma tu cienia deptania potrzeb psychicznych adoptowanych dzieci, ani obaw o nierzadko
 zdarzające się,
 trudne do wykazania seksualne molestowane tychże adoptowanych
 ze strony męskiego czy żeńskiego ‘rodzica A’, względnie na odmianę ‘rodzica B’.
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c. ‘Genderyzm’ przechodzący w ‘queer’

1) ‘Różnorodność genderowa’ – a zyski?

Nadal korzystamy ze znakomitego opracowania Grzegorza Strzemeckiego (wyż.: Źródła do Słowników-
haseł – pod ‘d’, obecnie: cz. II).
 W analogii do zasypywania społeczeństwa w okresie panującego komunizmu ‘obietnicami’ raju, których
 realizacja okazywała się jednym ciągiem zakłamywania, obecnie dzieje się to samo z ‘genderyzmem’.

Oto kolejne uwagi Grzegorza Strzemeckiego:

Jak marksizm miał przynieść wyzwolenie klasy robotniczej – z ucisku własności prywatnej,
tak genderyzm obiecuje wyzwolenie płci – z ucisku biologii,
norm społecznych oraz zasad moralnych.

 Jak marksizm doszedł do swego szczytu w komunizmie,
tak genderyzm osiąga go w ‘teorii queer’.

  Ideologia ‘gender’ została przyjęta przez rząd Rzeczpospolitej Polskiej już w roku 2009 r.
 Podobnie jak w innych krajach, nikt w Polsce nie pytał społeczeństwa, czy zgadza się przyjąć ją jako
 ideologię państwową. Wszystko dzieje się przez odgórne zarządzenia: w sposób absolutnie nie-
demokratyczny!

Przytoczymy znów duże fragmenty – obecnie drugiej części artykułu Grzegorza Strzemeckiego w
 nawiązaniu do solennego ‘Oświadczenia’ Pełnomocnika Rządu RP, że ‘gender’ nie ma nic wspólnego z
 seksualizacją społeczeństwa, niszczeniem rodziny itd. (zob.: Genderyzm jak neo-marksizm-leninizm):

  ... Tymczasem szkolenia urzędników w genderyzmie nie ograniczają się jedynie
 do procedur wprowadzania na różne sposoby równości płci.
 W materiałach szkoleniowych autorstwa dr Macieja Dudy, specjalisty w dziedzinie feminizmu i gender
 studies z UAM (Uniwersytet Adama Mickiwicza: Poznań) i PAN (Polska Akademia Nauk),

  poświęcona jest URZĘDOWYM wytycznym wprowadzania ‘polityki równości’
 jedynie PIERWSZA część (w przybliżeniu połowa) tekstu.

  DRUGA część nosi tytuł „Od FEMINIZMU do teorii QUEER”. Zawiera ona takie rozdziały jak:
„Historia feminizmu i ruchów kobiecych”,
„Od feminizmu do gender”, oraz
„Od gender do teorii queer”.
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UWAGA. Materiały dra Macieja Dudy noszą sygnatury „Kapitał Ludzki. Narodowa Strategia Spójności” – ‘UE. Europejski Fundusz
 Spójności’: zatem tak jak broszurka omawiana w I części.
 Innymi słowy słowa dra Dudy uchodzą za oficjalną, autentyczną wykładnię myśli Unii Europejskiej, która zarazem zostaje w pełni
 zaakceptowana przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej. Ponadto zaś do prac Dra Dudy dodana została sygnatura Ministerstwa
 Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W tych materiałach (dra Dudy) zapoznajemy się z historią feminizmu:

  jako wyzwolenia jednej płci z ucisku ‘patriarchalnego społeczeństwa’. Prowadzi to do genderyzmu.

  Ten wyzwala człowieka z ucisku biologii, która człowiekowi narzuca posiadanie płci (biologicznej).

  To wiedzie do osiągnięcia spełnienia – w teorii queer.
 Mianowicie ‘queer’ znosi jakiekolwiek ograniczenia norm seksualnych: biologicznych, społecznych i
 moralnych,
 postulując i promując wszelkie ‘nie-normatywne [norma = np. Boże Przykazania. Nie-normatywny: odrzucający
 wszelkie ‘nakazy-zakazy’]
 tożsamości i zachowania seksualne’,

  równocześnie ‘poddając krytyce wszelkie tożsamości płciowe i seksualne, które uważa się za
 naturalne i normalne.

  Całość zarówno strukturą jak i treścią uderzająco przypomina podręczniki i kursy marksizmu-
leninizmu, w których historia ludzkości prowadziła przez kolejne etapy ucisku klas pracujących aż do ich
 ‘wyzwolenia’ w socjalizmie i osiągnięcia swoistej eschatologicznej pełni (= ostatecznej pełni; szczytu) w
 komunizmie.
W genderyzmie mamy eschatologiczne wyzwolenie pełnego spektrum orientacji i tożsamości płciowych.

Na czasy komunizmu wskazuje również do złudzenia podobny fakt ideologicznego szkolenia
 państwowych urzędników
 oraz bezustanne podkreślanie ‘naukowości’ genderyzmu przez jego zwolenników.
 – W identyczny sposób komuniści szczycili się ‘naukowością’ marksizmu-leninizmu.

  Charakterystycznym ideologicznym pojęciem jest zachwalane przez Dudę tzw.:
‘zarządzanie różnorodnością – strategia biznesowa’ skierowana na świadome wykorzystanie
 zróżnicowanego potencjału wszystkich pracowników w przedsiębiorstwie. ...
 Ma to w otwarty sposób zapewnić równe drogi rozwoju wszystkim pracownikom, przyczyniając się do
 zwiększenia zysków finansowych płynących z ‘różnorodności’.

Pojawia się jednak natychmiast pytanie:
 dlaczego zyski miałyby się zwiększać z racji zróżnicowania pracowników ze względu na:
wiek, płeć, rasę, narodowość, orientację seksualną, zdolności fizyczne i psychiczne?

Takie zaś ‘wymiary podstawowe’ różnorodności (oprócz jedenastu uzupełniających) podaje portal:
 ‘kartaroznorodnosci.pl’,
 poświęcony tej tematyce. Jest to ewidentnie ideologiczny postulat, albo kanon wiary genderystów, a nie
 empirycznie stwierdzony fakt.

Przykładowo: Dlaczego receptą na sukces np. producenta gier komputerowych miałoby być zadbanie o
 ‘wielowymiarową różnorodność’ pracowników, a nie po prostu zatrudnienie programistów – twórczych
 maniaków tych gier, choćby nawet stanowili ‘obrzydliwie homogeniczną’ grupę?

 Wiara genderystów w wyższość różnorodności przypomina wiarę komunistów w wyższość centralnego
 planowania, państwowej własności środków produkcji i w to, że robotnicy będą efektywniej pracować
 w ‘swoich’ fabrykach.



2) ‘Polityka równościowa’ – a ‘teoria queer = LGBTIQ’

Materiały dra Dudy pokazują również jeden z zażarcie oprotestowywanych faktów – ścisły związek
 ideologiczny i genetyczny
tzw. ‘polityki równościowej’, feminizmu, genderyzmu –
 i tzw. teorii queer czyli ideologii środowisk ‘LGBTQ’.

 Ukazują one również strategię i harmonogram zadań na bliższą i dalszą przyszłość, oraz:
 sposób przygotowywania społeczeństwa i państwa na przyjęcie nowej ideologii.

Czego dowiadujemy się o genderyzmie dzięki szkoleniom Dudy?

Teoria genderu ... wskazuje, że cechy uznawane za genetycznie przypisane kobiecie lub mężczyźnie
 – wynikają często z uwarunkowania kulturowego lub presji społecznej.

   Wiele cech rzekomo ‘kobiecych’ i ‘męskich’ i mających pochodzić z różnic biologicznych
 – teoria genderu uważa za mity społeczne.

  Wybitni teoretycy genderyzmu te ‘społeczne mity’ odkłamują.
 Zdaniem [Judith] Butler i innych przedstawicieli teorii queer, człowiek nie rodzi się ‘kobietą’ i
 ‘mężczyzną’
 w sensie płci kulturowej, ale zostaje na tę płeć w sposób performatywny ‘mianowany’.

Owo performatywne mianowanie zostaje wyjaśnione na przykładzie tzw. performatywnych
 wypowiedzi, które ‘oznaczają zdania, za pomocą których kreuje się rzeczywistość, np. ‘Ogłaszam was
 mężem i żoną’, a w innym wypadku: mianuję cię generałem.
 Człowiek staje się mężem, żoną, generałem – w momencie wypowiedzenia odpowiednich słów-zaklęć’.
 W ten sposób można kreować w magiczny sposób rzeczywistość.

  Zdaniem Butler, przypisanie płci kulturowej następuje w ten sam sposób już w momencie,
 gdy pielęgniarka podczas porodu mówi ‘To chłopiec’, ‘To dziewczynka’
 przypisując nowo narodzonej osobie całe instrumentarium społecznych oczekiwań stereotypów i ról
 związanych z płcią.

To zdanie nie opisuje stanu faktycznego, lecz stanowi rozpoczęcie konstrukcji tożsamości płciowej ...
 Cały ten społeczny konstrukt ustanawiający płeć kulturową jest następnie nieustannie wprowadzany do
 świadomości dziecka, które je internalizuje (uwewnętrznia) i reprodukuje (powtarza), przez co płeć kulturowa
 wydaje się być tworem biologicznym, wynikającym z natury, a nie uwarunkowań społecznych i
 kulturowych’.

Okrzyk położnej nie stwierdza faktu, a jedynie ‘mianuje’ dziecko na określoną płeć. Zaś późniejsze
 kulturowe ‘opakowanie’ (zachowania, zabawy i zabawki, ubrania itp., wreszcie późniejsze zainteresowania seksualne)
 nie wynikają z natury, tylko z mianowania przez pielęgniarkę i podtrzymywania jej ‘decyzji’ przez
 rodzinę i otoczenie.

Według Dudy, genderyzm kwestionuje system przekonań, że płeć kulturowa ma pochodzenie
 biologiczne i należy jej w każdym wypadku podlegać.
 Ponadto zaś nieuzasadniony jest pogląd, że tożsamość kobiet i mężczyzn to wartości bipolarne i
 antytetyczne (tzn. że są czymś diametralnie różnym, rozłącznym, stoją względem siebie w bezpośredniej opozycji).

Jak widać wnioski, jakie wysnuwaliśmy w pierwszej części, zastanawiając się, dlaczego tak bardzo
 forsuje się pojęcie gender, potwierdzają się w całej pełni u dra Dudy.

  Nie chodzi o zwyczajną równość kobiet i mężczyzn, ani o kwoty, czy parytety itp.



 Wbrew doświadczeniom całej ludzkości i naszemu własnemu doświadczeniu, wbrew biologii –
 winniśmy uwierzyć,
że płeć kulturowa czyli to, jak się zachowujemy i czujemy, nasz sposób bycia kobiety bądź mężczyzny,
nie ma związku z naszym ciałem, a jedynie zostaliśmy tego wyuczeni.

  Mamy również przyjąć do wiadomości, że człowiek nie przyjmuje odrębnych, przeciwstawnych sobie
 form
 – kobiety albo mężczyzny, ale może wybierać w całym spektrum płciowości.

Doświadczenie podpowiada nam, że jest to oczywiste zaprzeczanie rzeczywistości. Pomijając
 występujące czasem zaburzenia płci, powszechną regułą – normą jest biegunowość płci.
 Istnieniu tej normy – genderyzm usiłuje zaprzeczać. Walczy o to, aby ją znieść i człowiekowi dać wolność
 wyboru płci, której biologia mu odmawia. Twierdzi nawet, że tę wolność daje.

  Biologia mówi coś zupełnie innego: wyjąwszy patologiczne przypadki, człowiek rodzi się kobietą lub
 mężczyzną.

 Ta niezgodność z biologią (wpływającą na ciało i psychikę), zarówno uniwersytecką, jak i tą,
 którą z własnego doświadczenia zna każdy człowiek,
przeczy rzekomej naukowości genderyzmu.

3) Rządowe zaprzeczenia – a rzeczywisty ‘kurs queer’

W publicznym sporze o genderyzm symptomatyczny i ważny jest fakt, że przedstawiciel rządu w
 osobie pani Pełnomocnik Rządu ds. Równości nie wie, lub udaje, że nie wie o tych zakusach
 genderyzmu. Wyraża się w następujących twierdzeniach Oświadczenia:

„W nauce gender – płeć kulturowa, ... która analizuje przejawy kobiecości i męskości w czasie,
 przestrzeni, w różnych kulturach i kręgach cywilizacyjnych ... nie neguje płci biologicznej.

 Jako kategoria badawcza, gender nie jest związana z żadnym światopoglądem ani ideologią – po
 prostu opisuje świat męskości i kobiecości taki, jakim jest w danej kulturze.

 Postulat równości kobiet i mężczyzn nie oznacza kwestionowania różnic pomiędzy kobietami i
 mężczyznami. Chodzi jedynie o równość wobec prawa, dostępu do dóbr, usług, przywilejów, awansu,
 równej płacy za pracę tej samej wartości.

 Te dążenia nie eliminują w żaden sposób różnic biologicznych czy najważniejszych ról, jakie pełnią
 kobiety i mężczyźni, a więc roli matki i ojca, ze wszelkimi konsekwencjami dotyczącymi ich specyfiki
 ...” (zob. wyż.: ‘Oświadczenie’ Pełnomocnika Rządu ds. Równości).

Sam postulat równości kobiet faktycznie nie kwestionuje, ani nie eliminuje różnic pomiędzy kobietami
 i mężczyznami. Ale – jak to dobitnie pokazuje dr Duda, czyni to genderyzm, który ukrywa się pod
 określeniem ‘równościowej’  fasady.
Pani pełnomocnik rządu stara się przekonać nas do genderyzmu.

Taką nieprawdą jest zaprzeczanie ideologicznemu charakterowi genderyzmu.

Filozofowie dotąd tylko objaśniali świat.
 Natomiast tutaj – w genderyzmie, chodzi wyraźnie o to, by świat zmieniać’.

 W przypadku marksizmu – wypowiedziane na ten temat słowa sprawiły, że marksizm przestał być nauką,
 a stał się ... ideologią.
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Objaśnienie

  Program rewolucyjnej przebudowy społeczeństwa przez wprowadzanie wyboru płci według uznania
 (wg widzimisię), wprowadzenia ‘homo-małżeństw’, zastępowanie macierzyństwa i ojcostwa
 rodzicielstwem ‘A’ i ‘B’, nie wspominając o dalszych postulatach, jak depenalizacja i dopuszczenie
 pedofilii czy kazirodztwa i wszelkich innych orientacji seksualnych jako zachowań w pełni normalnych
 – dobitnie świadczy o tym, że genderyści chcą totalnie zmieniać świat, a nie świat opisywać.

Nasuwa to kolejne pytanie: jak dalece chcą ten świat zmienić?

d. ‘Równość’ – a ‘teoria queer’

1) Konfrontacja Pełnomocnik Rządu a ‘genderyzm’

Kontynuujemy nasze rozważania, osnute na bazie
 ‘Oświadczenia’ pani pełnomocnik rządu ds. ‘Równości’.
 Przytaczamy nadal fragmenty wyczerpującej analizy, jakiej
 Grzegorz Strzemecki poddał omawiane ‘Oświadczenie’
 pełnomocnika rządu RP do spraw ‘Równości Płci’.

Stajemy w tej chwili przed trzecią częścią owej analizy.
 Chodzi o wzajemny stosunek postulatu ‘polityki równości płci’ –
 a ‘teorii queer’.

Rządowy ekspert do spraw ‘gender’ [= dr Maciej Duda]
 potwierdza dobitnie, że istota genderyzmu polega na

 urzeczywistnieniu postulatu odnośnie do równouprawnienia WSZELKICH tożsamości i zachowań
 seksualnych. Oto słowa analizy Grzegorza Strzemeckiego:

  Teoria queer stanowi obecnie ważny nurt studiów genderowych.
 Zawdzięcza swe narodziny głównie studiom gejowskim, lesbijskim, jak i feministycznym’ – stwierdza dr
 Maciej Duda (członek Pracowni Krytyki Feministycznej i wykładowca w ramach Gender Studies na Uniwersytecie Adama
 Mickiewicza w Poznaniu i Podyplomowego studium Gender mainstreaming przy Instytucie Badań Naukowych PAN
 Warszawa).

  Według urzędowych wyjaśnień dra Dudy, ‘queer’ znaczy przede wszystkim
‘lesbijski, gejowski, homoseksualny’ (czyli generalnie: nie-heteroseksualny, nie-heteronormatywny)
[hetero-seksualny: dwie płcie: mężczyzna+kobieta; hetero-normatywny: nakaz-Przykazanie np. małżeństwa tylko:
 mężczyzna+kobieta],

  zaś teoria queer stanowi ‘krytykę wszelkich tożsamości płciowych i seksualnych,
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 które uważa się za ‘naturalne czy normalne’, [...] jest krytyką tożsamości normatywnych…
 Ideologia środowisk ‘LGBTQ’ (queeryzm) stanowi więc ważną część genderyzmu.

Przeczy to całkowicie niedawnym zapewnieniom Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania,
 pani Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz, zawartym w ‘Oświadczeniu w sprawie nieprawdziwych interpretacji
 pojęcia gender’.

Zapoznajmy się zatem z tym, co o ‘ważnym nurcie genderyzmu’ pisze rządowy ekspert [= dr Maciej
 Duda] .

  „Przede wszystkim informuje nas, że słowo ‘queer’ (ang. queer = dziwny, dziwaczny), początkowo
 obraźliwe,
 straciło jednak obecnie ten charakter i we współczesnej angielszczyźnie… znaczy przede wszystkim
‘lesbijski’, ‘gejowski’, ‘homoseksualny’ (czyli generalnie: ‘nie-hetero-seksualny’, ‘nie-hetero-normatywny’) …

  Obecnie ‘queer’ nie można utożsamić ani z homoseksualizmem ani z biseksualizmem,
 lecz z wszelkimi nie-normatywnymi tożsamościami i zachowaniami seksualnymi
[Czytelnikom pozostawiam wyobrażenie sobie, co może kryć się pod słowem ‘wszelkie’ – jest to uwaga GS].

Jak pisze Duda, jedna z twórczyń queer theory, feministka i lesbijka Judith Butler zaprezentowała
 krytykę wszelkich tożsamości płciowych i seksualnych, które uważa się za naturalne czy normalne. W
 tym sensie ‘queer’ nie forsuje żadnej konkretnej tożsamości, a jedynie jest krytyką tożsamości
 normatywnych.

Co ma oznaczać ‘forsowanie’ czy ‘krytykowanie’ takich czy innych ‘tożsamości’ i zachowań? Nauka
 nie krytykuje, a opisuje: klasyfikuje, bada przyczyny i skutki.

  W tym wypadku krytyka biologicznie normalnych, bo prowadzących do prokreacji zachowań
 seksualnych na rzecz ‘swobodnego wyboru’ spośród zachowań zaburzonych, bo uniemożliwiających
 prokreację, ma podważyć zasadność biologicznej normy i delegitymizować ją.

  Jedyną podstawą są teoretyczne, a właściwie sofistyczne, pozbawione empirycznych podstaw
 spekulacje wokół pojęcia płci kulturowej.

   Widać niektóre bezpośrednie cele takiego zabiegu. Polityczne uznanie delegitymizacji normy
 biologicznej prowadzi wprost do prawnego uznania ‘homo-małżeństw’ i ich prawa do adopcji, bo
 dlaczego mielibyśmy ich nie uznać,
 skoro hetero-seksualna norma się nie liczy?
 Cel ten zrealizowano w szeregu krajów właśnie w oparciu o genderyzm i ‘teorię queer’.

  Pozbawiona empirycznych podstaw pseudonauka służąca realizacji celów politycznych – to
 ideologia – podobnie jak to było w przypadku marksizmu-leninizmu, maoizmu, trockizmu czy nazizmu.
 Tak się przedstawia rzekoma naukowość genderyzmu.

  Określenia ‘teoria queer’ i ‘studia gender’ są zatem świadomie mylące. W tym wypadku nie chodzi
 bowiem o żadne teorie naukowe czy badania naukowe, a raczej o badania służące konstruowaniu i
 udoskonalaniu ideologicznych narzędzi do osiągania celów politycznych – bez oglądania się na
 prawdziwość rzekomo naukowych tez.



  Dlatego też zamiast używać określenia: teoria bądź studia gender i queer – należy posługiwać się
 określeniem ‘ideologia gender’, ‘ideologia queer’ (ewentualnie: ‘LGBTQ’), a skrótowo: genderyzm i
 queeryzm.

Sama zaś ta ideologia osiągnęła cele, które do nie tak dawna uznano by powszechnie za absurdalne i
 niemożliwe do osiągnięcia:
 rozerwania fundamentalnego zakorzenienia w biologii takich pojęć i instytucji jak:

  rodzicielstwo, rodzina i małżeństwo, prawna likwidacja macierzyństwa i ojcostwa przez
 wprowadzenie Rodzica ‘A’ względnie Rodzica ‘B’,
 oraz faktyczną likwidację jakichkolwiek norm moralnych w sferze seksualnej – poza samym jedynym
 kryterium: uzyskiwanej przyjemności.

  Skuteczność uwodzenia ideologów i propagandystów genderyzmu wzbudza podziw.
 Skuteczność ta znacznie przewyższa skuteczność propagandystów Lenina i Stalina.

  Przyjęcie ideologii ‘gender’ przez znaczną część umysłowych elit jest świadectwem intelektualnej
 katastrofy.
 Katastrofa ta znacznie przewyższa zadurzenie się wielu w ... komunizmie.

W ‘Oświadczeniu o nieprawdziwych interpretacjach gender’ – pani pełnomocnik rządu – w imieniu
 premiera Tuska broni tych obłąkanych koncepcji, ukrywając ich prawdziwe tezy, ścisły związek z
 ideologią, celami i bijącymi w oczy osiągnięciami środowisk ‘LGBTQ’. Przypomnijmy (zob. wyż.:
 ‘Oświadczenie’ Pełnomocnika Rządu ds. Równości):

„... pojęciu gender, ... przypisuje się nieprawdziwe znaczenia i próbuje udowadniać, że gender to
 niszczenie rodziny, seksualizacja dzieci, dowolność wyboru płci… 

 Fałszywe oskarżenia o to, że równość kobiet i mężczyzn ma prowadzić do ... promocji
 homoseksualizmu czy rozpadu rodziny, jako niezwiązane z prawną i naukową definicją gender,
 zamykają drogę do rzetelnej dyskusji o związku równouprawnienia kobiet z polityka rodzinną ...

 – Płeć kulturowa nie neguje płci biologicznej. Jako kategoria badawcza, gender nie jest związana z
 żadnym światopoglądem ani ideologią – po prostu opisuje świat męskości i kobiecości taki, jakim jest
 w danej kulturze ...

 – Próby łączenia dążeń do wyrównywania szans między kobietami i mężczyznami z seksualizacją
 dzieci, zamachem na rodzinę czy promocją homoseksualizmu – nie mają racjonalnych podstaw. Te
 tezy nie mają nic wspólnego z właściwie rozumianym pojęciem gender i konsekwencjami realizacji
 postulatu równości”.

Slogan ‘równości’ jest tym co łączy lewicowy feminizm, genderyzm i queeryzm.
 Nie jest to teza przeciwników genderyzmu! To rządowy ekspert [= dr Maciej Duda], od kilku lat szkolący w tej
 ideologii setki, a może tysiące państwowych urzędników, łączy w jedno równość szans w projektach PO
 KL, feminizm i queeryzm. Nie robi tego według własnego widzimisię, bo jak pisze: „na zachodnich
 uczelniach od kilkunastu lat pojawiają się osobne studia i specjalizacje z zakresu queer studies, czasami
 wiązane z gender studies, a czasami stanowiące element studiów z zakresu women’s studies”.
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2) Rządowe okłamywanie Narodu w żywe oczy

Ścisłego związku feminizmu i queeryzmu-genderyzmu świadome są i feministki i premier Tusk.
 Zostało to potwierdzone w dialogu na ‘Kongresie Kobiet – czerwcu 2013’. W pewnej chwili padło pytanie
 zadane p. premierowi Tuskowi:

„Gdzie są obiecywane związki partnerskie? – pytały feministki?
 Osoby homoseksualne ... czekają na swoje Prawa ...”.

  W odpowiedzi na to premier wyraził pełną wierność ideałom genderyzmu. Słowa, jakie wtedy
 wypowiedział p. premier, przytaczaliśmy już poprzednio (zob. to już wyż.: Premier a Trybunał Konstytucyjny):

„Najgorsze co mogłoby się stać [warto wiedzieć, co premier uważa za najgorsze – GS] to przygotowanie takiej
 ustawy, którą Trybunał Konstytucyjny uzna za niezgodną z Konstytucją. To mogłoby zamrozić temat
 związków partnerskich na dekady.
 Bo dziś nie widzę szans, że w ciągu 10-15 lat w Sejmie znajdzie się większość dla radykalnych
 rozwiązań tej sprawy.

 Ja chciałbym żyć w kraju, gdzie wszelkie odmienności cieszą się szacunkiem wyrażonym w
 przepisach prawa,
 ale muszę być odpowiedzialny za skutki prawne i społeczne.

  Do efektów dojdziemy drogą ewolucji ...”.

Nie był to dialog przypadkowy: jeden z punktów programu obrad Kongresu brzmiał:

„Zajrzyjcie do szafy! O tożsamości płciowej, solidarności i związkach partnerskich ...”.

Pani pełnomocnik i Kongres Kobiet zasłania się i próbuje legitymizować się obroną interesów kobiet –
 jak partie komunistyczne obroną interesów robotników (PZPR = Polska Zjednoczona Partia Robotnicza: z nazwy
 ‘robotnicza’).
 To jeszcze jedno z wielu podobieństw genderyzmu z komunizmem.

W praktyce lewicowe feministki mają tyle wspólnego ze zwyczajnymi kobietami,
 ile towarzysze z PZPR mieli ze zwyczajnymi robotnikami.

W innej części swojej ‘obrony genderyzmu’ pani pełnomocnik pisze o ‘funkcjonujących w prawie
 wyrażeniach takich, jak gender equality (równość kobiet i mężczyzn), gender pay gap (luka płacowa), gender
 mainstreaming (uwzględnienie perspektywy równości płci w głównym nurcie polityki), czy gender based violence
 (przemoc ze względu na płeć).

Obecność tych pojęć w prawie ma nas uspokajać. A przecież są to przejawy sukcesów i
 wszechobecności
 tej ideologii w wielu krajach i w wielu dziedzinach, czyli osiągnięcia celu ‘gender mainstreaming’.

 W części pierwszej analizy ‘Oświadczenia’ p. pełnomocnik poznaliśmy stopień jej uzurpacji.
 Natomiast słowa dra Macieja Dudy o tym, że ‘queeryzm stanowi ważny nurt genderyzmu’,
 potwierdzają jednoznacznie jej cele.

Pani pełnomocnik, jak wszyscy obrońcy genderyzmu, życzy sobie, byśmy widzieli jego przejawy
 wyłącznie jako związane z równością płci – i to rozumianej w jej znaczeniu tradycyjnym, tj. jako sex, tzn.
 jako biologia. A przecież jednocześnie myśli o ‘gender’  w jego ‘genderystowskim’ znaczeniu.
 – Mówienie jej jest zatem nieporozumieniem świadomym. Jego celem jest uśpić czujność opinii
 publicznej. Udaje ona, że nie widzi jego innych, znacznie większych osiągnięć. Stąd wniosek:

  Genderyści nie muszą negować płci biologicznej – zgodnie z linią obrony stosowaną przez panią
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 pełnomocnik rządu.
 Wystarczy, że bagatelizują, a właściwie negują jej znaczenie,
 domagają się uznaniowego wyboru płci, ‘homomałżeństw’ z prawem adopcji dzieci –
 przy równoczesnym pozbawianiu pod byle pretekstem praw biologicznych rodziców do własnych
 dzieci,
terroru wobec przeciwników genderyzmu.
 I wszystko to uzyskują właśnie w imię queeryzmu-genderyzmu.

  Ostatecznie więc słów pani Pełnomocnik nie sposób potraktować inaczej niż jako świadomą próbę
 zmylenia i oszukania społeczeństwa.
 Można by sądzić, że ‘homo-małżeństwa’ z prawem adopcji dzieci nie zostały zalegalizowane w zeszłym
 roku we Francji i Wielkiej Brytanii, ale w jakiejś odległej galaktyce.
 – A przecież również w zeszłym roku (2013 r.) Sekretarz Generalny ONZ stwierdził, że ‘religia, kultura i
 tradycja nie mogą usprawiedliwić naruszenia praw osób LGBT’. I  jest oczywiste, że do tych ‘Praw’
 zaliczał wszystkie ich uroszczenia.

  Również w zeszłym roku (2013 r.) świat dowiedział się o tym, jak dwaj geje z Australii, Mark J.
 Newton i Peter Truong,
 kupili i adoptowali chłopca, by przez kilka lat udostępniać go w różnych krajach jako obiekt seksualny.
 Zanim sprawę wykryto, w mediach pokazywano ich jako szczęśliwą ‘gejowską rodzinę’ ...

  Również w zeszłym roku rosyjsko-amerykańska dziennikarka i pisarka, a zarazem lesbijska
 aktywistka Masha Gessen, w publicznej debacie stwierdziła o właściwych zamierzeniach ruchu LGBTQ:

„Ruchowi LGBTQ nie chodzi o prawo homoseksualistów do zawarcia małżeństwa,
 ale o to, że instytucja małżeństwa powinna przestać istnieć.

 Walka o małżeństwo dla homoseksualistów zazwyczaj wiąże się z ukrywaniem tego,
 co mamy zamiar zrobić z małżeństwa, kiedy ten cel osiągniemy.
 Mówienie, że instytucja małżeństwa wówczas nie ulegnie zmianie, jest kłamstwem”.

Takie plany kreślą działacze queeryzmu-genderyzmu, bronionego przez panią rzecznik ds. równości
 przed ‘fałszywymi oskarżeniami o to, że jest zamachem na rodzinę”.
 – Pani pełnomocnik rządu może się oczywiście bronić, że nikt rodziny nie zniszczy, najwyżej ją re-
definiuje.
 Jak będzie wyglądać taka re-definiowana rodzina? Czy tak jak rodzina Newtona i Truonga?”

UWAGA. – Grzegorz Strzemecki, którego wnikliwą analizę ‘Oświadczenia’ pani Pełnomocnik ds. Równości w streszczeniu
 przytoczyliśmy, podaje na końcu swego 3-częściowego opracowania znamienną uwagę:
 „Już kiedy kończyłem pisanie tego cyklu, pojawiła się w mediach wiadomość, że kancelaria premiera zamówiła trzydzieści filmów
 szkoleniowych przeznaczonych dla państwowych urzędników.
 – Niektóre z filmów mają pokazywać mężczyzn i kobiety żyjących w homo-związkach jako osoby pokrzywdzone przez
 niemożność wspólnego rozliczenia PIT, czy uzyskanie w szpitalu informacji o chorym partnerze.
 – Inne pokazują tradycyjny model rodziny jako przyczynę patologii.
 – Jeszcze inne przedstawiają wychowanie dzieci uwzględniające ich płeć – jako prowadzące do nieprawidłowości w ich
 funkcjonowaniu psychicznym i społecznym.
– Ideologiczne tezy forsowane przez te filmy są jaskrawym przykładem podejmowanych przez rząd prób zamachu na rodzinę – i
 promocji homoseksualizmu realizowanych w ramach strategii gender mainstreaming i zadają kłam obłudnym zaprzeczeniom pani
 pełnomocnik rządu ds. tzw. równości”. – Grzegorz Strzemecki.



Objaśnienie

5. Organizacje ‘za’ i ‘przeciw’ ideologii ‘gender’

Po przeglądnięciu dopiero co ukazanej analizy rządowej wypowiedzi pełnomocnika ds. równego
 traktowania zacznie docierać być może do świadomości niejednego z synów i cór narodu, jak dalece
 jesteśmy na co dzień obałamuceni reklamą, a nawet zdawać by się mogło wiarygodnymi deklaracjami
 rządu. Mogą one tak łatwo okazać się jednym wielkim okłamywaniem narodu w żywe oczy!

Znaczy to jeden raz więcej, że nikt i nic nie zwolni mnie – jako pojedynczego pionka tego narodu, od
 ciążącej na mnie osobistej odpowiedzialności w obliczu wspomnianych zakłamań. Te ostatnie płyną
 niestety nieprzerwanym strumieniem ze strony najwyższych władz Ojczyzny, którą pragniemy całym
 sercem kochać i jej bronić przed zakusami tego, który jest ZŁY.

Można z góry przypuszczać, że w narodzie znajdzie się
 zawsze jakiś odsetek ludzi, albo i organizacji, którzy bez
 skrupułów będą popierali wszelkie rządowe projekty, nie
 wyłączając tych, które skierowane są wprost przeciw
 wielorakiemu dobru tego narodu. Będą to prawdopodobnie
 ludzie i zrzeszenia, którzy zapatrzeni są w oczekiwane awanse
 i ułatwienia życiowe, będące swoistą ‘nagrodą’ ze strony
 sprawujących władzę za popieranie ich ... krótkowzrocznej
 wizji.

Zapewne jednak znajdą się z kolei inni synowie i córy
 narodu, którzy nie zważając na własne korzyści, borykanie się

 z trudnościami mieszkaniowymi, trudnością w znalezieniu pracy itd., sercem całym i swym czynem
 opowiadają się za prawdziwym dobrem tegoż narodu, w którym Opatrzność Boża pozwoliła im się
 urodzić i się rozwijać.

W ten sposób rysuje się kolejny aspekt stopniowo ku zakończeniu zbliżającego się niniejszego
 rozdziału.
 – Najpierw pragniemy rzucić okiem na organizacje, które wyraźnie popierają plany rządowe. Są to plany
 przygotowujące ostatecznie klęskę narodu ...
 – W drugiej części pragniemy rozglądnąć się za organizacjami i inicjatywami, które w poczuciu
 odpowiedzialności za losy narodu i jego zakorzenienia w zobowiązującej tradycji polskiej jako „semper
 fidelis – zawsze wiernej”, walczą nierzadko bez rozgłosu, wśród bólów i szykan – o uratowanie Ojczyzny,
 a przede wszystkim jego najmłodszego pokolenia – z drogi, która wiedzie zdecydowanie ku zagładzie:
 moralnej i fizycznej.
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Objaśnienie

a. Organizacje popierające ideologię ‘gender’

1) Porozumienie z 2009 r.: ‘Seks-edukacja dzieci’

Wielką pomocą w przeglądzie instytucji wspomagających programy
 rządowe ‘gender’, a z kolei przeciwstawiających się im – posłuży nam
 prezentacja tego zagadnienia pt.: „Sytuacja gender w Polsce” (zob.: ‘Sytuacja
 gender w Polsce’). Prezentacja ta ujmuje to zagadnienie graficznie w 52
 slajdach. Korzystamy chętnie oczywiście i z innych źródeł.

Zastrzegamy się z góry, że nie mamy zamiaru referować szczegółowo
 poglądów poszczególnych organizacji, czy pojedynczych osób.
 Ograniczymy się w zasadzie do samego zasygnalizowania istnienia danych
 organizacji, zrzeszeń czy też inicjatyw internetowych.

Dowiadujemy się, że już w roku 2009 kilkanaście organizacji oraz
 szereg osób prywatnych podpisało w Warszawie (20.I.2009 r.) Porozumienie – w celu wprowadzenia w
 Polsce szeroko zakrojonej ‘Edukacji seksualnej’, czyli programu demoralizacji i seksualizacji dzieci i
 młodzieży – w ślad za wieloma państwami krajów Zachodu i Ameryki (zob.: Organizacje promujące gender w
 Polsce).

Oto tekst owego Porozumienia, zawartego przez „możnych tego świata” – jak zwykle: bez podjęcia
 jakiejkolwiek dyskusji narodowej na ten newralgicznie ważny temat. Trudno czytać go bez głębokiego
 oburzenia w obliczu arogancji jego autorów:

„Strony porozumienia, widząc zacofanie naszego kraju we wczesnym
 rozpoczynaniu seksu wśród młodocianych, ciążach u matek młodocianych,
 aborcji i antykoncepcji – świadome faktu, że czystość przedmałżeńska jest
 ciągle w cenie, a większość rodziców stara się wychowywać dzieci do
 odpowiedzialności, cnót wstrzemięźliwość, męstwa i wierności – postanowiły
 między innymi:

 – działać wspólnie na rzecz upowszechniania edukacji seksualnej.
 – wprowadzać zasady WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) i Konwencję tzw. o
 Prawach Dziecka.
 – wymóc zmianę podręczników wszystkich przedmiotów w kierunku promocji
 seksu bez zobowiązań i zboczeń
 – dążyć do zmiany prawa w celu przymuszenia rodziców do wychowania
 permisywnego i seksualizacji dzieci”.

Podpisano: ‘Porozumienie na rzecz upowszechnienia edukacji seksualnej dzieci i młodzieży w
 Polskiej Szkole’, Warszawa 20.I.2009.

Warto poznać organizacje oraz osoby indywidualne, które sygnowały to ‘Porozumienie’. Synowie i
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 córy Narodu mają prawo zdać sobie sprawę z tego, z której dokładnie strony czyha niebezpieczeństwo
 dla rodzin, dzieci, małżeństw, Narodu.

Oto ‘Strony’ i organizacje, które podpisały omawiane ‘Porozumienie’. Wypada dobrze je zapamiętać:

Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny – Fundacja Dzieci Niczyje –
 Fundacja Promocji Zdrowia Seksualnego im. dr. Stanisława Kurkiewicza –
 Gender Studies UW – Grupa Edukatorów Seksualnych ‘Ponton’ – Polskie
 Centrum Zdrowia Seksualnego (Londyn) – Polskie Towarzystwo Seksuologiczne
 – Stowarzyszenie ‘W stronę dziewcząt’ – Towarzystwo Rozwoju Rodziny –
 Związek Nauczycielstwa Polskiego

Podpisanych pod ‘Porozumieniem’ jest również garść czołowych osobistości, które wzięły na siebie
 odpowiedzialność za treść zawartego Porozumienia:

dr Andrzej Depko – dr Alicja Długołęcka – prof. Zbigniew Izdebski – prof.
 Stanisław Obirek – dr Grzegorz Południewski prof. Zbigniew Lew-Starowicz –
 prof. Magdalena Środa

UWAGA. – Wypada dopowiedzieć: Wszystkie wymienione, poniżej szczegółowiej wyliczone organizacje, są bogato dotowane
 przez rząd, UE, IPPF i innych sponsorów. Tutaj szkoli się zawodowo ... deprawatorów młodego pokolenia. Po uzyskaniu dyplomu
 ‘specjalizacji’ absolwenci wkraczają do szkół średnich, gimnazjów i szkół podstawowych. W taki sposób odbywa się odgórnie
 narzucona seksualizacja dzieci i młodzieży w innych krajach Europy i Ameryki – a obecnie w Polsce. Wszystko z powołaniem się
 na autorytet rządowych programów edukacyjnych, które z góry wykluczają jakikolwiek sprzeciw ze strony np. rodziców
 deprawowanych dzieci.

2) Polskie organizacje promujące ‘gender’

Organizacje te wymienimy jeszcze raz – tu i ówdzie z nieznacznym dopiskiem:

  „Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny”. Jej Przewodniczącą jest Wanda Nowicka.

  „Grupa edukatorów PONTON”. Grupa ta działa przy „Federacji na rzecz Kobiet i Planowania
 Rodziny” 

  „Jaskółka: Fundacja Na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Oddział w Łodzi”

Oto zakres ich aktywności:

Działania skierowane bezpośrednio do młodzieży:
angażowanie młodych osób,
wykorzystywanie ich naturalnej chęci bycia aktywnym,

 Organizacje oferują:
szkolenia,
programy społeczne, w które można się angażować,
projekty ogólnopolskie i międzynarodowe,
staże,
stypendia,
wyjazdy międzynarodowe,
debaty z VIP,



rozwój kariery naukowej – studia III stopnia.

Ponadto:

W skali wyższej, można uzyskać tą drogą:
Wysokie dotacje z UE,
Wsparcie firm farmaceutycznych (Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny: środki przeciw-rodzicielskie

 ...),
Wsparcie największych fundacji (np. Sorosa, Batorego),
Przychylność mediów mainstreamowych:
pomijanie nieprzychylnych, np. Catholic Voices,
Bardzo dobrze rozwiniętą ofertę szkoleń i programów młodzieżowych,
Umiejętność pisania wniosków:
dotacje,
przeprowadzanie kampanii i szkoleń.

Szczególnie groźne z punktu widzenia programowanego seksualizowania dzieci i młodzieży są
 następujące organizacje:

  Grupa edukatorów PONTON.

  Grupa edukatorów ‘Nawigator’ (wywodzi się z ‘Pontonu’)

  Fundacja edukacyjna ‘Spunk’ (sama ta nazwa oznacza w żargone ‘spermę’).

  Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej.

  Kampania Przeciw Homofobii.

Wszystkie te organizacje otrzymują regularnie potężne wsparcie czy to ze strony UE, czy
 amerykańskich organizacji międzynarodowych, zwłaszcza tych występujących o prawo do aborcji i
 upowszechniania wszelkich działań przeciw-rodzicielskich.
 – Swoją drogą otrzymują te organizacje hojne wsparcie ze strony rodzimych, polskich instytucji i
 organizacji pozarządowych, specjalizujących się w działaniach ukierunkowanych przeciw życiu. Należą
 do nich m.in.:

a) Stałe potężne dotacje płynące z amerykańskich organizacji międzynarodowych na rzecz
 ‘Planowania Rodzicielstwa’, chociażby te, jakie otrzymuje regularnie Wanda Nowicka (NB.: można
 dokładniej zobaczyć zatajone dochody jakie posiada Wanda Nowicka, i jakie wciąż otrzymuje jako granty – Wanda Nowicka,
 m.in. z amerykańskiej organizacji International Women’s Health Coalition, od producentów środków przeciw-rodzicielskich
 oraz organizacji aborcyjnych, zob.: ‘Sytuacja gender w Polsce’ – slajd nr 10n).

 b) Innym źródłem potężnego wsparcia finansowego jest „Fundacja Sorosa” (zob.: ‘Sytuacja gender w Polsce’
 – slajd nr 12-14).

 c) Kolejnego wsparcie użycza wymienionym organizacjom, wspierającym ideologię ‘gender’, słynna
 „Fundacja Batorego”. Działa ona na rzecz: ‘Stowarzyszenia Pracownia Różnorodności, Lesbijek,
 Gejów, Osób Biseksualnych, Trans i Queer” (zob. cytowana strona, slajd 16-18).

 d) Innym źródłem płynącego wsparcia jest Komisja Europejska. Finansuje ona m.in. ekstremistyczną
 organizację lobbującą na rzecz uznania ‘małżeństw jednopłciowych’ oraz ich prawa do adopcji.
 Adresatami lobbingu są państwa członkowskie UE oraz ... sama owa Komisja Europejska (zob.
 szczegółowe sprawozdania – cytowana strona, slajd 19-22).

http://www.fronda.gliwice.pl/do_pobrania/raporty/sytuacja_gender_Polska_%5Bwdz.edu.pl%5D.pdf
http://www.fronda.gliwice.pl/do_pobrania/raporty/sytuacja_gender_Polska_%5Bwdz.edu.pl%5D.pdf


 e) „Konwencja Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy
 domowej” (11.V.2011). Wprowadza ona do prawa polskiego nową definicję płci, zaczerpniętą z ideologii
 gender:

Oto owa ‘nowa definicja’ płci:

1. ‘Płeć oznacza społecznie skonstruowane role, zachowania, działania i cechy, które dane
 społeczeństwo uznaje za właściwe dla kobiet i mężczyzn’ (Art. 3c Konwencji).
 Na wniosek środowisk LGBT usunięto dodatkowe odwołanie do pojęcia dwóch płci w znaczeniu
 biologicznym. Pomija się więc role mężczyzny i kobiety w małżeństwie.

 2. Płeć biologiczną traktuje się jako źródło stereotypów i wprowadza obowiązek edukacji w zakresie
 nowej polityki społecznej i prawnej. Chodzi o zmianę dotychczasowej tradycji i kultury (Art. 14 i 15
 Konwencji).

 3. Zapowiada się obligatoryjne wdrożenie ideologii gender do programów szkolnych na wszystkich
 poziomach edukacji, a materiały dydaktyczne mają promować m.in. ‘niestereotypowe role płci’, tj.
 homoseksualizm, transseksualizm i biseksualizm.

 4. Przyjęcie Konwencji obciąży budżet państwa, czyli podatników – na kwotę ok. 160 mln zł.

W dokumencie został zapisany postulat powoływania grupy ekspertów, urzędników, monitorujących
 działalność społeczną i ingerujących w funkcjonowanie rodzin, a także edukatorów promujących
 ideologię gender (zob. cytowana strona, slajd 25-29).

f) A oto ośrodki ‘badawcze’ w Polsce, zajmujące się teorią i tożsamością płciowości w znaczeniu
 ‘gender studies’:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
Uniwersytet Łódzki,
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
Uniwersytet Szczeciński,
Uniwersytet Śląski,
Uniwersytet Warszawski,
Uniwersytet Wrocławski,
Instytut Badań Literackich PAN,
Uniwersytet w Białymstoku

 Szczegółowo ukazany jest program szkoleniowo-wykładowy Uniwersytetu Warszawskiego, z
 wykładowcami takimi jak: prof. Elżbieta H.Oleksy, prof. Magdalena Środa, dr Barbara Labuda, Wanda
 Nowicka, itd.
 – Wyraźnie jest zaznaczone, że ‘szkolenia są BEZPŁATNE, w całości finansowane ze środków
 Unijnych i budżetowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)’ (zob. cytowana strona,
 slajd 31-34).

 g) Nietrudno się domyśleć, jak wielkie stąd płynie zagrożenie dla całego narodu – w obliczu rozpętanej
 machiny finansowo-medialnej, mającej za sobą priorytetowe wsparcie ze strony UE, ale i Rządu
 Polski.
 – Zagrożenia dotyczą kształtowania opinii publicznej, wpływu na decydentów, kształcenie własnej
 kadry naukowej, wpływ na rynek pracy, wpływu na edukacje.
 – Swoją drogą cały wspomniany potężny aparat przemocy intelektualnej i (anty)-moralnej, jaki sączy się
 odgórnie z priorytetowym wsparciem Rządowym, wyraża się w formie głoszenia swoich opinii,
 znieczulania opinii publicznej, powielania w mediach oraz wśród decydentów nienaukowych badań
 dotyczących seksualności dzieci i młodzieży.



 Całkiem szczególne zagrożenia, albo wręcz spustoszenia w umysłach i zachowaniach mogą pociągać
 za sobą studia ‘genderystowskie’ podejmowane na wyższych uczelniach Polski (i oczywiście poza Polską).
 Tutaj bowiem mieszczą się kuźnie, które urabiają mentalność obywateli. Chodzi o wpływy:

na kształtowanie opinii publicznej,
wpływ na decydentów,
kształcenie własnej kadry naukowej,
wpływ na rynek pracy,
wpływ na edukacje.

 h) Wynikające z ideologii ‘gender’ złowrogie dla naszego Narodu konsekwencje można wysnuć
 chociażby z proponowanego podręcznika, firmowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
 Podręcznik ten wyraźnie promuje homoseksualizm i związki lesbijskie. Odnośne projekty ustaw,
 podejmowane niewątpliwie pod dyktando lobby ‘LGBTIQ’ Unii Europejskiej, ukazują homo-związki jako
 w pełni równorzędne z małżeństwem tradycyjnym, ukierunkowanym na przekazywanie życia i
 budowanie rodziny (zob. cytowana strona, slajd 37-39).
 – Podobne zagrożenie rodzi się w związku z odgórnie, przez MEN sztucznie forsowaną troskę, z jaką
 należy obejmować ‘gejów’. Odnosi się wrażenie, że problem ten usiłuje się odgórnie stworzyć w
 polskiej szkole, deprawując nie przygotowaną na taką problematykę młodzież.
 Tym bardziej że problematyka homoseksualizmu nie dotyczy Polski (przynajmniej na razie; poza
 pojedynczymi, wyjątkowymi przypadkami). Stąd też wszelkie insynuacje odnośnie do ‘homofobii’ itp. są
 stwarzaniem sztucznych problemów – zapewne dla odwrócenia uwagi od problemów naprawdę
 poważnych, których rząd ani MEN nie usiłuje nawet dostrzec (zob. cytowana strona, slajd 40-42).
 – To samo z kolei dotyczy problematyki siłowo przez MEN forsowanej problematyki ‘równości płci’ i
 całego spektrum edukacji seksualnej dzieci i młodzieży. Recenzje urzędowe odrzucają w
 proponowanym podręczniku m.in. wszystkie zdanie, które w jakikolwiek sposób zahaczają czy
 przypominają katolickie spojrzenie na człowieka i zagadnienia związane z jego płciowym wymiarem
 (zob. cytowana strona, slajd 45-51).

Imponująco przedstawia się potężna machina odgórnie zorganizowanej machiny indoktrynacji
 zatrutym owocem ‘gender’. Czy i jak przedstawia się jakikolwiek sprzeciw względnie opór w jej obliczu?

b. Organizacje przeciwstawiające się ideologii ‘gender’

Wypada przyglądnąć się z kolei innym organizacjom, stojącym po drugiej stronie barykady
 ‘genderowszczyzny’. Stawiamy pytanie: czy istnieją – i zaznaczają swoją działalność organizacje, których
 zadanie polegałoby na postawieniu zdecydowanego oporu odgórnie państwowo zaplanowanej
 indoktrynacji ‘genderowszczyzny’?



Rzut oka na rzeczywistość ‘drugiej strony’ narodu – w zestawieniu z dopiero co uświadomionymi
 sobie niemal gigantycznymi możliwościami finansowymi oraz odgórnie forsowanej ideologii ‘gender’ w
 ramach priorytetów rządu Polski w stosunku do Narodu – prowadzi do stwierdzenia, że podejmowanie
 jakichkolwiek prób przeciwstawienia się odgórnej presji w tym względzie jest niemal z góry skazane na
 zniweczenie. Jak zwykle: to co jest ZŁEM – w oczach Bożych, a wtórnie dla człowieka jako Bożego
 „Obrazu i Podobieństwa”, znajduje bogate wsparcie finansowe i potężne wielorakie wsparcie ze strony
 osób oddanych ZŁU, albo bardziej precyzyjnie: Temu który jest „ZŁY”. Przeciwnie: to co jest dobrem w
 oczach Bożych, dochodzi do skutku zwykle za cenę środków jedynie najskromniejszych. Jakże trudno
 uzyskać w takich sytuacjach pomoc finansową, bez której jakakolwiek organizacja służąca dobru –
 praktycznie nie jest w stanie rozwinąć skrzydeł.

Mimo wszelkich trudności, w obliczu kolejnego, niezwykle groźnego systemu państwowego
 totalitarnego, pojawiają się przecież odważne osobowości, ludzie „sumienia”, którzy w obliczu klęski
 moralnej, jaka grozi Ojczyźnie, nie kapitulują, ale podejmują nierzadko nadludzkie wysiłki, by złem
 zalewaną Ojczyznę ocalić i dopomóc wielu braciom i siostrom, córom i synom tego narodu, by przejrzeli i
 sami dostrzegli ZŁO, w jakie usiłuje się pogrążyć nasz z kolei naród w klęsce moralnej – a
 konsekwentnie fizyczne, jaką ‘genderyzm’ zdołał zafundować już tak wielu innym narodom.

1) „DLA RODZINY – KOALICJA OBYWATELSKA”

  Pojawia się w Ojczyźnie w trudzie się organizujące zrzeszenie w obronie Rodziny – przede
 wszystkim Rodziny Polskiej. Chodzi o organizację występującą pod tytułem:

„DLA RODZINY – KOALICJA OBYWATELSKA”

Organizacja postawiła sobie do osiągnięcia dobrze przemyślany cel strategiczny. Pomyślała również o
 krokach, jakie trzeba będzie podjąć dla jego osiągnięcia poprzez przemyślane działania długofalowe.

Skorzystamy z wdzięcznością ze strony internetowej omawianej organizacji (zob.: „DLA RODZINY –
 KOALICJA OBYWATELSKA”):
 Oto jasno wytyczone cele organizacji:

  a) Cel strategiczny:

Doprowadzić to tego, aby tak w Polsce, jak i w Unii Europejskiej zasadą wiodącą polityki była
 RODZINA, a nie ‘gender’. Innymi słowy chodzi nam o to, aby „Family mainstreaming” zastąpiło
 destruktywne „Gender mainstreaming”.

  b) A oto cele długofalowe, jakie jawią się do osiągnięcia, wyznaczając zarazem zakresy działania
 organizacji:

1. Doprowadzić do tego, aby rodzina była silniejsza.
Oznacza to na przykład doprowadzenie do tego, aby:

rodzina była w szerokiej świadomości społecznej ‘dobrą marką’ czyli wielką wartością;
rodziny były trwalsze;
wzrósł znacząco przyrost naturalny;

2. Doprowadzić do tego, aby wpływ na bieg spraw publicznych mieli w znaczącej przewadze politycy
 działający na rzecz rodziny,
 a zwolennicy ‘gender’  ten wpływ utracili.
 Oznacza to na przykład doprowadzenie do tego, aby:

w Sejmie, samorządach, Parlamencie Europejskim przewagę mieli politycy
działający na rzecz rodziny;

http://www.dlarodziny.net/koalicja-cele.php
http://www.dlarodziny.net/koalicja-cele.php


Objaśnienie

prezydentem RP był polityk działający na rzecz rodziny;

3. Doprowadzić do tego, aby instytucje publiczne działały na rzecz rodziny.
 Oznacza to na przykład doprowadzenie do tego, aby:

prawo chroniło rodzinę;
wprowadzono w Polsce Kartę Rodziny (wedle najlepszych wzorów światowych);
rodzina była wspierana przez system podatkowy;
urzędnicy byli szkoleni w efektywnym działaniu na rzecz rodziny;

Na stronie głównej (portalu) ukazany jest poprzez łatwo się otwierające wewnętrzne linki: status
 ‘Porozumienia Koalicyjnego’, mocą którego zaproszone zostają podobnie myślące inne podmioty, którym
 leży na sercu przywrócenie rodzinie należnego jej miejsca.
 – Wymienionych jest szereg konkretnych projektów działań – łącznie z odpowiednimi konferencjami,
 szkoleniami i przydatnymi materiałami.
 – Omówiona jest ideologia ‘gender’, łącznie z pedagogiką ‘gender’ oraz projektowanymi aktami prawnymi
 ‘gender’.

2) Stowarzyszenia zrzeszone w „DLA RODZINY – KOALICJA OBYWATELSKA”

Swój akces do organizacji „DLA RODZINY – KOALICJA OBYWATELSKA”  zgłosiło już niemało
 Stowarzyszeń – przede wszystkim regionalnych, rozsianych po Polsce. Dzięki zjednoczeniu z
 organizacją naczelną mogą one przejawić sobie właściwe oddziaływanie oraz osiąganie podobnych
 zasadniczych celów w o wiele wyższym stopniu.
 Poniżej kopiujemy listę zrzeszonych Stowarzyszeń (uaktualnienie: 21.XI.2014 r.):

1. Stowarzyszenie Pedagogów NATAN.
 Lublin (zob.: Stowarzyszenie Pedagogów NATAN ).

2. Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania
 Kraków (zob.: Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania ).

3. Kongres Rodzin
 Poznań (zob.: Kongres Rodzin ). (link na razie nie działa)

4. Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw
 Lublin-Warszawa-Radom (zob.: Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw ).

5. Obywatelska Inicjatywa Rodzin
 Warszawa (zob.: Obywatelska Inicjatywa Rodzin ).

6. Kongres Kobiet Konserwatywnych
 Poznań. Brak strony internetowej.

7. Fundacja Ruchu Społecznego ku Cywilizacji Miłości im.
 Stanisława Pruszyńskiego
 Kraków (zob.: Fundacja Ruchu Społecznego ku Cywilizacji Miłości im.
 Stanisława Pruszyńskiego ) (link na razie nie działa).

8. Gliwicki Klub Frondy
 Gliwice (zob.: Gliwicki Klub Frondy ).

9. Obywatelskie Stowarzyszenie Rodziców
 Gliwice (zob.: Obywatelskie Stowarzyszenie Rodziców ).
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10. Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowsza
 Warszawa (zob.: Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowsza ).

11. Instytut Rozwoju Społecznego
 Kraków (zob.: Instytut Rozwoju Społecznego ).

12. Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców
 Warszawa (zob.: Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców ). (link na razie nie działa)

13. Związek Młodzieży Chrześcijańskiej – Polska YMCA
 Lublin (zob.: Polska YMCA ).

14. Fundacja Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii
 Poznań (zob.: Fundacja Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii ).

15. Inicjatywa dla rodzin Nie dla gender
 Warszawa (zob.: Inicjatywa dla rodzin Nie dla gender ).

16. Klub Przyjazny Rodzinie im.Jana Pawła II
 Warszawa (zob.: Klub-przyjazny-rodzinie ). (= to samo mniej więcej co nr 10)

17. Stowarzyszenie Koliber Oddział w Poznaniu
 Poznań (zob.: Stowarzyszenie Koliber Oddział w Poznaniu ).

18. Stowarzyszenie Rodzin im. Bł. Mamy Róży
 Warszawa (zob.: Stowarzyszenie Rodzin im. Bł. Mamy Róży ).

19. Pobiedziszczanie sobie
 Pobiedziska (zob.: Pobiedziszczanie sobie ).

20. Stowarzyszenie Pozytywna Wielkopolska
 Poznań (zob.: Stowarzyszenie Pozytywna Wielkopolska ).

21. Koalicja Rodzin
 Warszawa (zob.: Koalicja Rodzin ). (link na razie nie działa)

22. Stowarzyszenie Wierni Ojczyźnie
 Warszawa (zob.: Stowarzyszenie Wierni Ojczyźnie ).

23. Młodzieżowy Klub Środowiskowy „GRUPKA”
 Kraków (zob.: Młodzieżowy Klub Środowiskowy „GRUPKA” ).

24. Poznański Klub Polonia Christiana
 Poznań (zob.: Poznański Klub Polonia Christiana ).

25. Poznański Klub Gazety Polskiej
 Poznań (zob.: Poznański Klub Gazety Polskiej ). (link na razie nie działa)

26. Akcja Katolicka Archidiecezji Warszawskiej
 Warszawa (zob.: Akcja Katolicka Archidiecezji Warszawskiej ).

27. Fundacja Betlehem Dom Chleba
 Zabrze (zob.: Fundacja Betlehem Dom Chleba ).

28. Duszpasterstwo Rodzin
 Poznań (zob.: Duszpasterstwo Rodzin ).
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29. Stowarzyszenie Republikanie
 Poznań (zob.: Stowarzyszenie Republikanie ).

30. Małżeństwa Katolickie
 Poznań. Brak linku do strony internetowej ...

31. Stowarzyszenie Przyjaciół Parafii „Poczekajka”
 Lublin (zob.: Stowarzyszenie Przyjaciół Parafii „Poczekajka” ).

32. Stowarzyszenie Patriotyczne Bielsko-Biała
 Bielsko-Biała (zob.: Stowarzyszenie Patriotyczne Bielsko-Biała ).

33. Instytut Globalizacji
 Gliwice (zob.: Instytut Globalizacji ).

34. Portal „Kraków Niezależny”
 Kraków (zob.: Portal „Kraków Niezależny” ).

35. Unia Europejskich Federalistów – Polska
Łódź. Brak strony internetowej .

36. Niepokorni Rodzice
 Warszawa i Śląsk (zob. tylko adres emailowy: Niepokorni Rodzice ).

37. Inicjatywa „STOP seksualizacji naszych dzieci”
 Kraków (zob.: Inicjatywa „STOP seksualizacji naszych dzieci” ).

38. Chrześcijański Ośrodek Psychologiczny
Łódź (zob.: Chrześcijański Ośrodek Psychologiczny ).

39. Fundacja KWADRAT
 Lublin (zob.: Fundacja KWADRAT ).

40. Wspólnota „NIKODEM – Mężczyźni w Modlitwie”
 Cieszyn (tylko adres emailowy: Wspólnota „NIKODEM – Mężczyźni w Modlitwie” ).

41. Stowarzyszenie im. Edmunda Bojanowskiego „Dobroć”
 Dębica (zob.: Stowarzyszenie im. Edmunda Bojanowskiego „Dobroć” ).

42. Stowarzyszenie „W Przyszłość”
 Gdynia (zob.: Stowarzyszenie „W Przyszłość” )
email: gdynia@akademia-rodziny.pl

3) Inne Stowarzyszenia oraz strony internetowe

Istnieje zapewne wiele innych stron internetowych, na których również toczy się walka o
 chrześcijańską duszę Narodu Polskiego – przeciw wszelkim zakusom, jakie siłowo starają się narzucić z
 kolei Ojczyźnie naszej – odgórnie Narodowi narzucane programy edukacyjne (i nie tylko) czy to firmowane
 przez osoby sprawujący rządy w naszym państwie, czy organizacje międzynarodowe oraz wspierające je
 instytucje międzynarodowe pozarządowe. Do wielu z nich autor niniejszej strony zapewne nie dotrze, a
 są ze wszech miar godne polecenia. Autor nie chciałby żadnej z nich pominąć – i jest bardzo wdzięczny
 za przekazanie mu odnośnej informacji (adres emailowy itd. – zob. strona portalu: SPIS, kolumna 1).

a) Na szczególne polecenie zasługuje znakomity, w Krakowie wydawany miesięcznik:
 „Wychowawca. Miesięcznik Nauczycieli i Wychowawców Katolickich”:
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(zob.: Wychowawca. Miesięcznik Nauczycieli i Wychowawców Katolickich ).

b) Inną instytucją walczącą o dobro w ludzkim i Bożym blasku kształtowanej rodziny jest:
 „Fundacja Mamy i Taty”
(zob.: „Fundacja Mamy i Taty” ).
 – Również ta ‘Fundacja’ walczy przeciw ideologii ‘genderyzmu’ oraz wszelkim ograniczeniom praw
 rodzicielskich do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami – wbrew zakusom płynącym z
 Ministerstwa – w ślepym naśladownictwie, a raczej pod presją ... finansów płynących lub nie płynących z
 UE i innych organizacji międzynarodowych.

c) Kolejną Fundacją głęboko zatroskaną o dobro Rodziny i odpowiedzialne wychowanie dzieci jest:
 „Fundacja HUMANITES – Sztuka Wychowania”:
(zob.: „Fundacja HUMANITES – Sztuka Wychowania” ).
 – Fundacja została założona w Warszawie we wrześniu 2010 roku przez grupę rodziców, którzy poczuli
 się do wspólnego działania, wzajemnej informacji i wymiany doświadczeń na temat budowania zdrowych
 relacji w rodzinie, ze szczególnym uwzględnieniem relacji z nastolatkami. Od 2013 roku jest „Humanites”
 organizacją pożytku publicznego.

d) Stop Ratyfikacji KONWENCJI Rady Europy – NIE ! poświęcona jest organizacja:
(zob.: „Konwencja jest szkodliwa dla dzieci i młodzieży” ).

e) Szkoła wolna od deprawacji:
(zob.: Podpisz i wyślij petycję do Prezydenta RP ).

f) Mama i Tata:
(zob.: Cała polska chroni dzieci! Podpisz list przeciwko ograniczaniu praw rodziców do wychowywania dzieci ).

g) Stop dla pedofilii:
(zob.: Oni idą po Twoje dzieci. Powstrzymaj ich! Dołącz do naszej akcji. Podpisz się pod inicjatywą ustawodawczą Stop pedofilii ).

h) Citizengo.org/pl
(zob.: NIE dla ideologicznej Konwencji Rady Europy! ).

i) Ordo Iuris:
(zob.: Przeczytaj raport Ordo Iuris o negatywnych skutkach konwencji ).

j) Rzecznik Rodziców
(zob.: Można skorzystać ze wzorów oświadczeń dot. edukacji seksualnej do złożenia w szkole/przedszkolu. ).

3a) Stop Aborji – Fundacja PRO
(zob.: FUNDACJA PRO – PRAWO DO ŻYCIA )
 Fundacja ta, pod przewodnictwem Mariusza Dzierżawskiego, koordynuje i gromadzi wolonatriuszy z
 całego kraju – pod przewodnictwem p. Kai Godek, Pełnomocnika Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej
 ‘Stop aborcji’, przy współpracy wielu osób ‘dobrej woli’, miłujących Ojczyznę.
 – Na stronie internetowej: www.stopaborcji.pl można zobaczyć mapę coraz dalszych ‘komórek’ akcji
 osób organizujących wystawy o brutalnym zabijaniu nie urodzonych dzieci, akcji nierzadko w sposób
 anty-polski i anty-ludzki blokowanych i szykanowanych przez władze miejskie i policję (rzecz jasna: na rozkaz
 określonych władz wyższych. Wykonanie tego typu rozkazu w zasadzie skutecznie blokuje szansę na rozgrzeszenie, stając się
 jawnym wyrzeczeniem się wiary. Zob. artyk. z niniejszej strony, wyż.: Czy mogę liczyć na rozgrzeszenie... ?), a mimo to
 odnoszących duże sukcesy. W ramach tych akcji zbierane są podpisy pod petycje do Rządu o
 wstrzymanie, a raczej zniesienie ludobójstwa i postepującej demoralizacji dzieci i młodzieży Ojczyzny.
 – Organizowane są kursy i wykłady na tematy związane z obroną Życia, a także na temat ‘pigułki śmierci’
 (elleOne) udostępnianej przez kierujących Państwem Polskim dziewczętom od 15 r.ż., itd.
(zob. problem tej ‘pigułki’ m.in. wyż.: Mifegyne – RU 486 – oraz dalszy ciąg tego artyk. o tabletce ‘ellaOne’).
 – Zob. adresy kontaktowe „Fundacji PRO”: http://www.stopaborcji.pl/kontakt/ – Fundacja Pro – prawo do
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 życia, ul. Grzybowska 37a lok. 25, 00-855 Warszawa
 E-mail: kontakt@stopaborcji.pl – Tel. kom. +48 506-659-900.

g) W jakiejś mierze może przyczynić się do lepszego ugruntowania i uzasadnienia walki Narodu o
 godne wychowanie dzieci i młodzieży, o pełne poszanowanie praw małżeństwa i rodziny przeciw
 wszelkim zakusom na małżeństwo i rodzinę ze strony lobby ‘LBGTIQ’ – być może i niniejsza strona
 piszącego tu autora:

By miłość – MIŁOŚCIĄ była.
‘Miłości’ – rozwiązania ludzkie a Boże

( „By miłość – MIŁOŚCIĄ była. Miłości – rozwiązania ludzkie a Boże” )

6. Jeszcze raz – w głębokim zatroskaniu o dzieci,
młodzieży, rodziny

a. ‘Gender’ w przedszkolu

UWAGA. – Poniżej przekopiujemy w pomniejszeniu parę ujęć-zdjęć zaczerpniętych z podręczników do seks-edukacji
 przenaczonych dla dzieci już przed-szkolnych. Przepraszamy za drastyczne ujęcia. Chodzi o uwrażliwienie rodziców, ale i
 personelu edukacyjnego, na problematykę ‘gender’ i jej destruktywne oddziaływanie.
 – Inna rzecz, dzieciom, nawet bardzo małym, podaje się na tych ‘lekcjach’ adresy m.in. stron internetowych z pełnym wyborem
 filmów porno, przedstawiających wszelkie możliwe aberracje seksualne jako zagadnienie jak najbardziej ‘normalne’: w ramach
 ‘równościowego traktowania wszelkich odmiennych tożsamości płciowych’.
 – Kwestia ‘wstydu’ z powodu wynaturzonych zachowań seksualnych jest zagadnieniem całkiem nie-na-miejscu – w ujęciu i
 indoktrynacji aktywistów ‘gender’. Jest to według nich jedynie przebrzmiały ‘stereotyp’ epoki, którą człowiek współczesny ma już
 dawno poza sobą!
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Objaśnienie

Można by sądzić, że siłowe objęcie seksualizacją dzieci przedszkolnych i młodzieży wyższych klas
 nie zaszło w Polsce jeszcze tak daleko, jak to się dzieje już od wielu lat w innych krajach UE, np. w
 Niemczech, w krajach Europy Północnej, w Austrii czy Szwajcarii itd. Rodzice byli dotąd niezbyt
 świadomi tego, z jak niepojętym, niemal obłędnym naciskiem – ateizmem przesiąknięte osobistości z
 Ministerstwa Edukacji Narodowej wymuszają na dzieciach i młodzieży zacieśnianie ich myślenia i
 ideałów życiowych do postawienia w życiu na pierwszym miejscu sprawy tzw. ‘tożsamości seksualnej’ –
 w jej jednoznacznym rozumieniu: jako wszechobecnego ‘LGBTIQ’. Osobistości te przyjmują na oślep
 narzucane państwom członkowskim dyrektywy WHO i UE. Czynią to o tyle chętniej, że są one
 ubogacane zniewalającymi perspektywami finansowymi.

Rodzicom zaczynają przecierać się oczy. Dostrzegają coraz wyraźniej zło, jakie pod zdawałoby się
 niewinnie brzmiącymi słowami kryje się i sączy z tych nieodpowiedzialnie przyjętych i realizowanych
 programów.

Dyrektywy z UE oraz WHO – w pełni zaakceptowane i z coraz większą determinacją wdrażane przez
 rząd Polski, są niemożliwe do przyjęcia dla zdrowo myślącego człowieka. Tym bardziej zaś muszą on
 wyzwalać stanowcze „Non possumus – Na to zgodzić się nie możemy”, jeśli wziąć pod uwagę dobro
 Narodu z jego silnie zakorzenioną, przeszło tysiącletnią tradycją chrześcijańską, i w parze z nią idącą
 kulturą narodową.

Jeszcze raz: dzieci przedszkolne

Zgodnie z solennie wygłoszonymi słowami pana premiera, realizacja programów ‘równościowych’ –
 oczywiście w rozumieniu ‘równości’ według klucza ‘gender’ (a dokładniej: ‘queer’) – winna być
 przeprowadzana ewolucyjnie. Najpierw trzeba naród „oswoić” z likwidacją wszelkich ‘norm etycznych’,
 ‘prawa moralnego naturalnego’ i samego ‘Boga’. Potem będzie można już bez większego oporu ze
 strony narodu uaktywnić pozostałe aspekty nowego ładu etycznego dla Polski – dotąd chrześcijańskiej.

Pan premier wyraża się jednoznacznie: „Do efektów dojdziemy drogą ewolucji ...” (zob. wyż.: Premier a
 Trybunał Konstytucyjny). Mimo to raz po raz słyszymy o już na obecnym etapie wdrażanych programach
 ‘pilotażowych’ w pionie edukacyjnym. Takimi programami objętych zostało od roku szkolnego 1.IX.2013
 r. – 86 przedszkoli (zob. dokładniej: Polityka Równościowa w programach przedszkolnych).

Wszystko dzieje się pod dyktando UE i jego oficjalnych
 dokumentów. Zostały one zaakceptowane przez rząd Polski, który
 tym samym zobowiązał się do ich wdrażana – przy hojnym wsparciu
 finansowym ze strony UE. Ogólny tytuł programu dla przedszkoli
 brzmi: „Polityka równościowa w programach przedszkolnych”.
 Składa się on z 5 sprzężnych dokumentów (w ramach: ‘Kapitał Ludzki,
 Narodowa Strategia Spójności, Fundacja Edukacji Przedszkolnej).

Jeden raz więcej obserwujemy w programie obsesyjnie położony
 nacisk na aspekty seksualne tych drobnych dzieci. Mowa jest
 oczywiście ciągle o ‘płci kulturowej’, która zatem nie ma nic

 wspólnego z płcią biologiczną. Dzieciom, które do tej problematyki jeszcze długo nie dorosły, wtłacza się
 myślenie kategoriami, które i dla człowieka dorosłego – przy zdrowych zmysłach są trudne do pojęcia, a
 przede wszystkim są zaprzeczeniem jakiejkolwiek naukowości z prawdziwego zdarzenia.

file:///D|/!!Schnee-lp/strona-lp33/gra/sed1a.jpg
file:///D|/!!Schnee-lp/strona-lp33/gra/sed1a.jpg
file:///D|/!!Schnee-lp/strona-lp33/gra/sed1a.jpg
javascript:view('p6_3f.htm#gqu1',850,650)
javascript:view('p6_3f.htm#gqu1',850,650)
javascript:view('p6_3f.htm#gqu1',850,650)
javascript:view('p6_3f.htm#gqu1',850,650)
http://www.bezuprzedzen.org/doc/analiza_programow_nauczania_przedszkolnego_Gender.pdf
http://www.bezuprzedzen.org/doc/analiza_programow_nauczania_przedszkolnego_Gender.pdf
http://www.bezuprzedzen.org/doc/analiza_programow_nauczania_przedszkolnego_Gender.pdf


Dokument rządowy kwalifikuje praktycznie całą przeszłość dziejową Narodu, zbudowaną w naturalny
 sposób na dwubiegunowości człowieka jako męskiego i żeńskiego, jako ‘stereotypy’. Zgodnie z ideologią
 ‘gender’, wszelkie te stereotypy należy odwrócić i „zmienić” w sensie ich przekwalifikowania zgodnie z
 normami nowego porządku społecznego, zwanego ‘polityką równościową płci kulturowej’. Ta zaś jedynie
 pozornie zmierza do wyeliminowania ewentualnych niesprawiedliwości społecznych, nawiązujących do
 sytuacji kobiet w przeciwieństwie do mężczyzn – w ustroju patriarchalnym.

Celem ukrytym pod tą świadomie w błąd wprowadzającą terminologią ‘genderystowską’ jest
 dalekosiężny program: praktycznego wyeliminowania płci biologicznej, a skoncentrowania się na
 tożsamości płciowej społeczno-kulturowej, dla której ostatecznie wszystko jedno, czy człowiek jest
 biologicznie mężczyzną czy kobietą. Płeć kulturowa jest tworem nadającym się w każdej chwili do
 dowolnej zmiany – ostatecznie zależnie od ‘widzimisię’ danego człowieka.
 – W dalszej konsekwencji programy ‘równościowe’ zakładają promocję wszelkich dewiacji seksualnych:
 pełnego uszanowania, a raczej uprzywilejowania dla stylu życia jako homoseksualisty, lesbijki, osoby
 biseksualnej, transseksualnej itd. Tak każe ideologia ‘queer’, czyli rozbudowanego ‘LGBTIQ’. Cała ta
 treść kryje się pod niewinnym płaszczykiem zawiłej terminologii programów ‘równościowych’.

Jako jeden z wzorców dla wdrażania ‘równości kulturowej tożsamości płciowej’ ukazany jest styl
 wychowywania dzieci przedszkolnych w Szwecji. Jest zrozumiałe, że niektóre wskazówki i spostrzeżenia
 psychologiczne do prowadzenia przedszkoli w duchu ‘płciowo równościowym’ zawierają pewne aspekty
 również pozytywne, które można z powodzeniem wykorzystać na zajęciach prowadzonych w
 przedszkolu. Chodzi wówczas m.in. o uwrażliwienie dzieci w tym wieku np. w kierunku bardziej
 sprawiedliwego podziału zajęć między dziewczynkami a chłopcami.

Niemniej obłędnie brzmi i budzi uzasadnione podejrzenia, a z kolei niesmak – przypominanie w
 omawianych ‘podręcznikach’ pisanych według wskazówek WHO i innych instytucji wychowawczych o
 międzynarodowej renomie – niemal zdania za zadaniem, iż dominującą, a nawet wyłączną rolę w
 każdym zakresie przygotowania dzieci przedszkolnych do czekających je zadań odgrywa aspekt
 ‘równościowego traktowania płci społecznej’ – w znaczeniu oczywiście jednoznacznym: w jego
 pojmowaniu ‘genderystowskim’ (a nie biologicznego zróżnicowania na płci). Chodzi zatem wciąż o jedno: o
 oswajanie z góry – nawet już dzieci przedszkolnych, ze stylem układania życia jako homoseksualisty,
 lesbijki, transseksualisty, to znów kogoś uprawiającego np. zoofilię itp.!

Nie wnikamy tu w szczegóły omawianego programu ‘Równościowego Przedszkola’. Pragniemy
 zwrócić jedynie uwagę na jasno nie ujawniane aspekty tego programu, dotyczące ‘genderystowsko’
 pojmowanego seksualizowania dzieci już przedszkolnych, a tym bardziej młodzieży na etapie szkoły
 podstawowej i licealnej.
 – Skorzystamy ponownie z krytycznego omówienia aktualnie rozpatrywanego programu pt. „Genderowe
 przedszkole?” (zob.: „Genderowe przedszkole”).

Trzeba wciąż pamiętać o programach uświadomienia seksualnego, wprowadzonych już od dawna w
 wielu krajach Europy i poza nią – z dyktatury płynącej w tym względzie z WHO, i UE – przy czynnym
 włączeniu się w te prace przede wszystkim przez niemiecką organizację BZgA (zob. wyż.: Standardy edukacji
 seksualnej w Europie).

Poznawanie części ciała ...

Można z góry przewidywać, że znajdą się gorliwe, służalczo programom rządowym oddane panie
 przedszkolanki, które prędzej czy później będą wdrażały tak wspomniane wzorce. Tym bardziej, że w
 zamian czekają je upragnione granty, których nie można by ... nie przyjąć. Co jakiś czas słychać o jakimś
 przedszkolu, w którym ‘pani’ w ramach ‘poznawania ciała ludzkiego i umiejętności poprawnego nazwania
 tych części ciała”, a może nawet gorliwie przez WHO zalecanego ‘dotykania’ ciała własnego – i cudzego,
 chociażby w ramach urządzanej zabawy w ‘doktora’, każe jakiejś dziewczynce zdjąć z siebie wszystko,
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 postawi ją na podwyższeniu – i zaczyna wykład objaśniający, każąc dziewczynce się nie ruszać ... i nie
 wstydzić. A może poleci następnie chłopczykom, by podchodzili do dziewczynki, dotykali jej intymności i
 wyrażali następnie swoje doznania: przyjemne czy nieprzyjemne.

‘Pani’ będzie usiłowała zabić totalnie w dzieciach naturalne poczucie wstydliwości i intymności.
 Będzie wmawiała dzieciom, że to wszystko jest najnormalniejsze w świecie i nie wolno tu wstydzić się
 czegokolwiek. A nawet, że dzieci bardzo dobrze postępują, gdy sprawiają sobie w ten sposób – czy to
 same na sobie, czy wraz z innymi – chłopczykami i dziewczętami, grupowo czy też we dwoje lub dwóch
 – przyjemność przez głaskanie-dotykanie. W ten sposób bowiem można sobie sprawić nieco
 ‘przyjemnych’ przeżyć i wrażeń. Oraz że takie postępowanie należy do jednych z ‘Podstawowych Praw
 każdego Człowieka’, w tym oczywiście i Praw Dziecka’.

Pani dopowie być może na zakończenie, że o tym wszystkim nie należy nic mówić z rodzicami, bo
 rodzice wychowywali się w ‘stereotypowych’ warunkach i są nie-kompetentni w tej dziedzinie, w której
 ważna jest ‘nowoczesność’, o której dziadkowie i pradziadkowie nie mieli żadnego pojęcia.

W tej sytuacji wszystko będzie się działo oczywiście za cenę totalnego odrzucenia wszelki norm
 etycznych, a bardziej precyzyjnie mówiąc: samego Boga i Bożych przykazań. Na nie w ‘programach
 równościowej polityki płciowej’  nie ma żadnego miejsca.

Jeśliby zaś któreś dziecko próbowało protestować i wspomnieć o ‘Panu Jezusie przebywającym w
 sercu’, ‘Pani’ dopomoże dziecku w skutecznym, całkowitym zagłuszeniu głosu jego sumienia, które
 odzywa się oczywiście i w sercu małego dziecka. Wspomnienie o ‘głosu Boga przemawiającego w
 sumieniu’ nie mieści się żaden sposób w którymkolwiek z programów wdrażania w ‘płeć równościową’.
 Są to wszystko ‘stereotypy’, które trzeba zdecydowanie wyeliminować jako dawno już przebrzmiałe
 historyjki ‘wiary w jakiegoś Boga’.

Tym bardziej, jeśli wśród dzieci znajdzie się któreś, którego rodzice są ateistami, które samo nie jest
 ochrzczone, które wychowywało się w rodzinie ‘świadków Jehowy’, albo jego rodzice są mahometanami,
 lub wyznawcami jakiejś jeszcze innej religii względnie innego wyznania.

Nauczyciel-pedofil ...

  Wyżej wspomniano już o wcale nie wydumanej możliwości, że w konkursie na nauczyciela w
 przedszkolu ... pierwsze miejsce przypadnie ... ‘panu’, który jest czynnym gejem (zob. wyż.: Tożsamość
 ‘gender’ a ‘polityka równościowa’ – zob. cały ten §). W ramach ‘polityki równości płciowej’, forsowanej przez rząd
 Rzeczpospolitej Polskiej, w ślepej służalczości dyrektywom UE i instytucji międzynarodowych,
 nauczycielem w przedszkolu zostanie wtedy np. mężczyzna-gej, może ponadto pedofil. Nie-przyjęcie go
 na to stanowisko będzie natychmiast prawnie ścigane jako wyraz ‘mowy nienawiści’ i przemawiania
 ‘językiem równościowo niesprawiedliwym’. Będzie to zastosowaniem ustaw ‘Kodeksu Pracy’
 zakazujących dyskryminacji „ze względu na orientację seksualną”.

Tenże ‘Pan’ przystąpi do treningu z dziećmi, jak sobie sprawić przyjemność przez masturbację,
 gorąco zalecaną z poziomu WHO już dla niemowląt, a cóż dopiero na etapie przedszkola (zob. wyż.: WHO:
 edukacja seksualna Europy). W tej sytuacji nikt i nic nie powstrzyma owego ‘pana-nauczyciela’ od wdrażania
 swej ... zbrodniczej indoktrynacji. Będzie on się wciąż powoływał na ‘Kodeks Pracy’ oraz uzyskane przez
 siebie kompetencje jako dyplomowanego nauczyciela ‘gender’, czy nawet ‘queer-mainstreaming’.

Skorzystamy z wyżej zasygnalizowanego artykułu, ukazującego analizę wytycznych rządowych
 programu ‘Przedszkole Równościowe’ (zob.: Genderowe przedszkole?). Autorkami tego programu są ...
 feministki.

  Autorki zalecają, by chłopców przebierać w spódniczki, peruki z wstążeczkami, namawiać do
 bawienia się lalkami, malowania sobie ust itd. Dziewczynki mają się przebrać za chłopców i wcielać w
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 rolę ‘twardych facetów’, ojców rodziny, majsterkować itd. Zalecenia te dotyczą nawet płci bohaterów
 bajek. Wszystko po to, żeby dzieci odeszły od ‘stereotypów’ i zmieniły swe role społeczne. Na
 realizację tego projektu UE wyasygnowało 1 mln 400 tys. zł.

   Założono z góry (nie po raz pierwszy), że rodzice nie posiadają fachowej wiedzy na temat ‘równości’ i
 sami kierują się ‘stereotypami’, przypisując dzieciom od początku określone funkcje społeczne.

Pozwala to jasno dostrzec cel podjętego programu. Celem jest przeforsowanie ‘gender’ poprzez re-
definiowanie małżeństwa, pojęcia rodziny, zatarcie różnicy między płciami, łącznie z zamierzonym
 faworyzowaniem przemycanego homoseksualizmu – jako jednej z odmian ‘równości w tożsamości
 płciowej’.

  „Wszystko to odbywa się pod ‘płaszczykiem’ walki o równouprawnienie mężczyzny i kobiety.
 Program jednak raz po raz wyraźnie narzuca zatarcie tożsamości płciowej.

  Równolegle dokonuje się promocja pornografii jako normy tolerancji,
 równych praw dla mniejszości oraz walki z przemocą.

  Akcenty te skutecznie odwracają uwagę nie w pełni zorientowanych rodziców od właściwie
 zamierzonego celu,
 który jest ukrytą promocją kultury ‘LGBTIQ’: wszelkich niewyobrażalnych dewiacji seksualnych.

  Gorzej, że taką edukację forsuje się już na poziomie przedszkola. Winno ono z programu
 wychowywać dzieci na ’bezpłciowych‘ dewiantów. Wyraźnie należy się zarazem zastrzec, że „rodzice
 nie znają się na wychowaniu, wobec czego należy ich odsunąć od wychowywania własnych dzieci”.

  Tymczasem nadal obowiązująca Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej gwarantuje rodzicom
 prawo do jakości nauczania i wychowania dzieci, tak iż ‘Ministerstwo Edukacji Narodowej’ działa w tym
 wypadku wyraźnie przeciw jednoznacznym zapisom Konstytucji:

Art. 48,1: „Rodzice mają prawo do wychowania swoich dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.
 Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i
 wyznania oraz jego przekonania.

Art. 53,3: Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i
 religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami”.

  Wielu rodziców sprzeciwia się wyraźnie ukrytemu wprowadzaniu do przedszkoli ideologii gender.
 Nietrudno też można się przekonać – chociażby na przykładzie Niemiec, gdzie taka edukacja jest
 obowiązkowa, jakiego spustoszenia dokonuje ta ideologia w psychice dzieci. Wszelkie sprzeciwy
 rodziców kwitowane są tam sankcjami karnymi, a nawet więzieniem.
 – Ostrzega przed tym wielokrotnie cytowana Gabriele Kuby:

„Polityka gender domaga się m.in. zrównania mężczyzny i kobiety poprzez
 uczynienie ich takimi samymi, likwidacji tożsamości płciowej mężczyzn i kobiet,
 likwidacji ‘przymusowej heteroseksualności’, równouprawnienia, a nawet
 uprzywilejowania wszelkich związków nieheteroseksualnych (...), stosowane są
 coraz bardziej agresywne techniki wywierania wpływu na dzieci i młodzież.

  Takie działania owocują zanikaniem wszelkich norm moralnych, brakiem
 poczucia wstydliwości, blokowaniem sumienia.

  Pedagogika seksualna bezpośrednio niszczy rodzinę i małżeństwo” (GB, dla
 PCh24.pl).



Objaśnienie

Objaśnienie

Wciąż przez nas cytowany artykuł (zob.: Genderowe przedszkole?) stwierdza słusznie:

„Płci nie można nabyć w przedszkolu czy szkole: płeć otrzymuje się w darze od ‘natury’, z całym
 dobrodziejstwem.
 – Nie oznacza to wcale, że mężczyzna nie może ugotować obiadu, a kobieta wymienić uszczelki,
 tylko, że w naturę nie należy ingerować”.

Rządowy program „Równościowego Przedszkola” jest ostatecznie
 jednym wielkim wyszydzeniem rodziny i wartości, jakie rodzice wpajają
 dzieciom. Jest niewybaczalną kpiną z przekonań, a nawet samej ‘natury’.
 Wszystko to zaś dzieje się poza plecami rodziców.

Program ‘Równościowego Przedszkola’ zmierza zdecydowanie do
 ‘przełamania stereotypowego myślenia o rolach matki i ojca’.

Tymczasem nadal w pełni obowiązująca jest zasada, że za wychowanie
 dziecka odpowiedzialni są rodzice.
 – Natomiast program rządowy zakłada wyraźnie ignorancję rodziców w
 kwestiach wychowawczych. Zakłada on z góry, że ‘państwo lepiej wychowa dzieci’, aniżeli ich rodzice.
 Tak przecież brzmią słowa programu ‘Równościowego Przedszkola’:

  „Szczególnie ważne jest więc, by pamiętać, że rodzice nie są do końca tymi, którzy powinni
 ostatecznie decydować o tym, czy w przedszkolach powinno się pracować na rzecz
 równouprawnienia, ponieważ często nie posiadają oni fachowej wiedzy na ten temat i sami również
 kierują się stereotypami”.

  Nadal również muszą rodzice pamiętać – w poczuciu swej odpowiedzialności moralnej wobec
 swych dzieci – o tym co niezwykle wyraźnie sformułował Sekretarz ONZ odnośnie do kompetencji religii.
 Przytoczymy tu relację o tej wypowiedzi:

  „Podczas Konferencji Praw Człowieka, która 15 kwietnia br. (2013 r.) odbyła się w Oslo, sekretarz
 generalny ONZ Ban Ki-moon zapowiedział rozpoczęcie międzynarodowej kampanii, której celem jest
 ‘postawienie żądań osób zdezorientowanych seksualnie ponad żądaniami pozostałych osób’.

  Szef ONZ otwarcie podkreślił, że przestrzeganie ‘Praw’ tych osób jest ważniejsze niż ‘kultura,
 tradycja czy religia’, które – jak przewiduje – będą używane jako powody do ‘przeciwstawiania się
 zmianom’.
 Jest to pierwsza tak otwarcie wypowiedziana deklaracja wojny m.in. z chrześcijaństwem przez
 najwyższego rangą funkcjonariusza ONZ”.

Znaczy to według Sekretarza Generalnego ONZ, że „religia, kultura i
 tradycja nie mogą usprawiedliwić naruszenia praw osób LGBT”. I jest
 oczywiste, że do tych praw zaliczał wszystkie roszczenia aktywistów
 żyjących ideologią ‘LGBTIQ’ (zob.: Według Sekretarza ONZ: Tradycja i religia muszą
 ustąpić!).

Jest jednak rzeczą oczywistą, że nikt z ludzi, żadna chociażby
 najwyższa władza państwowa czy międzynarodowa, nie jest władna
 zniweczyć Boga i Prawo moralne naturalne ustanowione przez Boga, Stworzyciela i człowieka.

Wszelkie wypowiedzi typu „Non serviam – Nie będę (Ci Boże) służył” są z góry nieważne i pozbawione
 jakiejkolwiek mocy prawnej. A wyzwalają jedynie tym poważniejszą, niezbywalną i nieodstępną
 odpowiedzialność zarówno z racji wyrażonego w ten sposób osobistego buntu przeciw Bogu, jak i z racji
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 wszystkich ludzi, których tą drogą doprowadzili do wyrażenia podobnego buntu przeciwko Bogu (wina za
 ‘grzechy cudze’).

b. ‘Program Równościowy’ dla młodzieży szkolnej

1) Seks-edukacja w szkole

Korzystamy nadal z gotowych opracowań na poruszony temat. Przytoczymy najpierw fragmenty
 artykułu Katarzyny Kawlewskiej (zob.: Gender w podstawówkach). Autorka stwierdza bez ogródek:

  „Wielu spośród rodziców dzisiaj już wie, że innowacyjne ‘Równościowe Przedszkola’, szumnie
 głoszące slogany o walce ze stereotypizacją, konieczną by naszym dzieciom żyło się lepiej, to nic
 innego jak bezkarne propagowanie środowisk homoseksualnych i robienie gruntu pod lobby
 pedofilskie.

 ... Poradnik napisany przez trzy zajadłe feministki ... ocieka seksizmem i dyskryminacją mężczyzn.

 ... Komu więc potrzebne jest gender czy seks-edukacja? Dzieciom, ‘by żyło się lepiej’? Lepiej będzie
 się żyło, ale nie dzieciom, tylko pedofilom, dla których dziecko pozbawione wstydu i granic, będzie
 łatwym łupem”.

Autorka cytowanego artykułu zauważa słusznie:

„O ‘Równościowych Przedszkolach’ i ich walce o płeć społeczno-kulturową coraz
 głośniej w mediach. Dzięki temu świadomość ludzi nt. szkodliwości tego projektu
 jest coraz większa.

  Jednak innowacyjnych reformatorów to nie zraża. ‘Sprzedawcy’ gender są
 bezczelni i idą dalej. Bocznym wejściem przeciskają się do Szkół
 Podstawowych. Robią to bez żadnego skrępowania jakimkolwiek szumem
 medialnym. Prawdopodobnie są rozzuchwaleni ignorancją problemu przez MEN.
 Właściwie można powiedzieć, że brak reakcji, to ciche przyzwolenie na tego typu
 zachowanie.

 Bezkarni genderowcy ogłaszają się na portalach społecznych i szukają
 pracowników, którzy tak jak oni, bez zahamowań, są gotowi robić dzieciom
 pranie mózgu. Rok szkolny trwa, a na stanowisku są wakaty”.

Przykładowo przytacza Autorka jedno z takich ogłoszeń:
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Objaśnienie

„Firma szkoleniowa poszukuje osób z uprawnieniami, wykwalifikowanych do
 zajmowania stanowiska nauczyciela w Szkole Podstawowej, w celu realizacji
 zajęć dodatkowych wśród uczniów Szkół Podstawowych w Gminie ...

  Realizowana tematyka zajęć (...) – zajęcia społeczno-obywatelskie z
 równością płci.

 Doświadczenia zawodowego: minimum 1 rok”.

I zapytuje: czy takie ogłoszenie zostało uzgodnione z dyrektorem owej Szkoły?:

„Czy ktoś z rodziców słyszał, żeby w szkole jego dziecka był taki przedmiot?
 Czy któryś dyrektor placówki edukacyjnej ogłaszał, że wprowadzona zostaje do
 Szkoły Podstawowej nowa ideologia i czym owa ideologia jest podszyta”?

Co więcej, ogłaszająca się ‘Firma Szkoleniowa’ poszukuje z kolei osoby zdolne do ‘szkolenia
 nauczycieli’ z zakresu nowej specjalizacji pt.: „Równość płci w dydaktyce”. Zajęcia realizowane będą na
 terenie Gminy ...”.

Autorka konkluduje swoje uwagi do ‘gender-w-szkole’ apelem do odpowiedzialności – rodziców, ale
 tym bardziej osób z pionu edukacyjnego i rządu:

„Przeraża mnie fakt, że eksperymenty na naszych dzieciach będą robić
 ludzie, praktycznie bez żadnego przygotowania. Bez doświadczenia w
 pracy z dziećmi, szkolone przez laików. Owszem, magistrowie, ale czy to
 wystarczy by zajmować się tak delikatnym instrumentem jak mózg
 dorastającego człowieka?

  Dlaczego nikt nie broni polskich dzieci? Gdzie jest rząd? Gdzie jest
 Rzecznik Praw Dziecka? Gdzie jest MEN?
 – Odnoszę wrażenie, że ludzie, którzy od dłuższego czasu uzurpują
 sobie prawo decydować za rodziców o ich dzieciach, świadomie udają
 głuchoniemych. Nie chcą lub nie mogą dostrzec zagrożenia płynącego z
 Europy.

  Nie słyszą, że rodzice nie życzą sobie gender i seksualizacji swoich dzieci.
 – Udają, że nie wiedzą, iż ta ideologia kłóci się z Konstytucją RP, która gwarantuje nam, rodzicom
 prawo do wychowania dzieci zgodnie z wyznawanymi wartościami.
 – A może sami są tylko trybikiem w machinie i przedmiotem wielkiej indoktrynacji europejskiej?

  Naszym obowiązkiem jest obrona dzieci przed ideologią gender, seks-edukacją i chorymi
 reformatorami, którzy za spore dotacje od Unii, gotowi są sprzedać polskie dzieci pedofilom.
 – Motorem do działania jest odpowiedzialność i miłość. Projekt uderza w rodzinę i wartości, więc my
 musimy z pełną premedytacją, celnie w niego uderzyć”.

2) Zaprogramowana deprawacja dzieci i młodzieży

Skorzystamy z kolei z innego opracowania dotyczącego forsowanej przez
 Rząd ‘polityki równościowej płci’ w zastosowaniu do młodzieży młodszej i
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 starszej szkolnej – Agaty Puścikowskiej (zob.: Ministerstwo Edukacji chce
 zdemoralizować nasze dzieci – z: 26.IV.2013 r.). Autorka pisze:

  „Ministerstwo edukacji chce ... chce wczesnego rozpoczynania seksu,
 chce wśród przedszkolaków szerzyć nałóg masturbacji, chce drastycznie
 zwiększyć ilość niechcianych ciąż u nieletnich, chce rozpowszechniać
 choroby weneryczne, AIDS, zboczenia i chce zniszczenia naszych rodzin.

  W wyniku wprowadzenia tzw. edukacji seksualnej w wielu krajach
 zachodu tak właśnie się stało. Mówią o tym wszystkie statystyki z lat kilkunastu.

  W wielu krajach (Amerykańskich Stanach) wycofano się z tego, promując czystość i te plagi od razu
 spadły.

Autorka przywołuje tu dokument WHO, który od szeregu lat został uznany za ‘standardowy i
 obowiązujący’ dla wszystkich krajów Unii Europejskiej. Dokument ten przytaczaliśmy już parokrotnie:
 wypada mieć go wciąż na uwadze (zob. wyż.: WHO: edukacja seksualna Europy – z 22.IV.2013). Przypominamy
 sobie szczegółowe zalecenia seksualizacji z najwyższego szczebla światowego, WHO:

  Wśród ‘tematów głównych’ dla grup wiekowych 0-4 oraz 4-6 znaleźć można m.in. polecenie:
 ‘Radość i przyjemność z dotykania własnego ciała, masturbacja we wczesnym dzieciństwie’.
 Dokument ten promowany jest... przez Polskie ‘Ministerstwo Zdrowia’ oraz ‘Ministerstwo Edukacji
 Narodowej’.

Wypada przytoczyć sprawozdanie konferencji na ten temat, zorganizowanej pod patronatem
 Ministerstwa Edukacji Narodowej 22.IV.2013 r.
 Znamienne są oklaski międzyresortowych przedstawicieli w obliczu tego dokumentu „WHO: Światowej
 Organizacji Zdrowia”, powstałej po Drugiej Wojnie Światowej. Dokument ten świadczy o całkowitym
 upadku godności moralnej tej Organizacji:

  „W poniedziałek, 22 kwietnia, w siedzibie Polskiej Akademii Nauk pod
 patronatem ‘MEN’ oraz resortu Zdrowia odbyła się konferencja, podczas której
 przedstawiono rekomendacje WHO dotyczące edukacji seksualnej w Europie.

 Rozpoczęły ją entuzjastyczne głosy przedstawicieli wymienionych ministerstw.
 Powodem do radości jest pierwsza tak holistyczna próba objęcia standardem
 edukacyjnym całego naszego kontynentu, która może objąć społeczeństwo tak
 zróżnicowane pod względem etnicznym, religijnym i światopoglądowym. Czy
 jednak treść propozycji daje powody do radości?

  Treścią propozycji są m.in. zalecenia, aby dzieciom w wieku 4-6 lat
 przekazywać treści o ‘uczuciach seksualnych jako części ludzkich uczuć’ oraz
 ‘stosownym języku seksualnym’,

  a także nakazy, by w ramach tematów obowiązkowych informować dzieci w
 wieku 0-4 lat o ‘różnych rodzajach związków’, czy ‘prawie do badania
 tożsamości płciowych’.
 Można by sądzić, że chodzi wyłącznie o radzenie sobie przez dzieci z
 patologiami, jakie spotkać mogą w przypadkowych kontaktach lub internecie.

  Wątpliwości rozwiały jednak wypowiedzi panelistów oraz wykład
 wprowadzający prof. Lwa Starowicza.
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 Naczelny seksuolog naszego kraju wyrażał swoją radość z życia w czasach, w
 których możemy wreszcie zrezygnować z języka zakazów i gróźb, a mówić ze
 spokojem o korzyściach wynikających z masturbacji od lat najmłodszych,

  zaś wspólną dla wszystkich panelistów (włącznie z przedstawicielami Ministerstw)
 była krytyka praktykowanej dziś w Polsce formy edukacji seksualnej, a więc
 ‘Wychowania do życia w rodzinie’

  oraz ubolewanie, iż to właśnie polskie zacofanie było powodem, dla którego
 Polacy nie zostali zaproszeni do współtworzenia epokowego dokumentu.”?

W obliczu tego zdawać by się mogło ogólnego entuzjazmu przełomowej konferencji na temat owego
 dokumentu WHO o obowiązkowej seks-edukacji – pojawiły się jednak z sali również głosy stanowczego
 sprzeciwu. Głosów tych nie można ignorować pomimo tak potężnego poparcia rządowego:

c.d.: Inne oblicze tego ‘zacofania’ wydobyły jednak pytania z sali.

  Jedno z pytań skierowanych wprost do przedstawicieli Ministerstw dotyczyło
 celów, dla których resorty w ogóle zajmują się taką propozycją, skoro skutki tego
 typu edukacji pokazują statystyki takich krajów jak Wielka Brytania czy Szwecja.
 Jest to m.in. zdecydowany wzrost, a nie spadek liczby chorób wenerycznych (w
 latach 1996-2002 w Wielkiej Brytanii wzrost zachorowań na: chlamydię 67%, rzeżączkę 117%,
 syfilis 571%).

  Z kolei model edukacji promującej seksualną abstynencję (a więc ten, który mamy
 obecnie w Polsce, uważany za przejaw zacofania)
 w Stanach Zjednoczonych został wprowadzony kilkanaście lat temu, po latach
 porażki edukacji oswajającej dzieci z seksualnością.

  W odpowiedzi stwierdzono, iż przyczyny niekorzystnych zjawisk są złożone i
 raczej szukać ich trzeba w zróżnicowaniu społeczeństw na skutek migracji oraz
 w patologiach rodzinnych, przez które to czynniki wielu młodych ludzi po prostu z
 rzekomo zbawienną edukacją się nie zetknęło.

   Na uwagi, że to wciąż nie daje nam podstaw naukowych do mówienia o
 skuteczności standardów przyznano, że przecież skoro mówimy o przyszłości, to
 trzeba dopiero pozwolić standardom zaistnieć.

  Pytanie tylko, czy polscy rodzice życzą sobie takich ideologicznych
 eksperymentów na własnych dzieciach i na dodatek za własne pieniądze? ...

Autor: Michał Baran”?

Ponownie oddajemy głos Autorce artykułu, który w tej chwili referujemy i kopiujemy – Agaty
 Puścikowskiej (zob.: Ministerstwo Edukacji chce zdemoralizować nasze dzieci).
 Autorka przedstawia dalszy ciąg swych refleksji nabrzmiałych poczuciem odpowiedzialności za losy
 dzieci – oraz Ojczyzny:

Przeczytałam informację o Konferencji na temat edukacji seksualnej dzieci.
 Konferencji, która odbyła się w siedzibie PAN, a współorganizowało Ministerstwo
 Edukacji Narodowej, czyli jak nie patrzeć – rządowy wychowawca naszych
 dzieci. Przedstawiono na niej wytyczne ‘Światowej Organizacji Zdrowia’ (WHO) na
 temat edukacji seksualnej w Europie.
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  Gdyby ktoś nie czytał, podaję w skrócie i być może nieco przejaskrawiam:
 już niemowlęta doświadczają orgazmu, więc nie są aseksualne. Ergo: każde
 dziecko jest istotą seksualną, więc i edukacja seksualna należy mu się ‘na
 poziomie’. Od maleńkości. I w formie zinstytucjonalizowanej, czyli najpierw w
 przedszkolu, a potem w szkole. Zapewne przez wykwalifikowanych edukatorów.

  Więc najpierw dziecko od urodzenia do czterech lat.
 Powinno się dowiedzieć i zapoznać z ‘różnymi rodzajami związków’.
 Powinno też znać ‘prawo do badania tożsamości płciowych’.
 Następnie tak wyedukowanego potomka należy zapoznać z ‘uczuciami
 seksualnymi jako częścią ludzkich uczuć’.
 – Dziecko do lat sześciu powinno też znać ‘stosowny język seksualny’.

  Gdy już posiądzie stosowną wiedzę, czeka naszą latorośl dalszy stopień
 wtajemniczenia do seksualnej wiedzy:
 – między 9-12 rokiem życia dziecko powinno nauczyć się już ‘skutecznie
 stosować prezerwatywy i środki antykoncepcyjne w przyszłości’.
 – Powinno też umieć ‘brać odpowiedzialność za bezpieczne i przyjemne
 doświadczenia seksualne’.
 – Ale już między 12-15 rokiem życia dziecko powinno potrafić samo zaopatrywać
 się w antykoncepcję.

  A powyżej 15 roku życia można mu dodatkowo wpoić ‘krytyczne podejście do
 norm kulturowych-religijnych w odniesieniu do ciąży, rodzicielstwa itp.’.

 Te wszystkie zalecenia mają być przekazane przez MEN nauczycielom.
 Obawiam się – bez konsultacji z rodzicami.
 W sumie po co powierzać tak poważne zadanie jak wychowanie dzieci
 niedouczonym i zacofanym rodzicom? ”?

Autorka dopowiada w obliczu powyższych obligatoryjnych poleceń WHO swoje podsumowujące uwagi:

  „Szczerze mówiąc, dawno nie miałam takiego poczucia wstydu, zażenowania i
 przykrości. Jako matka kilkorga dzieci – chyba po raz pierwszy aż tak dobitnie
 poczułam, że moje kompetencje rodzicielskie, prawo do wychowywania dziecka
 tak jak uważam za słuszne, są nie tylko podważane. Ale po prostu deptane. A
 ‘Ministerstwo Edukacji Narodowej’ (MEN), które już ‘błyszczy’ durną reformą
 edukacji, zamierza też ‘błyszczeć’ lansowaniem chorej ideologii, która z dzieci
 robi przedmioty seksualne. Oczywiście w imię ich ‘dobra’.

  Prawdę mówiąc, po raz pierwszy poczułam się zupełnie bezbronna i
 przerażona postępującym, totalitarnym traktowaniem rodziców i dzieci, jako
 prywatnego poletka polityków i ideologów. Nie wierzyłam jakoś w czarne wizje,
 które widać już od dawna w Europie: rodzice mają tam niewiele do powiedzenia
 w kwestii wychowywania dzieci. A wielu z nich po prostu zatraciło naturalną
 zdolność i chęć ku temu… I efekt widać: w ‘postępowej’ Wielkiej Brytanii, gdzie
 dzieciakom rozdaje się ‘gumki’, jest największy odsetek niechcianych ciąż,
 skrobanek i dziki wysyp chorób wenerycznych …

  Czy uda się w Polsce rodzicom, którym nadal zależy, nadal mają świadomość,
 że seks-edukacja to ... deprawacja, dojść do głosu? Czy mimo protestów części
 rodziców będziemy skazani na odgórne, krzywdzące i chore rozwiązania? Jak
 się bronić przed ideologią, która zalewa umysły w imię postępu, nowoczesności i



 ‘wolności’?

  Więc jeszcze raz, na koniec. Dla wszystkich pań ministerek edukacji, dla
 wszystkich seksuologów i innych -logów. Oraz dla przedstawicieli WHO, którzy
 najwyraźniej o harmonijnym rozwoju i zdrowiu dzieci nie mają pojęcia.
 – To ja i mój mąż, w oparciu o zasady które wyznajemy, przygotowujemy nasze
 dzieci do dorosłego życia. I do wszelkich jego przejawów. Nasze dzieci mogą
 nas zapytać o wszystko. I odpowiedzi otrzymują. Odpowiedzi zgodne z
 moralnością, dostosowane do wieku dzieci, nie burzące ich delikatności i
 niewinności (tak! Dzieci są niewinne! Chyba że się je na siłę z tej niewinności odziera).
 – Jako rodzice nie mamy problemu z mówieniem o prokreacji, o biologii, o
 penisach, pochwach i innych (konkretnie, żeby udowodnić, iż ‘katotaliban’ też zna takie
 ‘wstydliwe’ określenia).

  Jednocześnie nie godzimy się na chorą i niemoralną indoktrynację, gorszenie
 naszych dzieci, traktowanie ich jak ... rozbudzone erotycznie kilkuletnie istoty.
 Nasza pięciolatka nie dowie się o ‘różnych rodzajach związku’.
 A dziewięciolatki nie zamierzam uczyć obsługiwania prezerwatyw! Bo
 dziewięciolatka to co najwyżej, szanowni oficjele, platonicznie kocha się w
 koledze z klasy!
 A gdy będzie chciała zakochać się nieplatonicznie, to ja i mój mąż, a nie
 urzędnik, będziemy przygotowywali ją do… uczuć wyższych. Nie technik!

  Pisząc te słowa, ze smutkiem zastanawiam się, czy nie jestem naiwniakiem,
 ostatnim wołającym na puszczy. I że nawet jak ktoś usłyszy, nic pozytywnego
 dla (również moich) dzieci z tego nie wyniknie…
 – Ale mówić, krzyczeć – trzeba. Tyle nam, myślącym i odpowiedzialnym
 rodzicom, jeszcze pozostało. Walczmy o nasze dzieci!

Agata Puścikowska – Na podstawie Gościa Niedzielnego, MW.

Gdy rozważamy powyższe słowa o tego typu Konferencjach zorganizowanych na najwyższym
 szczeblu władz państwowych, ogarnia człowieka jedynie tym głębsze zatroskanie o los w pierwszym
 rzędzie dzieci wystawionych na to ich programowe rozseksualizowanie. Łatwo doprowadzić do zła. Jak
 trudno będzie powstrzymać bezmiar wdrożonego zła i naprawić wielorakie spustoszenia, do jakiego ono
 doprowadzi: w sumieniach tych dzieci, w sumieniach ich z kolei potomstwa, zła wyrządzonego całemu
 Narodowi ... Chrystusowemu, Maryjnemu!

A przecież nie można poprzestać na stwierdzeniu, że zło ... istnieje. Pozostaje nadal nie tknięta
 odpowiedzialność za losy małżeństwa, rodziny, dzieci i młodzieży, całego społeczeństwa: Ojczyzny.
 Niemożliwe, żeby zwyciężyć miało nieobliczalne ZŁO. Dokładniej: Ten który jest ZŁY: Szatan !

RE-lektura: część VI, rozdz. 3g.
 Stadniki, 21.XI.2014.
 Stadniki, 16.X.2015.
 Stadniki, 11 i 27.XII.2015.
 Tarnów, 27.VII.2016.
 Tarnów, 27.IX.2016.



 Tarnów, 16.V.2017.

              

4. Przyjęta taktyka ‘gender’
a. Taktyka zakłamania
1) Wprowadzanie Narodu w błąd
2) ‘Oświadczenie’ Pełnomocnika Rządu ds. Równości
‘Oświadczenie’ Pełnomocnika. Tekst-Tabela
b. Analiza zakłamań ‘Oświadczenia’
1) ‘Oświadczenia’ a inne oficjalne dokumenty
2) Tożsamość ‘gender’ a ‘polityka równościowa’
3) Zasada „gender mainstreaming”
Żaden projekt wolny od genderyzmu. Tabela
4) Totalitarny charakter „gender mainstreaming”
„Nie wszyscy muszą podzielać przekonanie„. Tabela
Tabela Rządowa: Zasada Równości szans
5) Docelowe zamierzenie programu
6) Zagrożenie rzeczywiste czy urojone
Uwolnienie wszelkich ‘queer’. Tabela
c. ‘Genderyzm’ przechodzący w ‘queer’
1) Różnorodność genderowa – a zyski?
Uwaga. Powaga interpretacji Dra Macieja Dudy: UE, RP, Ministerstwo Edukacji
2) ‘Polityka równościowa’ – a ‘teoria queer = LGBTIQ’
3) Rządowe zaprzeczenia – a rzeczywisty ‘kurs queer’
d. ‘Równość’ – a ‘teoria queer’
1) Konfrontacja Pełnomocnik Rządu a ‘genderyzm’
Nauka opisuje, nie krytykuje
2) Rządowe okłamywanie narodu w żywe oczy
Uwaga. Rząd zamówił 30 filmów o ‘gender’ ...

5. Organizacje ‘za’ i ‘przeciw’ ideologii ‘gender’
a. Organizacje popierające ideologię ‘gender’
1) Porozumienie z 2009 r.: ‘Seks-edukacja dzieci’
Porozumienie o seksedukacji w Polsce, 2009. Tabela
Organizacje które podpisały Porozumienie 2009
Osoby indywidualne promujące ‘gender’
UWAGA. Podpisani a finanse i dyplomy do deprawacji
2) Polskie organizacje promujące ‘gender’
b. Organizacje przeciwstawiające się ideologii ‘gender’
1) „Dla Rodziny – Koalicja OBYWATELSKA”
2) Stowarzyszenia zrzeszone w „DLA RODZINY – KOALICJA OBYWATELSKA”
3) Inne Stowarzyszenia oraz strony internetowe
Fundacja PRO – Stop aborcji

6. Jeszcze raz – w głębokim zatroskaniu o dzieci, młodzieży, rodziny
Uwaga. Drastyczne zdjęcia ...
a. ‘Gender’ w Przedszkolu
Jeszcze raz: dzieci przedszkolne
Poznawanie części ciała ...
Nauczyciel-pedofil
Konstytucja RP: prawa rodziców
Gabriele Kuby: zniszczyć rodzinę, normy, wstydliwość. Tabela
Sekretarz Generalny ONZ: religia musi ustąpić przed LGBTIQ
b. ‘Program Równościowy’ dla młodzieży szkolnej
1) Seksedukacja w szkole
Wszechwładza genderowców. Tabela
Wszechwładza genderowców - c.d.1. Tabela
Wszechwładza genderowców - c.d.2. Tabela
2) Zaprogramowana deprawacja dzieci i młodzieży
Konferencja w PAN o seksedukacji WHO. Tabela
Konferencja w PAN o seksedukacji WHO, c.d. 1. Tabela
Po przeczytaniu tej Konferencji. Tabele
Po przeczytaniu tej Konferencji. - c.d. Tabela

Obrazy-Zdjęcia



Fot36. Zdjęcie pożegnalne przed wyjazdem jednego z rodzeństwa
Fot37. Młodzi małżonkowie z rodzicami Pani Młodej
Fot38. Logo akcji JEDEN-z-NAS
Fot39. Marsz PRO LIFE – ZA ŻYCIEM
Fot40. Z podręcznika seks-edukacji: Niemcy, Szwajcaria
Fot41. Całujący się homoseksualiści
Fot42. Z kolejnego podręcznika seks-edukacji w Szkole Podstawowej
Fot43. Z niemieckiego podręcznika seks-edukacji w Szkole Podstawowej. Zdjęcie ‘a’
Fot44. Z niemieckiego podręcznika seks-edukacji w Szkole Podstawowej. Zdjęcie ‘b’



    

UWAGA: SKRÓTY do przytaczanej literatury zob.:  Literatura
 Skróty z literat. ‘gender’ Podstawowa literatura. Skróty
 Terminologia wyrażeń ‘gender’ zob.: Źródła do Słowników-haseł

J.   KU PODSUMOWANIU ROZWAŻAŃ

1. Garść oficjalnych obłąkanych wypowiedzi i decyzji

Pod koniec tego rozdziału, poświęconego problematyce ‘gender’ w jego różnorodnych aplikacjach,
 narzucanych przez tzw. ‘standardy międzynarodowe’, firmowane powagą WHO, ONZ, UE, a z kolei
 przez sprawujących władzę w Polsce, służalczo je wprowadzających w życie w ślepym niewolnictwie
 moralnie zepsutych ośrodków zagranicznych, warto by z pewnym pożytkiem przytoczyć szereg
 wypowiedzi, a z kolei konkretnych pociągnięć np. w postaci nałożonych sankcji, które wywołują z jednej
 strony zdumienie i zdziwienie, albo i poczucie politowania z powodu samoośmieszania się ideologii
 ‘gender’, a w innym wypadku najgłębsze oburzenie w obliczu bezkarności i pychy lobby ‘LGBTIQ’.
 – Wypowiedzi te, pozbierane z doniesień prasy, udokumentowane linkiem internetowym, podzielimy na
 kilka działów tematycznych.

Celem przytoczonych tu faktów i wypowiedzi jest jaśniejsze uświadomienie sobie, w jakim kierunku
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Objaśnienie

 zmierza ideologia ‘LGBTIQ’, jak bardzo zaprzecza samej sobie, uznając np. wszystkich nieco inaczej
 myślących za „wyrażających się niesprawiedliwym językiem”, względnie używających „mowy nienawiści”,
 wmawiając całemu światu, że oni – i tylko oni są ludźmi pokoju i tolerancji, a przede wszystkim że tylko
 oni są ludźmi ‘normalnymi’.

W niejednym wypadku trudno nie dostrzec, do jakich absurdów – naukowych i wielorakich innych
 prowadzi ideologia ‘równościowa’. Są to każdorazowo świadectwa świadomego odejścia człowieka od
 siebie samego jako stworzonego z Bożej Woli, która zawsze życzy tylko życia – „życia w obfitości” (J
 10,10). To „życie-w-obfitości” ma polegać w przypadku człowieka – żywego „Obrazu i Podobieństwa
 Boga” (por. Rdz 1,26n), w przeciwieństwie do całego stworzenia nie-człowieczego – na zaofiarowanej mu w
 jego męskości względnie kobiecości możności uczestniczenia w tym, Czym i Kim jest sam Bóg:
 Miłość-Życie (por. 2 P 1,4).

a. Zamaskowany lub jawny atak na Kościół

1) Na biurko prezesa TVP trafiła skarga na brak rzetelności dziennikarskiej odnośnie do treści
 wypowiedzi, zawartych w Liście Pasterskim biskupów Polski na temat ideologii ‘gender’ (27.XII.2013) (zob.:
 Ustawianie widza).

Zamiast pochylić się nad wypunktowanymi przez Episkopat Polski w
 Liście Pasterskim zagrożeniami ideologii gender, „Wiadomości” TVP
 przeprowadziły na Kościół frontalny atak. Skarga w sprawie braku
 rzetelności dziennikarskiej trafiła do prezesa stacji. Zarzut główny:
 „Kościół znalazł sobie sztucznego wroga, zasłonę dymną i nie wie, o
 czym mówi”.

2) Niegodny atak na ks. prof. Dariusza Oko (zob.: Kolenda-Zaleska brutalnie
 atakuje ks. Oko).

„Ks. Dariusz Oko nie zachowuje się jak duchowny, ale ‘niespełniony
 polityk czy też owładnięty obsesją potomek inkwizytorów. (...) Może
 przełożeni ks. Oko się zastanowią, czy krewki duchowny nie powinien
 sobie zrobić dłuższej przerwy od publicznych wystąpień i poświęcić
 czas na studiowanie dokumentów i słów nowego papieża ...”.

3) Kardynał-elekt, abp Fernand Sebastián Aguilara – do sądu (zob.: Homoseksualiści pozywają kardynała-elekta do
 sądu).

Arcybiskup, który 22 lutego (2014 r.) zostanie oficjalnie kardynałem, został zaatakowany przez
 międzynarodowe media za wypowiedź, której udzielił dla hiszpańskiej gazety: „Homoseksualizm jest
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 upośledzoną formą ekspresji seksualnej, ponieważ [seks] ma strukturę i cel, którym jest prokreacja”.

4) Gej pozwał do sądu archidiecezję za „dyskryminację” (zob.: Gej pozwał do sądu archidiecezję ...).

Homoseksualista Mark Zmuda pozwał archidiecezję Seattle do sądu. Powodem jest zwolnienie go z
 katolickiej szkoły po zawarciu ‘małżeństwa’ homoseksualnego, choć złamał przez to zawartą umowę.
 Mark Zmuda był wicedyrektorem Katolickiej Szkoły w stanie Waszyngton (Eastside Catholic High School w
 Sammamish). Został zwolniony gdy wyszło na jaw, że zawarł ‘małżeństwo’ homoseksualne. Gdy
 podpisywał umowę o pracę ze szkołą, zobowiązał się do przestrzegania nauki Kościoła katolickiego.

5) „Pro-life to ludobójstwo!” (zob.: Atak Femenu).

Półnagie aktywistki Femenu zaatakowały w niedzielę w Madrycie w Hiszpanii spokojny marsz Pro-Life.
 Aktywistki miały tak pomalowane twarze, by wyglądać jak szkielety z napisem „Twoja moralność, moja
 śmierć” na ciele. Wymalowane niczym szkielety wołały, że „Pro-Life to ludobójstwo”. Według
 organizacji „Si a la vida” (Tak dla życia) w pokojowo przebiegającym marszu wzięło udział nawet 100 tys.
 osób.

6) Półnagie feministki zaatakowały arcybiskupa (zob.: Półnagie feministki zaatakowały arcybiskupa).

Dwie półnagie aktywistki Femenu zaatakowały Narodowy Marsz dla Życia, który odbył się w czwartek
 w Quebecu w Kanadzie. Gdy tylko arcybiskup miasta Quebec, kard. Gerald Lacroix, zaczął
 odczytywać błogosławieństwa Papieża ze słowami wsparcia dla Marszu, kobiety zaatakowały.
 Próbowały wyrwać arcybiskupowi mikrofon, ale zostały zatrzymane przez policję. „Moje ciało, moje
 zasady”, „pie****ć waszą moralność” – wywołały.

7) Gender studies? Nie dajmy się zwariować! (zob.: Gender studies? Nie dajmy się zwariować!).

Istnieje granica bzdury. Tezy gender studies są oczywistą bzdurą i nie można z nim poważnie
 dyskutować. Gender studies to nie jest ‘łysenkoizm’ – bo śp.Trofim Łysenko przynajmniej
 przeprowadzał (i starannie fałszował...) doświadczenia. Nawet szamanizm ma w porównaniu z gender
 studies jakieś podstawy naukowe.
 – A dlaczego to-to istnieje na uniwersytetach? Bo ‘Wielki Wschód’ polecił to-to otwierać (i via UE daje na
 to pieniądze). Więc lewacy posłusznie otwierają. Natomiast nikt normalny tam nie zagląda! Tekstów
 ‘genderystek’ nie da się czytać, bo używana jest w nich ‘naukawa’, czyli kompletnie niezrozumiała,
 terminologia. Człowiek normalny musiałby spędzić miesiąc na przetłumaczeniu tego na język polski –
 by stwierdzić, że jest to po prostu bełkot, przy którym pierwszomajowe przemówienia I-szych
 Sekretarzy są arcydziełem precyzji i jasności sformułowań. Nikomu się nie chce zadać sobie tego
 trudu. Babiszony przyznają więc sobie ‘licencjaty’, ‘magisteria’, ‘doktoraty’, ‘habilitacje’ i ‘profesury’ bez
 żadnej kontroli. Istnienie gender studies to przejaw upadku nauki – co jest z kolei fragmentem upadku
 cywilizacji.

8) Homolobby przypisuje sobie cechy boskie (zob.: Homolobby przypisuje sobie cechy boskie).

Agresja jest po tamtej stronie? To oczywiste. Co spotkało prof. Pawłowicz? Ataki homobojówek na
 UMK, groźby. Homoterror na coraz większą skalę. Jeśli ktokolwiek wyrazi się krytycznie o gender-
ideologii, o gejach, to natychmiast zaczyna się szczucie, nagonka na cała skalę, donosy do
 przełożonych, żądanie wyrzucenia z pracy. Metody iście stalinowskie. (...).
 – U ateistów jest zasadniczo inaczej, bo jeśli oni uważają ludzi za nieco inteligentniejsze zwierzęta, to
 jesteśmy dla nich niczym więcej, niż takie właśnie zwierzątko, tylko mniej inteligentne, mniej
 zaawansowane ewolucyjnie, niż one. Oni natomiast przypisują sobie jakby cechy boskie, nie
 pozwalają się krytykować, jakby byli nieomylni, jakby ich ideologie były nienaruszalnym objawieniem.
 ....

9) Diabeł jest i chce zniszczyć ludzkość: (zob.: Diabeł jest i chce zniszczyć ludzkość).
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Diabeł jest. Istnieje konkretna osoba, która jest inteligentniejsza od człowieka. Diabeł ma plan
 zniszczenia ludzkości i realizuje ten plan – mówi Wanda Półtawska, przyjaciółka bł. Jana Pawła II. (...)
 „Pamiętajcie, diabeł był przed człowiekiem. Miał gotowy plan zniszczenia ludzkości jako dzieła Bożego
 i niszczy i realizuje ten plan. A ludzie sterowani diabłem w ogóle nie zdają sobie sprawy, że są
 manewrowani jak kukiełki” – mówi Wanda Półtawska.

b. Ośmieszanie się ‘genderyzmu’

Jest wiele sytuacji, w których promotorzy ‘gender’ – samą tę ideologię – a tym bardziej siebie samych
 – jedynie ośmieszają ... Oto trochę linków do tego rodzaju sytuacji, pozbieranych z prasy:

1) Kongres Kobiet Polskich pisze list do Papieża Franciszka (zob.: Kongres Kobiet pisze list do papieża Franciszka
 – Zob. ponadto:
 Papież odpowiada Środzie i Nowickiej (zob.: Papież odpowiada Środzie i Nowickiej)).:

„Jesteśmy zbulwersowane i bezradne w obliczu rozpętanego szaleństwa nienawiści. Od kilku miesięcy
 hierarchowie, księża, katecheci, katoliccy publicyści krytykują tak zwaną ‘ideologię gender’, rozumiejąc
 przez nią emancypacyjne, egalitarne i partycypacyjne dążenia kobiet do pełnego poszanowania ich
 praw oraz równego statusu i godności – napisały sygnatariuszki listu. „Nie jesteśmy w stanie
 zrozumieć postawy niektórych hierarchów Kościoła katolickiego w Polsce”. Podpisane: Henryka
 Bochniarz, Magdalena Środa i Wanda Nowicka.

2) „Równość” według nowego człowieka lewicy (zob.: Jestem Bogiem).

W wigilijną Mszę św. w katedrze w Kolonii doszło do niecodziennego, skandalicznego wybryku (wciąż
 jednak należy te happeningi uważać za niecodzienne). 20-letnia feministka z grupy FEMEN roznegliżowała się
 publicznie i z hasłem wypisanym na piersi „Jestem Bogiem” rzucała uroki na wiernych oczekujących
 na rozpoczęcie Eucharystii. Swoim sabatowym tańcem starała się coś przekazać. (...) Kobieta ta
 krzyczała: „Wierzę w równość wszystkich”. No właśnie, czy wszystkich? Zacznijmy od tego, że
 feministki z FEMEN (i nie tylko) odbierają prawo do życia dzieciom poczętym.

3) Rodzice zatajają przed otoczeniem i swym dzieckiem jego płeć (zob.: Zatajenie przed dzieckiem jego płci).

Drastycznym przykładem obrazującym zastosowanie tej ideologii jest pomysł kanadyjskiej rodziny,
 która postanowiła zataić przed otoczeniem i przed swoim dzieckiem jego płeć, by ono, gdy dorośnie,
 samo mogło zadecydować, czy chce zostać kobietą, czy mężczyzną ...

4) Upomnienie Dworaka w TV (zob.: Jan Dworak ingeruje w nauczanie Kościoła).

Przewodniczący KRRiT Jan Dworak wezwał o. dr. Tadeusza Rydzyka, „aby zaniechał promowania
 postaw dyskryminacyjnych, które godzą w godność innych ludzi”. Chodzi o wypowiedź z 13 listopada
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 ubiegłego roku (2013 r.) w Radiu Maryja, w której dyrektor rozgłośni nazwał homoseksualizm chorobą i
 powiedział, że chorego trzeba leczyć.

5) Nigeria atakowana za normalność (zob.: Nigeria atakowana za normalność).

Rządy i zachodnie media na całym świecie atakują Nigerię po tym, jak uchwaliła prawo, które nie
 pozwala na zawieranie ‘małżeństw’ jednopłciowych, ani na propagowanie homoseksualizmu. Rząd
 wspiera jedynie Kościół katolicki, episkopat Nigerii wydał oświadczenie z gratulacjami dla rządzących.
 (...) Sekretarz Stanu USA John Kerry powiedział, że nowe nigeryjskie prawo niebezpiecznie ogranicza
 wolność zgromadzeń, zrzeszania się i wypowiedzi. Szef potężnej Intergrupy LGBT działającej w Unii
 Europejskiej zażądał wprowadzenia w Nigerii prawa będącego w zgodzie z tymi z zachodniego świata
 i wystosował list do unijnego komisarza ds. rozwoju i pomocy humanitarnej do ‘oceny’ wsparcia
 finansowego udzielonego temu afrykańskiemu krajowi

6) Nielegalna blokada w Londynie: (zob.: Zablokowanie chrześcijańskiej organizacji pomagającej leczyć się
 homoseksualistom).

Sąd Apelacyjny Wielkiej Brytanii uznał, że należy przyjrzeć się bliżej udziałowi Borisa Johnsona,
 burmistrza Londynu, w zablokowaniu kampanii społecznej przygotowanej przez chrześcijańską
 organizację charytatywną, która zachęcała do porzucenia praktyk homoseksualnych.

7) Więzienie za obronę życia: (zob.: Więzienie za obronę życia).

Kanada: Mary Wagner odbywa karę więzienia za obronę życia poczętego. Działaczka pro-life trafiła do
 więzienia w 2012 roku tylko dlatego, że stojąc w pobliżu centrum aborcyjnego, oferowała poradę i
 pomoc wchodzącym do niego kobietom.

8) Disney zabierze fundusze: (zob.: Skauci Ameryki nie dopuszczają homoseksualistów do funkcji harcmistrza).

Firma prowadząca znany na całym świecie Disneyland na Florydzie w USA postawiła amerykańskiej
 organizacji skautowskiej dla chłopców ultimatum, że jeżeli do 2015 roku otwarcie przyznający się do
 homoseksualizmu mężczyźni nie będą mogli zostawać harcmistrzami, odbierze organizacji swoje
 dotacje. Takie podejście skautów narusza bowiem politykę ‘niedyskryminacji’. O sprawie informuje
 portal Life Site News.

9) Niewygodni lekarze pro-life: (zob.: Ginekolodzy odmawiają zabicia Poczętych).

Tym razem Rada Europy upomniała Włochy za to, że w tym kraju „zbyt dużo lekarzy odmawia
 wykonywania aborcji”. Według raportu przygotowanego przez włoski rząd, od 80 do 90 procent
 włoskich ginekologów odmówiło w 2012 roku zabicia poczętych dzieci.

10) Zamach na świętość życia: (zob.: Amnesty International  domaga się aborcji).

„My Body, My Rights” (tłum. ‘Moje ciało, moje prawa’) to nowa kampania Amnesty International, która
 wymierzona jest w świętość życia. W ten sposób ta międzynarodowa organizacja kolejny raz opowiada
 się za nieograniczonym dostępem do zabijania poczętych dzieci..

11) Argentyna: Gender po argentyńsku: (zob.: Z chłopczyka stał się dziewczynką).

Chodzi o 6-letnie dziecko, któremu pod koniec września tego roku zmieniono dokument tożsamości. Z
 chłopczyka stał się dziewczynką. Na początku sami pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego (Registro
 Nacional de las Personas) byli zaskoczeni prośbą matki i ostatecznie zdecydowali się jej odmówić.
 Przypadek dotyczył bowiem dziecka poniżej 14. roku życia. – Matka jednak nie dała za wygraną i
 korzystając z poparcia organizacji zrzeszających homoseksualistów, odwołała się do najwyższych
 władz państwowych, do samej prezydent Cristiny Fernandez de Kirchner. W wyniku jej interwencji
 Narodowy Sekretariat ds. Dzieciństwa, Dorastania i Rodziny (Senaf) zwrócił się do urzędu o rewizję
 negatywnej decyzji. W swojej argumentacji powołał się na Konwencję Praw Dziecka. Decyzja ta,
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Objaśnienie

 według przedstawicieli Sekretariatu, „narusza prawo do niebycia dyskryminowanym z powodu wieku i
 płci, prawo do zachowania swojej tożsamości i bycia wysłuchanym we wszelkich sprawach, które go
 dotyczą”.

12) Ksiądz odmówił Komunii lesbijce (zob.: Ksiądz odmówił Komunii lesbijce).

Parker powiedziała lokalnej telewizji, że o. Kneib wezwał ją do siebie na dzień przed pogrzebem matki
 jednej z nich. Powiedział, że nie może udzielić jej Komunii. „Powiedział, że nie może udzielić nam
 Komunii ze względu na nasz związek homoseksualny” – wyjaśniła kobieta. „Nigdy się tego nie
 spodziewałam” – dodała.

13) Sąd odebrał matce synów, bo nie mieli w szkole kanapek (zob.: Sąd
 odebrał matce synów, bo nie mieli w szkole kanapek).

Sąd kolejny raz zabiera dzieci. Tym razem jako powód odebrania
 pani Magdzie trzech chłopców, sąd oparł się na materiale
 dowodowym, z którego wynika, że chłopcy nie mieli kanapek w
 szkole, a w domu jest bałagan. To kolejna historia pokazująca jaką
 władzę nad rodziną ma państwo. I co najgorsze, kolejny raz sąd
 odbiera dzieci nie mając prawie żadnych dowodów, ale
 enigmatyczne materiały jednego z kuratorów, który uznał, że trzeba
 dzieci zabrać i tyle.

14) Transpłciowiec chce 500 tys. dolarów, bo nazwano ją "pani" (zob.:
 Transpłciowiec chce 500 tys. dolarów).

Firma w Portland (USA) została pozwana do sądu przez kobietę, która
 uznaje się za neutralną płciowo. Powód? Współpracownicy zwracali się do niej per ‘pani’, chociaż
 prosiła, by tego nie robili. Urażona kobieta, Valeria Jones, domaga się 518 tys. dolarów
 odszkodowania. Jones identifykuje się jako ‘płciowo neutralną’. Gdy składała podanie o pracę do Bon
 Appetit Management Company, celowo pozostawiła rubrykę ‘płeć’ niewypełnioną. Kobieta narzeka, że
 jej współpracownicy ciągle zwracali się do niej per ‘miss’ lub ‘lady’, nawet wówczas, gdy powiedziała
 im, że sądzi iż nie jest „ani kobietą, ani mężczyzną’ i poprosiła o używanie „neutralnych płciowo”
 określeń. Jednak współpracownicy twierdzili, że Jones wygląda jak kobieta i tak też się do niej
 odnosili. Kobieta domagała się, by firma przeprowadziła wśród pracowników szkolenie na temat
 różnorodności płciowej, ale jej prośba pozostała bez odpowiedzi.

15) „Prezent” na Walentynki (zob.: Aborcja jako prezent).

‘Planned Parenthood’ proponuje na świętowany w USA Dzień św. Walentego ... aborcję. Organizacja
 przekonuje, że aborcja jest tym, czego pragną kobiety.

16) ONZ promuje homoseksualizm Matką Teresą (zob.: ONZ promuje homoseksualizm wizerunkiem błogosławionej
 Matki Teresy ).

Jedna z placówek ONZ promuje homoseksualizm wizerunkiem błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty.
 Jej zdjęcie widnieje na stronie internetowej UNFE (United Nations Free and Equal), ilustrując artykuł o
 historii ruchu ‘LGBT’ wizerunkiem błogosławionej Kościoła katolickiego, Matki Teresy z Kalkuty, i
 promując legalizację związków homoseksualnych na całym świecie.

17) Homoseksualizm to „fundamentalna wolność” (zob.: Obama: homoseksualizm ...).

Prezydent USA Barack Obama powiedział, że praktyka homoseksualizmu jest jedną z
 „fundamentalnych wolności” człowieka. Nawiązał w ten sposób do antyhomoseksualnego prawa w
 Ugandzie.
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18) Waszyngton chce zakazać leczenia homoseksualizmu (zob.: Waszyngton chce zakazać leczenia
 homoseksualizmu).

Wejdzie w życie nowa ustawa, terapeutów będzie można oskarżyć o „nieprofesjonalne zachowanie”.
 Projekt ustawy zakazuje lekarzom i licencjonowanym terapeutom podejmowania się leczenie
 homoseksualizmu u osób poniżej 18. roku życia, podaje portal pinknews. Nie ma znaczenia, czy takiej
 terapii chcieliby rodzice młodej osoby ani nawet ona sama. Terapia jest znana w USA jako „próba
 zmiany orientacji seksualnej” albo „terapia naprawcza”.

19) Nie ma postępu bez zabijania najsłabszych (zob.: Hillary Clinton a aborcja).

Ograniczenia zabijania dzieci nienarodzonych hamuje postęp ludzkości – uważa Hillary Clinton, była
 sekretarz stanu USA i najbardziej prawdopodobna kandydatka demokratów w wyborach
 prezydenckich. Prawdziwy ludzki postęp musi się zaczynać od umożliwienia kobietom korzystania z
 aborcji i antykoncepcji – dodawała.

21) Wykastrować wszystkich białych, konserwatywnych chrześcijan (zob.: Wykastrować wszystkich białych,
 konserwatywnych chrześcijan).

„Chciałabym osobiście wykastrować każdego mężczyznę, konserwatywnego chrześcijanina, tak by nie
 miał on praw reprodukcyjnych” – oznajmiła na Twitterze Laura Levites artystka, która określa
 chrześcijan mianem ‘drani’, którzy wystawiają jej cierpliwość na próbę. Levites publikuje w
 ‘Washington Examiner’. Levites ostro atakuje też twórcę firmy Hobby Lobby Davida greena, który jest
 wierzącym chrześcijaninem i obrońcą życia i sugeruje, że sama mogłaby kupić piłę, którą odcięłaby
 mu narządy płciowe ...

22) W związkach jednopłciowych rodzi się tyle samo dzieci, a często więcej, niż w związkach
 różnopłciowych (zob.: Więcej dzieci w homomałeństwie niż w związkach hetero).

Prof. Monika Płatek (wojująca ateistka) utrzymuje, że w związkach jednopłciowych rodzi się tyle samo
 dzieci, a często więcej, niż w związkach różnopłciowych. Skąd ma takie dane? W telewizyjnych
 dyskusjach i debatach często powołuje się na rozmaite dane, które mają być dowodem na
 przedstawiane przez nią opinie. Tym razem znana karnistka, działaczka Kongresu Kobiet wystąpiła w
 debacie zorganizowanej przez Koło Naukowe Problematyki Współczesnych Stosunków
 Międzynarodowych UKSW. Wśród zaproszonych gości był także Janusz Korwin-Mikke (Kongres Nowej
 Prawicy), dr Jacek Czabański (Solidarna Polska) i Tomasz Szypuła (Twój Ruch).

23) Indie: uznano trzecią płeć (zob.: Szaleństwo w Indiach: uznano trzecią płeć!).

Sąd Najwyższy Indii zalegalizował trzecią płeć. Chodzi o osoby transseksualne. „Wybór własnej płci to
 prawo każdej osoby” – stwierdził sąd. Indie stały się trzecim państwem, które podjęły taki krok.

24) Aresztowali za prawdę o aborcji i dewiacji (zob.: Aresztowali za prawdę o aborcji i dewiacji ).

Aktywista Pro-Life Peter LaBarbera został zatrzymany na kampusie uniwersyteckim. Powód? Miał ze
 sobą plakat, który obrazował dziecko zabite podczas aborcji, a homoseksualizm nazywał jako grzech.
 Grożono mu śmiercią za poglądy anty-gejowskie.

25) Trzeba pokazywać absurdy ‘gender’ (zob.: Zanussi: Trzeba pokazywać absurdy gender).

Z ‘gender’ trzeba „pokazywać jej absurdy i umiejętnie z nią polemizować, ośmieszając to, co w niej jest
 śmieszne” – mówi o ideologii gender Krzysztof Zanussi. Reżyser deklaruje, że z taką postawą spotyka
 się w środowiskach dalekich od Kościoła. „W redakcji tygodnika Polityka wręczaliśmy nagrody dla
 młodych naukowców. Jeden z uczestników spotkania cytował pracę napisaną w ramach gender
 studies, która była po prostu stekiem głupot. Praca socjologiczna przedstawiała badania, z których
 wynikało, że kobiety w miejscach publicznych, a szczególnie na przystankach autobusowych,
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 czterokrotnie rzadziej dłubią w nosie niż mężczyźni” – wspomina w rozmowie z „Gościem
 Niedzielnym”.

26) Uniwersytet oferuje 57 płci (zob.: Uniwersytet oferuje 57 płci).

Uniwersytet z Sydney opublikował internetową ankietę, w której zaoferował 57 płci do wyboru. Zadano
 jedno kiedyś proste, dziś skomplikowane ponoć pytanie: „Jaka jest twoja tożsamość płciowa?” Może
 ‘płynna’? Wygląda na to, że akcja uniwersytetu została zainspirowana przez Facebooka. Wcześniej w
 tym roku swoim amerykańskim użytkownikom udostępnił on 56 płci do wyboru. Uniwersytet w Sydney
 poszedł nieco dalej, dodając do tego jeszcze jedną płeć.

27) Szwedzi będą korzystać z toalety wyłącznie na siedząco (zob.: Absurdy postępu. Szwedzi będą korzystać z
 toalety wyłącznie na siedząco?!).

Absurdy postępu? Posłowie ze szwedzkiego regionu Sodermanland z Viggo Hansenem na czele chcą
 zakazać mężczyznom korzystania z toalet w pozycji innej, niż siedząca. Rzekomo chodzi o zatarcie
 różnic pomiędzy kobietami i mężczyznami. Zdaniem parlamentarzystów, nowe prawo zapobiegnie
 seksizmowi i dyskryminacji kobiet.

28) Sprzeciw Kościoła wobec aborcji to... tortury (zob.: Sprzeciw Kościoła wobec aborcji to... tortury).

Podczas forum ONZ-owskiego Komitetu Przeciwko Torturom aborcjoniści przekonywali, że nauka
 Kościoła nt. aborcji narusza Konwencję ws. zakazu stosowania tortur oraz nieludzkiego traktowania
 albo karania.

c. Atak na rodzinę

1) USA zrównał prawa „małżeństw homoseksualnych” z tradycyjnymi małżeństwami (zob.: Zrównał prawa
 „małżeństw homoseksualnych” z tradycyjnymi małżeństwami).

Prokurator generalny USA Eric Holder oświadczył, że rząd amerykański „będzie uznawał prawa
 małżeństw homoseksualnych na równi z tym tradycyjnymi”. Czy świat zwariował, czy nadchodzi może
 Apokalipsa? .

2) Świat narzuci nam homo-małżeństwa (zob.: Homo-małżeństwa).

Pozarządowa organizacja Amnesty International uważa, że
 prawo międzynarodowe po prostu wymaga legalizacji
 ‘małżeństw’ homoseksualnych. Zachodnie kraje nie mogą
 opierać się temu w nieskończoność. Takie komentarze ze
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Objaśnienie

 strony Amnesty International pojawiły się w związku z Irlandią
 Północną. Tamtejsi politycy wciąż opierają się legalizacji
 homoseksualnych ‘małżeństw’.

3) Matka w więzieniu.(zob.: Syn nie chciał uczyć się o seksie).

W Niemczech wtrącono do więzienia matkę dziecka, które nie
 chciało brać udziału w często głęboko deprawacyjnych lekcjach
 edukacji seksualnej. Rodzice nie chcieli zmuszać go do tego
 wbrew woli. Wcześnie karę 7 dni odsiedział też ojciec.
 Chrześcijanka została w Niemczech wtrącona na osiem dni do więzienia. Gdy rodzice zdecydowali, że
 nie będą zmuszać dziecka do obecności na tych lekcjach, urzędnicy musieli kogoś aresztować.
 Niemka, Anna Wiens z Geseke, została zatrzymana przez służby 24 kwietnia. O sprawie poinformował
 przewodniczący inicjatywy ‘Lekcje w domu’, Armin Eckermann. „Rodzice chcieli poszanować prawa
 ich dziecka jako jednostki” – powiedział Eckermann.

4) Wyznanie geja (zob.: Homoseksualiści chcą zniszczyć rodzinę).

„Jestem homoseksualistą i jestem przeciwko gejowskim małżeństwom”. „Celem praw gejów jest
 wyłącznie zniszczenie rodziny” – mówił francuski gej, Jean-Pierre-Delaume Myard. Udzielił on
 wywiadu włoskiej gazecie katolickiej ‘La Nuova Bussola Quotidiana’.

6) Bitwa o naturę (zob.: Bitwa o naturę).

Próbują nam wmówić, że małżeństwo między mężczyzną i kobietą jest przestarzałe, że wierność
 Bożym przykazaniom jest przestarzała, że biologiczna płeć jest bez znaczenia. Polscy biskupi bardzo
 mocno stanęli w obronie prawa naturalnego. Zdecydowane słowa padły w czasie Pasterki w
 Przemyślu. Nie udawajmy, że nie widzimy ataku na prawo natury, przestrzegał ks. abp Józef Michalik.
 Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski zwracał uwagę, że dziś wszystko chce się
 zrelatywizować: małżeństwo, Dekalog, dzień Pański, a także kłamstwo, kradzież czy nieczystość.
 Wmawia się nam: „Ty sam zdecyduj, co dobre i złe”.

7) Trzeba dopuścić do zawierania ‘małżeństwa’ z psem (zob.: Psychiatra: trzeba dopuścić do ‘małżeństwa’ z psem).

Ekspert psychiatrii amerykańskiej telewizji Fox News, dr Keith Ablow, twierdzi, że ‘równościowe
 małżeństwa’ prowadzą do kompletnych aberracji. W ten sposób odniósł się psychiatra do decyzji
 gubernatora Kalifornii ułatwiającą zawieranie związków przez homoseksualistów. Kalifornia nie będzie
 miała teraz prawa odmówić prawa do ‘małżeństwa’ czterem czy ośmiu partnerom. Możliwy staje się
 nawet ślub kilku osób ... z psem. Uznano bowiem, że fundamentem małżeństwa jest ‘miłość’. „A skoro
 fundamentem małżeństwa jest miłość, to ludzie mogą kochać także swojego psa”. – Jak sam twierdzi,
 za swoje poglądy otrzymywał już groźby gwałtu i morderstwa ze środowiska LGBT.
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d. ‘Genderyzm’ a dzieci

1) Posłanka Kloc zgłasza „Wielką księgę cipek” do prokuratury (zob.: Wielką księgę cipek" do prokuratury).

W książkach do edukacji seksualnej „Wielka księga cipek”, „Wielka księga siusiaków” i „Duża księga o
 aborcji” znajdują się elementy ewidentnie obrażające uczucia religijne. „Matka Boża przedstawiana
 jest jako molestująca seksualnie małego Jezusa. W innym miejscu Jezus jest przedstawiany nago na
 krzyżu, jako naga kobieta” – podkreśla parlamentarzystka.

2) Nowicka chce wyprowadzić religię ze szkół (zob.: Wyprowadzić religię ze szkół ).

Wicemarszałek Sejmu, podczas konferencji zatytułowanej „Świecka szkoła” akcentowała, że „Ten błąd,
 czyli wprowadzenie religii do szkół, a zatem naruszenie podstawowej zasady neutralności
 światopoglądowej państwa, został popełniony”. Nowicka na zakończenie spotkania wyraziła nadzieję,
 że prędzej czy później religia ze szkół zostanie wycofana.

3) Totalitarne rządy ‘gender mainstreamingu’ (zob.: Totalitarne rządy gender mainstreamingu).

Genderyzm to totalna, globalna rewolucja seksualna. Jego głównym narzędziem jest brutalna
 seksualizacja dzieci. Gdy się to uda, odetnie się je od chrześcijańskiego przekazu kulturowego – seks
 przesłoni wartości duchowe. Pryncypium dla genderyzmu nie jest walka z Kościołem, ale seksualizacja
 młodzieży. Gdy nie ma Boga, wtedy ludzie sami dla siebie stają się bogami: fundamentem życia
 czynią brak Boga. Genderyzm to klęska rozumu ateistycznego. Jeśli nie doceniamy wartości
 wyższych, to zapadamy się w niższe.

4) W obronie dzieci – Jan Maria Jackowski (zob.: W obronie dzieci).

W marcu 1993 roku Parlament Europejski nakazał krajom członkowskim całkowite zrównanie prawa
 osób homoseksualnych i heteroseksualnych we wszystkich obszarach prawa, a w szczególności
 zrównanie wieku dopuszczalności stosunków seksualnych. ... W Europie, w tym również w Polsce,
 dziesiątki tysięcy ludzi podejmuje wysiłki w obronie dzieci. W raporcie Ulrike Lunacek jest
 wykorzystywana obłudnie polityka antydyskryminacyjna w celu uprzywilejowania osób
 homoseksualnych, biseksualnych, transseksualnych i interseksualnych w kwestii zawierania związków
 zrównanych z małżeństwem, adopcji dzieci, wykonywania zawodów pedagogicznych ...

5) ONZ akredytuje pedofilów (zob.: ONZ akredytuje pedofilów).

Grupa akademicka, która oparła swoje badania na danych dostarczonych przez pedofilów, otrzymała
 akredytację przy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Raport Kinseya, choć sporządzony z
 pogwałceniem zasad metodologii naukowej, stał się podstawą wielu programów edukacji seksualnej, a
 nawet prawa dotyczącego przestępstw seksualnych w USA. Ostatecznie doprowadził do rewolucji
 seksualnej najpierw w Stanach Zjednoczonych, a potem w Europie.

6) Komitet Praw Dziecka ONZ a Konwencja (zob.: Komitet Praw Dziecka ONZ łamie Konwencję).

Wykazano, iż Komitet Praw Dziecka działający przy ONZ, notorycznie podejmuje działania
 wykraczające poza zakres jego kompetencji. Komitet nie może ani wykraczać poza ustalone ramy
 swej działalności, ani domniemywać swoich kompetencji. Przepisy Konwencji nie przyznają
 Komitetowi prawa wydawania prawnie wiążących decyzji, które by ingerowały w wewnętrzne sprawy
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 państw-stron Konwencji, ani też prawnie wiążących interpretacji KPD.

7) Nielegalne działania Ministerstwa Edukacji Narodowej (zob.: Nielegalne działania MEN?).

W związku z interwencją mazowieckiego kuratora oświaty (KO) oraz ministra edukacji narodowej (MEN)
 w sprawie przystąpienia przez szkoły powiatu wołomińskiego do programu „Szkoła Przyjazna
 Rodzinie”, Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris pragnie podkreślić, że w świetle art. 7
 obowiązującej Konstytucji RP, organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.
 Tymczasem interwencja, którą z inicjatywy MEN podjął względem placówek oświatowych powiatu
 wołomińskiego Mazowiecki KO, nie tylko nie znajduje podstaw prawnych (jest nielegalna), ale wprost
 narusza obowiązujące przepisy.

8) Śmierć 16-latka. Winne państwo Tuska (zob.: Samobójstwo 16-latka. Winne państwo Tuska).

Los chłopca targającego się na swoje życie nie wpłynie na sumienia polityków montujących genderową
 ideologię w Prawie Rodzinnym. Wszyscy pytają, kto zawiódł: nieporadna matka, dyrektor ośrodka dla
 młodzieży, instytucja MOPS? Wreszcie pojawiły się głosy, że to sam Donald Tusk jest winien
 samobójstwa Sławka. Chłopcu oznajmiono, że zostanie odebrany rodzicom, zostaną mu zabrane
 siostry i bracia. Był to cały jego świat. Miał pozostać sam, w obcym środowisku. Nie wytrzymał:
 popełnił samobójstwo. Nie można już dłużej mówić, że nikt nie jest winien takim przypadkom albo że
 patologia tkwi w rodzinie. – Skąd się więc wziął diaboliczny pomysł na rozwiązywanie choćby i
 najgorszych syndromów bezradności w drodze rozdzielania rodzin?

9) Prof. Maria Ryś: „Standardy edukacji seksualnej to seksualizacja dzieci” (zob.: Standardy edukacji seksualnej
 to seksualizacja dzieci).

Prof. Maria Ryś: Przez lata starałam się pomóc kobietom po aborcji. Nie spotkałam większego
 cierpienia na tym świecie niż kobieta cierpiąca wskutek zaburzeń postaborcyjnych. Wielu kobietom nie
 udało mi się pomóc ... – A jak prawa reprodukcyjne mają się do ‘gender’? W podstawowym
 dokumencie (na str. 50) czytamy o najważniejszych priorytetach: są nimi nie tylko dostęp kobiet do
 opieki zdrowotnej, ale także szczególne uwzględnienie prawa reprodukcyjnego i seksualnego,
 zapewnienie możliwości legalnej aborcji, zapewnienie pełnego dostępu do edukacji seksualnej
 dziewcząt i chłopców ...

10) „Zbrodnia” wrocławskiego Przedszkola: dzieci uczą się o cnotach bł. Jana Pawła II (zob.: Dzieci uczą się o
 cnotach bł. Jana Pawła II).

Radio ‘Tok FM’ wpadło na trop nowej strasznej zbrodni publicznej placówki oświatowej: Przedszkole
 im. bł. Jana Pawła II we Wrocławiu chce dzieci namawiać, by żyły cnotami papieża. To rozwścieczyło
 bezbożników z Fundacja ‘Wolność od religii’ i skłoniło dziennikarzy Agory do wyruszenia do walki z
 ‘kultem jednostki’: dzieci miały pochylać się nad wybranymi cnotami bł. Jana Pawła II, by dostrzec, jak
 Karol Wojtyła wzrastał do świętości jako mały chłopiec, młodzieniec, biskup, kardynał, papież.

11) ) Jerzy Jachowicz: Media a „Palikot w spódnicy” (zob.: Jerzy Jachowicz: Media a Palikot w spódnicy).

Dopowiem: Panią Prof. Monika Płatek z Uniwersytetu Warszawskiego, znaną feministkę, główną
 wdrażającą ‘gender’ na UW, spotkało wyróżnienie poprzez nadanie jej przydomku „Palikot w
 spódnicy”. Ponadto zasłużyła się w zreformowaniu interpretacji Biblii, gdzie pisze: „Ktokolwiek obcuje
 cieleśnie z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą, popełnia obrzydliwość. Obaj będą ukarani
 śmiercią, sami tę śmierć na siebie ściągnęli” (Kpł 20,13): w tych słowach znalazła uzasadnienie dla swej
 opinii, iż homoseksualiści są mili Stwórcy, czyli Panu Bogu.

12) Dzieci z in vitro bez prawa do wiedzy o swym pochodzeniu (zob.: Dzieci z in vitro bez prawa do wiedzy o swym
 pochodzeniu).

Tylko połowa dzieci poczętych InVitro w wieku 7 lat wie, że ich mama nie jest ich genetyczną matką.
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 Tym mniej dzieci wie, że ojciec nie jest ich genetycznym ojcem: pochodzą od dawcy spermy. Taką
 wiedzę ma tylko jedna czwarta poczętych taką metodą siedmiolatków. Prawodawcy uznają jednak, że
 wiedza o własnym pochodzeniu jest fundamentalna. Stąd też w wielu krajach (choćby w Szwecji,
 Norwegii, Holandii, Nowej Zelandii czy Austrii) zaczyna obowiązywać zakaz anonimowego dawstwa
 spermy i komórek jajowych.

13) Rewolucyjny potencjał genderyzmu (zob.: Rewolucyjny potencjał genderyzmu-queeryzmu).

Grzegorz Strzemecki: Celem polityki queer jest de-konstrukcja płci i seksualności, de-strukcja z opresji
 normatywnej. Opracowanie Dudy programu Rządowego pokazuje, że genderyzm-queeryzm jest
 państwowym narzuconym obowiązkowym światopoglądem. Pogwałcona zostaje rzekoma neutralność
 światopoglądowa państwa w imię rządowej wywrotowej ideologii. Z powołaniem się na Judith Butler –
 ideologia ta dąży do obalenia biologicznego biegunowości płci, podstawy instytucji rodzicielstwa,
 rodziny, małżeństwa, odrzucając ‘opresyjną normatywność’.

14) Rodzice: „Dzieci potrzebują miłości, a nie seksu!” ... (zob.: „Dzieci potrzebują miłości, a nie seksu!” – „Zamknij
 mordę!”).

Niemieccy rodzice stawiają opór szkolnej seks-edukacji, pokojowy przemarsz w Stuttgarcie: „Dzieci
 potrzebują miłości, a nie seksu!” – Agresywni kontrdemonstranci geje-lesbijki: „Wasze dzieci będą
 takie jak my” ! W stronę rodziców sypały się różne przedmioty i gaz pieprzowy, rzucano w twarz
 prezerwatywy! Policja nieskutecznie chroniła legalnych demonstrantów. Organizator ogłosił przez
 megafon: „Nie chcemy eskalacji. Przyszliśmy na pokojową demonstrację. Rozejdźmy się zanim
 ucierpią najmłodsi!”

e. ‘Genderyzm’ a aborcja i eutanazja

1) Wielka Brytania: mordowanie ze względu na płeć (zob.: Wielka Brytania wśród barbarzyńców).

Dziennikarze „Daily Telegraph” zdobyli dowody, że dwóch lekarzy przeprowadziło aborcje ze względu
 na płeć dziecka. Prokuratura zrezygnowała z dochodzenia. Sprawą zajęło się Christian Legal Centre
 (Chrześcijańskie Centrum Prawne): Rezygnowanie z karania lekarzy za stosowanie takich praktyk jest
 niedopuszczalne. – Pokrętne tłumaczenie Brytyjskiego Stowarzyszenia Medycznego: Jeżeli płeć
 dziecka wpływa negatywnie na psychikę matki, dopuszczalna jest aborcja selektywna. Obecne prawo
 powinno być znowelizowane, a ściganie lekarzy przeprowadzających aborcje ze względu na płeć
 dziecka nie leży w interesie publicznym ...

2) Dzieci nie proszą o śmierć (zob.: Dzieci nie proszą o śmierć).

Z dr Krzysztofem Szmyd, Hospicjum dla Dzieci, Wrocław:
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Objaśnienie

 zalegalizowanie w Belgii eutanazji dzieci trudne do
 zrozumienia. Ludzie dorośli, którzy są odpowiedzialni za dzieci,
 postanowili złamać prawo. – Gdy trafia do kliniki dziecko
 chorujące na nowotwór złośliwy, wtedy lekarz wraz z rodzicami
 wyjaśnia mu, że trzeba podawać leki, po których może czuć się
 źle, np. wymiotować, będzie coś bolało, trzeba będzie
 wykonywać nieprzyjemne zabiegi, ale dziecko się zgadza, bo
 rozumie, że to dla jego dobra ... Gdy z ust dorosłych padnie, że
 potrzeba eutanazji, dziecko to przyjmie, ale to nie będzie wybór
 dziecka. Będzie to decyzja dorosłych.

3) Prawda o krzywdzie najsłabszych (zob.: Prawda o skali zabijania chorych dzieci w Polsce).

Sytuacja dziecka z Wrocławskiego Szpitala, które miało być zabite a urodziło się żywe – pokazuje, jak
 okrutne jest prawo, mówi Mariusz Dzierżawski, założyciel Fundacji PRO – Prawo do Życia. Codziennie
 dwoje dzieci traci życie w wyniku procedur skazujących je na aborcję. Większość umiera w czasie
 wymuszonego porodu. Zagraniczni informatorzy podają, że prawie 15 proc. dzieci w wyniku
 indukowanego porodu rodzi się żywych. Na oddziałach ginekologicznych aborcyjnych panuje zmowa
 milczenia ...

4) Zabójczy podręcznik WHO (zob.: Zabójczy podręcznik WHO).

Podręcznik „Praktyki klinicznej bezpiecznej aborcji” (Clinical Practice Handbook for Safe Abortion) – WHO
 (styczeń 2014 r.) pozbawia złudzeń co do zbrodniczych priorytetów tej międzynarodowej organizacji. Czy
 ma do tego moralne prawo, uwikłana w interesy biznesu aborcyjnego, i umoczona w skandale?
 Autorzy zastrzegają się: Chociaż kontekst prawny może się różnić między poszczególnymi krajami,
 zawarte rekomendacje i ‘najlepsze praktyki’ (sic!) mają na celu umożliwienie podejmowania decyzji
 respektujących ‘bezpieczną aborcję’. Rekomendacje sygnowane i zaaprobowane zostały przez
 Komitet WHO.

5) Aborcja po ... antykoncepcji (zob.: Dwie trzecie abortujących swoje dzieci stosowała antykoncepcję, gdy się one
 poczęły).

Oto owoc ‘mitu’, jakoby antykoncepcja zmniejszała ilość aborcji. Dane ujawnione przez jednego z
 największych providerów aborcji w Wielkiej Brytanii British Pregnancy Advisory Service: aż 66 procent
 kobiet, które zabiły w ich klinikach swoje dzieci, poczęło mimo stosowanej antykoncepcji. – 40%
 abortujących kobiet w klinikach BPAS korzystało przed poczęciem z pigułek antykoncepcyjnych, a
 35% zabezpieczyło się przez prezerwatywę (czyli: ofiarą kondomów padło 54.862 dzieci) ...

6) Planned Parenthood – najbardziej rasistowska organizacja (zob.: To nie Ku Klux Klan, ale Planned Parenthood
 jest najbardziej rasistowską organizacją świata!).

Planned Parenthood ma najwięcej krwi czarnych na „rękach”. Od czasów Margaret Sanger celem tej
 organizacji są głównie dzieci mniejszości etnicznych. Aż 79% zakładów tego stowarzyszenia znajduje
 się w pobliżu dzielnic z mniejszościami. Liczby o aborcji są bezlitosne. Czarne kobiety to 13%
 Amerykanek, ale wykonują 37% aborcji. W Missisipi czarni stanowią 37 procent mieszkańców, a biali
 59.9 procenta. Tutaj: 71,6% aborcji to czarne dzieci, a tylko 26,6% białe. Oto skrzętnie ukrywane dane.

7) Obama o aborcji (zob.: Aborcjoniści wykonują ‘Bożą pracę’).

Słowa Barack Obama w Waszyngtonie do zwolenników aborcji: Wykonujecie ‘Bożą pracę’! „Tak długo
 jak musimy walczyć, by zapewnić kobietom dostęp do jakościowej, przystępnej opieki zdrowotnej, tak
 długo jak musimy walczyć, by chronić prawo kobiet do dokonywania wyboru w sprawie własnego
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 zdrowia – pragnę, byście wiedzieli, że macie prezydenta, który będzie tam z wami, walcząc na każdym
 kroku tej drogi. Dziękuję, Planned Parenthood. Niech Bóg was błogosławi”!

8) Aborcja jako priorytet ONZ (zob.: Aborcja to priorytet ONZ).

Sekretarz Generalny ONZ Ban Ki-moon wobec raportu UNFPA (Fundusz Ludnościowy Narodów
 Zjednoczonych), który omawia wprowadzania w życie „prawa seksualne i reprodukcyjne” według Kairu
 1994 r., czyli prawo do aborcji, antykoncepcji i sterylizacji, intensywnie promowane w Krajach
 Rozwijających się – zwykle wbrew ich własnej polityce. Ban Ki-moon uznał: Prawa seksualne i
 reprodukcyjne to jedne z najbardziej Podstawowych Praw Człowieka. – ONZ po raz kolejny otwarcie
 wspiera cywilizację śmierci.

9) Obama przekaże setki milionów aborcyjnemu gigantowi (zob.: Obama: setki milionów dla aborcyjnego giganta).

W 2014 roku rząd USA przekaże blisko 300 milionów dol. dla Planned Parenthood: na aborcje i
 promocję dewiacji. W tegorocznej propozycji budżetu aborcyjny otrzyma 286,476,000 dolarów.

10) „Aborcja to dar od Boga”, „Aborcjoniści to bohaterowie” (zob.: Aborcja to dar od Boga, aborcjoniści to
 bohaterowie!).

1000 dolarów zapłacił Uniwersytet Michigan artystce Heather Ault, która przygotowała prezentację na
 temat „4000 tysiące lat wyboru”. Jednym z dzieł to plansza: Aborcja jest darem od Boga! Tłumaczenie
 się Uniwersytetu: wsparcie tej skandalicznej wystawy nie ma nic wspólnego z polityką. Nie jest to
 wystawa ‘Pro choice’, ani tym bardziej proaborcyjna. Opowiada o historii kobiet, które uczą się
 kontrolować swój układ rozrodczy. Artystka pokazuje, jak niebezpieczne były brudne aborcje. Dziś
 mężczyźni i kobiety mogą kontrolować urodzenia.

11) Aktywistka pro-aborcyjna chciałaby, by chrześcijanie, którzy wspierają życie, byli martwi (Aktywistka pro-
aborcyjna chce śmierci chrześcijan).

Pro-aborcyjna aktywistka z USA Laura Levites wyrażała się publicznie parokrotnie niezwykle
 agresywnie wobec chrześcijan, życząc by chrześcijanie, którzy wspierają życie, byli martwi.
 Sugerowała, że sprawę „tych cholernych chrześcijańskich gnid” mógłby rozwiązać Agent Orange,
 trujący środek stosowany na wojnie w Wietnamie.

12) Polska nie jest krajem katolickiego fundamentalizmu (zob.: Senyszyn: Polska nie jest krajem katolickiego
 fundamentalizmu).

Joanna Senyszyn: Zabieram głos, żeby zatrzeć złe wrażenie, że jesteśmy krajem katolickiego
 fundamentalizmu. Obrońcy życia są hipokrytami, ponieważ nie bronią życia dzieci, które są wydalane
 przez organizm matki na tamponach i podpaskach. Nie wolno przedkładać godności zapłodnionych
 jajeczek nad uprawnione interesy mężczyzn i kobiet.

13) Francja na forum ONZ o aborcji (zob.: Francja w ONZ: aborcja jest prawem kobiety).

Francja podkreśliła podczas obrad Rady Bezpieczeństwa ONZ, że zabijanie nienarodzonych dzieci, to
 prawo każdej kobiety. Ma to wynikać z międzynarodowych praw człowieka! Większość państw wolała
 zająć stanowisko bardziej wyważone.

14) Ginekologia-zawód tylko dla morderców? (zob.: Ginekologia-zawód tylko dla morderców?).

W Wielkiej Brytanii zamknięto drogę do kariery lekarzom-ginekologom, którzy odmawiają podania
 środków wczesnoporonnych, powołując się na sprzeciw sumienia. Królewskie Kolegium Położnictwa i
 Ginekologii ogłosiło, że nie będzie dopuszczać takich lekarzy do specjalizacji. W praktyce niemal
 każdy, kto jest przeciwnikiem aborcji, nie godzi się również na pigułki wczesnoporonne. Sito
 zastosowane przez władze Kolegium jest zatem ‘skuteczne’.
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15) Nieludzkie zostawienie samym sobie (zob.: Nieludzkie zostawienie samym sobie).

Nie każda aborcja kończy się śmiercią dziecka. Statystyki brytyjskie z 2005 roku mówią o 66 dzieciach,
 które przeżyły aborcję i które pozostawiono bez żadnej opieki, by umarły. Według raportu, 16 z nich
 urodziło się w 22. tygodniu ciąży lub później i żyły nawet do 4,5 godziny po przyjściu na świat.
 Następne raporty już nie uwzględniają śmierci noworodków po aborcji. – Według Europejskiej
 Konwencji Praw Człowieka, każdy człowiek ma prawo do opieki medycznej, także dziecko, które
 przeżyło aborcję, to prawo posiada i nie może być pozostawione samo sobie, by umarło. Portal Pro-
Llife z Irlandii przypomina przypadek z 2010 roku: dziecka zmuszonego do narodzin w 22. tygodniu
 ciąży, które zostało znalezione żywe po 20 godzinach. Zostało umieszczone na oddziale intensywnej
 terapii, ale zmarło następnego dnia. MMP

f. ‘Genderyzm’ a klauzula sumienia

1) Lekarze bronią klauzuli sumienia (zob.: Lekarze bronią klauzuli sumienia. Będzie skarga do Trybunału).

Naczelna Rada Lekarska uznała, że ograniczanie prawa lekarza do korzystania z klauzuli sumienia
 narusza Konstytucję. Stanowisko ws. klauzuli sumienia wydała także Naczelna Rada Lekarska, która
 zamierza zaskarżyć do Trybunału przepisy ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty dotyczące
 klauzuli sumienia. Chodzi o art. 30 i 39, które stanowią, że lekarz nie może się powołać na klauzulę
 sumienia i odmówić pomocy „w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować
 niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia oraz w
 innych przypadkach niecierpiących zwłoki” ...

2) Waldemar Kraska: Ministerstwo inwigiluje lekarzy (zob.: Waldemar Kraska: Ministerstwo inwigiluje lekarzy).

Dyrektorzy szpitali powinni zbojkotować i nie podawać Ministrowi Zdrowia danych odnośnie
 powoływania się lekarzy na klauzule sumienia, mówi senator Waldemar Kraska. Ministerstwo Zdrowia
 wystosowało mianowicie do 406 szpitali z oddziałami ginekologiczno-położniczymi pytanie o to, ile
 razy lekarze powołując się na klauzulę sumienia odmówili przeprowadzenia badań prenatalnych bądź
 udziału w aborcji. Czemu może służyć zbieranie takich danych ...

W sprawie „klauzuli sumienia’ wybuchła straszliwa nagonka na postawę lekarzy, odmawiających
 wykonywania aborcji itd. Nagonka skoncentrowała się na prof. Bogdanie Chazanie, dyrektorze szpitala
 położniczego św. Rodziny w Warszawie (maj-lipiec 2014 r.). Decyzją polityczną – prezydent Warszawy, p.
 Hanna Gronkiewicz-Waltz zwolniła Profesora ze stanowiska. Mimo licznych protestów z Polski i spoza
 Polski, i naruszonych wielu praw samego ustawodawstwa Polski (zob. więcej niż.: Atak na Deklarację Wiary oraz
 na prof. Bogdana Chazana).
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2. Polska – Polską jako Ziemia Chrystusa i Maryi

a. Goszczenie Chrystusa i Maryi od tysiąca lat

1) Nowe Zstąpienie Ducha Świętego na „TĘ Ziemię”

Uświadomienie sobie bezmiaru wielorakiej potęgi, z jaką społeczeństwu – aktualnie już też w Polsce
 – narzucana jest siebie pewna, zdobywczym pochodem jeden bastion za drugim zdobywająca ideologia
 ‘gender’ – w swej finalnej wersji jako ‘LGBTIQ’, względnie jeszcze inaczej: ‘queer mainstreaming’, może
 działać na prostego człowieka, obywatela „TEJ Ziemi” porażajżąco. Czy istnieje jakaś siła, która by
 umożliwiła przeciwstawienie się temu ‘tsunami’, jakie z niebywałą potęgą zalewa wszystkie piony władz
 administracyjnych naszej Ojczyzny? A tym bardziej wszystkie szczeble pionu edukacyjnego, gdzie
 kształtuje się najmłodsze pokolenie tego narodu?

Jesteśmy spadkobiercami chlubnej przeszłości naszej Ojczyzny i naszego narodu. Nie możemy, tzn.:
 nie wolno nam dać sobie wmówić, że ‘mnie ... nie obchodzą dalsze losy Polski! Niech się z Polską dzieje
 co dziać się ma. Mnie to nie wzrusza. Bylem ja miał spokój! Bylem miał z czego żyć!’. Nie mogę nie
 wziąć na siebie tej cząstki odpowiedzialności za Polskę i jej jakość, jaką zwierzyła mi Boża Opatrzność.
 Na jakim bądź stanowisku i w jakich warunkach mi żyć wypadło, jestem synem czy córą tego narodu, Tej
 Ojczyzny, „TEJ Ziemi”.

Jak żarliwie modlił się o nowe zstąpienie Ducha Świętego – Ojciec święty Jan Paweł II, syn „TEJ
 Ziemi”, gdy na ‘Placu Zwycięstwa’ w Warszawie, w pierwszym dniu swej pierwszej pielgrzymki do
 Ojczyzny (2 czerwca 1979 r.), starał się podnieść ku ufności i odwadze w walce o dobro doczesne i
 ostateczne swoich braci i siostry, Polaków – w kraju i gdziekolwiek po świecie:

  „Kościół przyniósł Polsce Chrystusa ...



 Człowieka bowiem nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa.
 A raczej: człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć – bez Chrystusa.
 (...)

  I dlatego Chrystusa nie można wyłączać z dziejów człowieka w jakimkolwiek
 miejscu na ziemi.

  Nie można też bez Chrystusa zrozumieć dziejów POLSKI – przede wszystkim
 jako dziejów ludzi, którzy przeszli i przechodzą przez tę ziemię. (...)
 Dzieje narodu są przede wszystkim dziejami ludzi. A dzieje każdego człowieka
 toczą się w Jezusie Chrystusie. W NIM stają się dziejami zbawienia”.
(Pierwsza Pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny: 2-10.VI.1979, 3a-b)

Po tych słowach wprowadzających w dzieje Polski Chrystusowej i Maryjnej, naznaczonej za trwanie
 w wierności względem Chrystusa, Maryi, Kościoła, Krzyża, Papieża – zgodnie z motto, jakie po wsze
 czasy przyświecało zaangażowanym synom i córom tego narodu: „Tylko pod tym Krzyżem, tylko pod tym
 Znakiem – Polska będzie Polską, a Polak – Polakiem”, Jan Paweł II nawiązał zdecydowanie do korzeni
 naszej Ojczyzny:

„Dzieje narodu zasługują na właściwą ocenę wedle tego, co wniósł on w rozwój
 człowieka i człowieczeństwa, w jego świadomość, serce, sumienie. To jest
 najgłębszy nurt kultury. To jej najmocniejszy zrąb. To jej rdzeń i siła.

  Otóż tego, co Naród Polski wniósł w rozwój człowieka i człowieczeństwa, co w
 ten rozwój również dzisiaj wnosi, nie sposób zrozumieć i ocenić bez Chrystusa.

  TEN stary DĄB tak urósł, a wiatr go żaden nie obalił, bo korzeń jego jest
 Chrystus’ (Piotr Skarga, Kazania sejmowe, IV, Kraków 1925, I.70, s.92).

  Trzeba iść po śladach tego, czym – a raczej KIM – na przestrzeni pokoleń był
 Chrystus dla synów i córek tej ziemi. I to nie tylko dla tych, którzy jawnie Weń
 wierzyli, którzy Go wyznawali wiarą Kościoła. Ale także i dla tych, pozornie
 stojących opodal, poza Kościołem. Dla tych wątpiących, dla tych
 sprzeciwiających się ...” (tamże)

Św. Jan Paweł II kontynuował:

„... Jeślibyśmy odrzucili ten klucz dla zrozumienia naszego Narodu, narazilibyśmy
 się na zasadnicze nieporozumienie ...

  Nie sposób zrozumieć tego Narodu, który miał przeszłość tak wspaniałą, ale
 zarazem tak straszliwie trudną – bez Chrystusa.

  Nie sposób zrozumieć tego miasta, Warszawy, stolicy Polski, która w roku
 1944 zdecydowała się na nierówną walkę z najeźdźcą, na walkę, w której
 została opuszczona przez sprzymierzone potęgi, na walkę, w której legła pod
 własnymi gruzami, jeśli się nie pamięta, że pod tymi samym gruzami legł również
 Chrystus-Zbawiciel ze swoim Krzyżem sprzed kościoła na Krakowskim
 Przedmieściu ...

  Przyklęknąłem przy tym Grobie [= Nieznanego Żołnierza] ..., aby oddać cześć
 każdemu ziarnu, które – padając w ziemię i obumierając w niej, przynosi owoc.
 Czy to będzie ziarno krwi żołnierskiej przelanej na polu bitwy, czy ofiara



 męczeńska w obozach i więzieniach. Czy to będzie ziarno ciężkiej, codziennej
 pracy w pocie czoła na roli, przy warsztacie... Czy to będzie ziarno miłości
 rodzicielskiej, która nie cofa się przed daniem ŻYCIA nowemu Człowiekowi i
 podejmuje cały trud wychowawczy ...

  Skąd przychodzą te słowa? ... Tak głosi ‘Akt millenijny’ złożony ... na Jasnej
 Górze: ‘Wszystko, co Polskę stanowi’.
 To wszystko w tej Eucharystii ogarniam myślą i sercem i włączam w tę jedną
 jedyną Najświętszą Ofiarę Chrystusa na ‘Placu Zwycięstwa’.

  I WOŁAM, ja syn Polskiej Ziemi, a zarazem ja: Jan Paweł papież, wołam z
 całej głębi tego Tysiąclecia, wołam w przeddzień Święta Zesłania, wołam wraz z
 Wami wszystkimi:

  Niech zstąpi Duch Twój !
 Niech zstąpi Duch Twój !
 I odnowi oblicze ziemi.
 TEJ Ziemi !” (tamże, 3a-b.4)

2) Polska grzeszna – nawracająca się w swej wolności

Ileż na przestrzeni wieków Ojczyzna nasza przeżyła straszliwych doświadczeń! Miały one co jakiś
 czas zmieść imię ‘Polski’ z mapy Europy! Ojczyzna jednak ... przetrwała. Bywało, że zabrakło Polsce ...
 państwowości. Ale były Polskie matki, byli Polscy ojcowie, były Polskie małżeństwa, Polskie rodziny:
 wierne Bogu – i dlatego wierne Ojczyźnie.

Był stale, wiernie z narodem – Kościół Chrystusowy. Kościół zaś był mocno zakorzeniony w polskim
 małżeństwie, w polskiej rodzinie; w polskim społeczeństwie: w narodzie.

Ojcowie nasi ... grzeszyli. I my ... też grzeszymy. Trudno o człowieka, który by nie był grzesznikiem.
 Nawiązuje do tego tak jednoznacznie uczeń umiłowany Chrystusa:

„Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu,
 to samych siebie oszukujemy
 i nie ma w nas prawdy.

  Jeśli wyznajemy nasze grzechy,
 Bóg jako WIERNY i Sprawiedliwy
[= Boża PRAWDA, w znaczeniu biblijnym: Wierność Boga SŁOWU raz danemu człowiekowi: mężczyźnie i kobiecie:
 JESTEM Twoim Odkupicielem: chcę Ci przebaczyć, i ułatwić Ci osiągnięcie kiedyś – DOMU OJCA]
 odpuści je nam
 i oczyści nas z wszelkiej nieprawości.
 – Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy,
 czynimy Go kłamcą,
 i nie ma w nas Jego nauki” (1 J 1,8nn).

  Jak to dobrze, że chociaż synowie i córy tego narodu – podobnie jak innych narodów, zgrzeszą,
 nie wypierają się popełnionego grzechu. Potrafią przyznać się do swej grzeszności – i w akcie ufnej
 skruchy, z przemyślaną decyzją nawrócenia i przebłagania Boga Trójjedynego, Matki Niepokalanej –
 naszej Królowej, a także skrzywdzonych bliźnich – prosząc o przebaczenie: Boga i bliźnich – z całym
 zaangażowaniem woli ku naprawieniu wyrządzonych krzywd: Bogu i Bliźnim.
 Wiele rodzin i osób – często, a nawet bardzo często się spowiada. Bywają oczywiście i letni
 chrześcijanie.

  Zasadą pozostaje, że sakrament spowiedzi świętej jest traktowany bardzo poważnie: jako sakrament



Objaśnienie

 pracy nad sobą i pojednania: z Bogiem i ludźmi. Stąd też na ogół nie ma zbyt wielkich problemów w
 pomocy penitentom w spowiedzi świętej rzeczywiście integralnej.

Można by przytoczyć słowa Jana Pawła II w nawiązaniu do ‘grzeszenia’ – ale i podejmowania
 szczerego nawrócenia:

 „... Podczas gdy bardzo ludzka jest postawa człowieka, który zgrzeszywszy uznaje swą słabość i
 prosi o przebaczenie winy,
 to nie sposób zgodzić się z rozumowaniem kogoś, kto z własnej słabości czyni kryterium prawdy o
 dobru, tak że może czuć się usprawiedliwiony przez samego siebie bez uciekania się do Boga i Jego
 miłosierdzia.
 – Tego rodzaju postawa prowadzi do rozkładu moralności całego społeczeństwa, ponieważ poddaje w
 wątpliwość obiektywność prawa moralnego w ogóle
 i neguje absolutny charakter moralnych zakazów, dotyczących określonych czynów ludzkich, a
 ostatecznie wprowadza zamęt w dziedzinę wszelkich sądów o wartościach” (VSp 104).

Jak to dobrze, że w parafiach, placówkach duszpasterskich,
 gdzie z zaangażowanym oddaniem starają się kształtować sumienie
 i serce Ludu Bożego kapłani: diecezjalni, zakonni, często siostry
 zakonne – co najmniej raz w roku odbywają się rekolekcje: przez
 kilka dni, a w przypadku co ileś lat przeżywanych misji parafialnych
 przez cały tydzień. Zdawać by się mogło, że skutki duchowe pracy
 misjonarsko-rekolekcyjnej bywają mierne, a frekwencja Ludu
 Bożego ... nikła, niekiedy niepokojąco nikła.

Nadal utrzymują się typowe ‘nałogi narodowe’, ludzie nadal
 popełniają grzechy: wciąż takie same grzechy.
 – Co by jednak było, gdyby tych Bożych środków, prawdziwych
 Bożych darów dla poszczególnych ośrodków życia religijnego,

 umacniających zarazem dalsze trwanie w tradycji Chrystusowej i Maryjnej w tym „dębie”, z którego
 wyrastają z wieku na wiek owe coraz dalsze, świeżością życia i miłości rozkwitające latorośle – ... nie
 było?

Do tego dochodzą nie słabnące, wszędzie urządzane pielgrzymki piesze do licznie po kraju
 rozsianych sanktuariów, poświęconych czy to Chrystusowi, np. tajemnicy świętego Krzyża, czy
 wybranym Świętym, poczynając przede wszystkim od Matki Chrystusa Maryi.
 – Na czołowe miejsce wysuwają się niewątpliwie wielowiekowe pielgrzymki piesze urządzane do
 Częstochowy, duchowej stolicy Narodu. W czasach zaborów pielgrzymowanie na Jasną Górę było
 przedsięwzięciem bardzo ryzykownym. Pielgrzymki kończyły się niekiedy rozstrzelaniem wszystkich ich
 uczestników ...

Życie religijne Polski doznaje jednak raz po raz nowych impulsów. Do nich zaliczała się m.in. Wielka
 Nowenna przygotowawcza narodu Polskiego przed 1000-leciem Chrztu Polski (1956-1966). Po czym
 delegacje wszystkich parafii Polski przyjeżdżały na Jasną Górę przy coraz innej okazji: czy to po Obraz
 Matki Boskiej Częstochowskiej, który następnie wędrował od rodziny do rodziny, czy to od diecezji do
 diecezji, czy to po księgę Pisma świętego, czy Świecę i Ramy Obrazu, gdy sam Obraz był w czasach
 komunistycznych ‘uwięziony’ przez władze państwowe (Kopia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej została
 dwukrotnie przez władze komunistyczne uwięziona. Po pierwszym uwięzieniu była przechowywana w Archikatedrze św. Jana
 Chrzciciela w Warszawie 20 czerwca 1966. Uwolnienie Obrazu nastąpiło 12 czerwca 1972 r. – zob.: Gierek uwięził kopię Obrazu
 Matki Bożej Częstochowskiej).

Inne podobne przeżycia, umacniające poszczególne parafie i rodziny w więzi z Chrystusem i Maryją,
 łączyły się np. z nawiedzeniem od diecezji do diecezji, od rodziny do rodziny – obrazu „Jezu ufam Tobie”,
 względnie np. relikwii tego czy innego ze współczesnych znamiennych świętych: czy to Polskich, czy też
 Świętych z innych krajów (np. św. Gianny-Asi Molla-Beretta; św. Teresy od Dzieciątka Jezus, św . Faustyny Kowalskiej,
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 itd.).

A cóż powiedzieć o tym – od drugiej połowy ub.w. rozwijającym się błogosławionym ‘ruchu oazowym’,
 związanym z działalnością Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego? Ruch ten obejmuje
 wielowarstwowo: odrębnie oazy dzieci, młodzieży, dorosłych, małżeństw, rodzin. Zorganizowany jest w
 co najmniej większości parafii całej Polski, a częściowo i za granicą. Nie ma wątpliwości, że przyczynia
 się do budzenia sumień i przesycania życia na co dzień duchem Ewangelii Chrystusowej.

Nikt nie twierdzi, że każdy Polak jest chrześcijaninem, w tym przede wszystkim katolikiem, ani że
 katolik w Polsce jest ... święty. Niektóre okolice są bardzo opanowane przez świadków Jehowy. Albo też
 inne grupy wyznaniowe czy religijne. Są całe rzesze katolików ‘z imienia’, słabo praktykujących, albo
 nawet w ogóle nie praktykujących.

Szczególnie poważne podziały duchowe wiążą się zapewne z sytuacją, gdy jakaś osoba związana
 jest z przynależnością do którejś z partii politycznych. Niektóre z nich zdecydowanie balansują między
 wiarą a niewiarą. Tak było przede wszystkim w niedawnej przeszłości w przypadku przynależności do
 określonych partii komunistycznych, czy też już po odzyskaniu pewnej większej wolności (w roku przełomu:
 1989) – w przypadku przynależności zwłaszcza do niektórych nowo powstałych partii politycznych, które
 mniej lub więcej otwarcie walczą z religią.

W tym wypadku trzeba z przykrością stwierdzić (chociaż i tutaj lepiej nie podejmować pochopnie uogólnień), że
 kto występował przeciw Bogu, Kościołowi i religii chrześcijańskiej, w praktyce nie mógł być prawdziwym
 patriotą i nie przyczyniał się prawdziwego dobra Ojczyzny, lecz Ojczyznę swoją ... niszczył. Podobny
 wniosek zdaje się nasuwać obserwacja życia w innych państwach i narodach.

W tym wypadku sprawdzałoby się parokrotnie już poprzednio przypomniane powiedzenie, chociaż
 nie chcielibyśmy w żadnym wypadku uznawać tego stwierdzenia jako propagandy swoistego
 ‘nacjonalizmu’, ani tym bardziej nie mamy na myśli ‘państwa wyznaniowego’:

„Tylko pod tym Krzyżem, tylko pod tym Znakiem
Polska będzie Polską, a Polak – Polakiem”

Polski Naród to ma do siebie, że w jego dziejach nigdy nie było wojen religijnych. Żaden z królów
 Polski nie stosował słynnej formuły łacińskiej, powszechnie przyjętej i stosowanej w innych państwach
 Europy: „Cuius regio, eius et religio = Czyj kraj, tego jest religia”. Ludzie wzajemnie się tolerowali i
 szanowali, również w przypadku różnic religii czy wyznania. Niezwykle wyjątkowo zdarzały się
 indywidualne akty napadów czy innych form nietolerancji na tle religijnym.

Zaś królowi Zygmuntowi Augustowi przypisuje się słowa, jakie miał wypowiedzieć, gdy sugerowano
 mu, żeby polskich ‘protestantów zmusił do przejścia na katolicyzm:

„Rex sum populorum, sed non conscientiarum”
 „Jestem królem nad narodami, a nie nad sumieniami”



b. Zobowiązujący charakter Millenijnego Oddania

1) Akt Jasnogórski: zbawienie świata

Na początku niniejszego rozdziału nawiązywaliśmy do Millenijnego „Aktu Oddania się Polski w
 Niewolę Macierzyńskiej Miłości Maryi” (zob. wyż.: Millenijne oddanie się Maryi w Niewolę Macierzyńskiej Miłości Maryi).
 Przypomnieliśmy sobie wypowiedziane wtedy słowa – obecnie świętego Papieża-Polaka, Jana Pawła II
 (wrócimy do tego jeszcze na końcu rozdziału: Oddanie Polski w Niewolę Macierzyńskiej Miłości Maryi):

  „Trzeba przykładać ucho do tego świętego miejsca, aby czuć, jak bije serce narodu w Sercu Matki.
 Bije zaś ono, jak wiemy, wszystkimi tonami dziejów, wszystkimi odgłosami życia.

  Ileż razy biło jękiem polskich cierpień dziejowych! Ale również okrzykami radości i zwycięstwa! (...)
 Jeśli ... chcemy dowiedzieć się, jak płyną te dzieje w sercach Polaków, trzeba przyjść tutaj.
 Trzeba przyłożyć ucho do tego miejsca. Trzeba usłyszeć echo życia całego narodu w Sercu jego Matki
 i Królowej!

  A jeśli bije ono tonem niepokoju, jeśli odzywa się w nim troska i wołanie o nawrócenie, o
 umocnienie sumień, o uporządkowanie życia rodzin, jednostek, środowisk, trzeba przyjąć to wołanie.
 Rodzi się ono z miłości matczynej, która po swojemu kształtuje dziejowe procesy na polskiej ziemi”
 (Pierwsza Pielgrzyma Jana Pawła II do Polski, Częstochowa, 4.VI.1979 r., pt. 3).

Ojciec święty Jan Paweł II dopowiedział wtedy w nawiązaniu do Aktu Jasnogórskiego:

  „... Oddanie w Macierzyńską Niewolę Bogarodzicy – ZA WOLNOŚĆ Kościoła w świecie i w Polsce.
 Jest on [= ten Akt] wołaniem serca i woli, wołaniem całego chrześcijańskiego jestestwa osoby i
 wspólnoty o pełne prawo do głoszenia zbawczej misji, o misji tej wszechstronną skuteczność, o jej
 nowe zakorzenienie w idącej (i już obecnej) epoce dziejów świata – przez Maryję! ...” (Pierwsza Pielgrzymka
 Jana Pawła II do Polski, Częstochowa, 4.VI.1979 r., pt. 3).

Ojciec święty przypomniał w tych słowach ponownie motyw, jakim kierował się Sługa Boży kardynał
 Stefan Wyszyński, gdy w okresie swego uwięzienia za przyjętą postawę „Non possumus – Na to pójść
 nie możemy”  podjął z Bożego i Maryjnego natchnienia myśl o przygotowaniu Narodu Polskiego do
 ‘Tysiąclecia Chrztu Polski’  (966-1966).

Jednocześnie zaś kard. Wyszyński działał pod tchnieniem Chrystusowej miłości bliźniego. ‘Miłość’
 bowiem w jej Bożym – i tak dopiero ludzkim znaczeniu nie może ograniczać uwagi do siebie samego, ani
 egoistycznie do własnego Narodu. A Narodowi temu przewodniczył – jako jego duchowny ojciec –
 kardynał-prymas Wyszyński w tym przełomowym okresie Polski – ponownie okupowanej.
 – Kard. Wyszyński ogarniał miłością bliźniego w duchu Chrystusowym najpierw cały świat, a niejako
 dopiero wtórnie Polskę (sprawdź jeszcze raz: Wolność Kościoła w świecie i w Polsce.). Cały świat przecież był i jest
 wciąż zagrożony utratą życia ... wiecznego.

  A zatem ‘Akt Millennijnego Oddania’ dotyczył pierwszoplanowo całego świata. W tym ‘całym
 świecie’ mieści się tym samym również ... Polska: naród polski.

  Kardynał Wyszyński – w zjednoczeniu z całym episkopatem i wierzącym Ludem narodu polskiego,
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 nie wymuszał na nikim niczego. Natomiast proponował żarliwie ten ‘Akt’ – a nawet zobowiązywał Polskę
 do niego – w imię ‘A-B-C’ wdzięczności należnej Chrystusowi-Odkupicielowi oraz Maryi, Matce i Królowej
 narodu Polskiego – za zwycięskie przeżycie pierwszego ‘Tysiąclecia Polski Chrystusowej i Maryjnej’.

  Polska dotąd dochowała wierności Bogu, Kościołowi, Ewangelii, krzyżowi i Maryi. Mimo iż przez
 wszystkie wieki, przede wszystkim zaś w 20-tym wieku, znajdywała się pod ogromną presją siłowo
 narzucanej ateizacji; dokładniej: anty-teizacji (Ateizm: Boga nie ma; jeśli chcesz, możesz sobie w Boga ... wierzyć.
 Anty-teizm: ja ci w Boga wierzyć NIE pozwalam).

Kardynał Wyszyński żarliwie zachęcał, zobowiązywał i prosił Naród, by w dowód żywej i serdecznej
 wdzięczności za szczęśliwie przeżyte pierwsze tysiąclecia dochowania wierności Chrystusowi – tenże
 Naród podjął się radosnego, pełnego serdecznej miłości „Oddania się w niewolę macierzyńskiej miłości
 Maryi”.

2) Nowy tytuł zobowiązujący do zachowania przykazań

  Istotą tego „oddania-w-niewolę-miłości-wsłuchanej-w-Maryję” nie jest w żadnym wypadku
 nałożenie na siebie ze strony Polski jakiegoś ‘nowego’ jarzma, ani jakiegoś nowego zobowiązania.

  Chodzi jedynie o zaakceptowanie nowym, radosnym sercem, z nowym przemyśleniem i odnowioną
 miłością, umocnioną zobowiązaniem do wdzięczności za właśnie kończące się pierwsze tysiąclecie
 obecności na „Tej Ziemi” Chrystusa i Maryi – dokładnie tych samych Bożych „Dziesięciorga Przykazań”,
 jakie naród przyjął na siebie z radosną ufnością wtedy, gdy Mieszko I-szy przyjmował wraz z narodem
 Chrzest święty w roku 966. Polska przyrzekła wtedy układać życie indywidualne, rodzinne, państwowe i
 społeczne zgodnie z treścią Ewangelii i Dekalogu.

Taka była myśl i najgłębsza treść owego ‘Aktu Jasnogórskiego Oddania’.

  Treść owego podjęcia z nowego tytułu Ewangelii Chrystusa wraz z Dziesięciorgiem Bożych
 przykazań była jednak – i pozostaje dla kolejno nastających pokoleń umotywowana bardzo
 charakterystycznie.

Mianowicie Polska, która dobrze zna gorzki smak ‘niewoli i terroru’ obcej, nie Bożej ideologii, oddaje
 się tym razem dobrowolnie, tzn. z świadomie przemyślanego wyboru – co prawda w „niewolę”. Tym
 razem będzie to jednak ‘niewola kochającego oddania macierzyńskiej MIŁOŚCI Maryi”.

  Maryja zaś została z świadomego wyboru NARODU Polskiego – Królową i Matką Polski. Dzieje
 narodu wykazują, jak bardzo serio Maryja ten – taki wybór przyjęła.

  Taka ‘niewola’, mianowicie zobowiązanie z nowego tytułu do kochającego wdrażania w życie
 Bożych przykazań i Ewangelii Chrystusa – nie tylko nie będzie bolała, lecz przeciwnie: będzie radosnym
 przeżywaniem wolności-z-motywu-miłości. W myśl słów Jezusa, Syna tej właśnie Jego Niepokalanej
 Matki:

„Przyjdźcie do Mnie wszyscy,
 którzy utrudzeni i obciążeni jesteście,
 a Ja was pokrzepię.

  Weźcie MOJE jarzmo na siebie –
 i uczcie się ode Mnie,
 bo jestem cichy i pokorny Sercem,
 a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych.

  Albowiem jarzmo MOJE jest słodkie,



 a Moje brzemię – lekkie” (Mt 11,28nn).

3) Ubłaganie wolności w głoszeniu Ewangelii: w świecie i w Polsce

Za żarliwą, w okresie uwięzienia przemyślaną sugestią kardynała Wyszyńskiego – otwiera się Naród
 Polski ponadto na wspomniany dwu-aspektowy, niezmiernie mobilizujący motyw.

  Za cenę obranej owej „niewoli-w-macierzyńskiej-Miłości-Maryi”, czyli zobowiązując się z nowego tytułu
 do kochającego przestrzegania Bożych przykazań – Polska pragnęłaby stać się, w podłączeniu się do
 ofiary-z-siebie Syna Bożego „dla zgładzenia grzechu świata” (J 1,29; oraz: Mk 10,45; Rz 3,25; Ga 2,20; 1 J 2,2),
 na szalę dobra-i-zła-w-oczach-Bożych rzuconą swoistą przeciwwagą, która przyczyniłaby się do
 uproszenia u Bożego Miłosierdzia „wolności Kościoła: w świecie i w Polsce”.

  Jak bardzo wyraziście jest tu sformułowany – na pierwszym miejscu nie-egoistyczny aspekt
 miłości w odniesieniu do „całego świata” – i tak dopiero z kolei również miłość do Polski, Ojczyzny tegoż
 narodu.
 – Wszystko zaś winno stać się przez pośrednictwo macierzyńskiej miłości Niepokalanej Matki Słowa
 Bożego Wcielonego, Jej Boskiego Syna Jezusa Chrystusa.

  Mianowicie skoro Ojciec Niebieski nie zawahał się oddać Maryi, to znaczy Jej kobiecej posłudze –
 swego Bożego Syna (zob. do tego: RM 39.46), nie możemy sobie pozwolić na jakiekolwiek zawahanie czy
 wątpliwość w oddaniu siebie całych Niepokalanej Matce Jezusa Chrystusa.

Dodatkowe słowa ‘Aktu Jasnogórskiego’ wyjaśniają treść owej ‘wolności Kościoła w świecie i w
 Polsce’ szczegółowiej. Akt ten stanie się:

  „wołaniem osoby i wspólnoty całego chrześcijańskiego jestestwa o pełne prawo do głoszenia
 zbawczej misji,

  wołaniem osoby i wspólnoty całego chrześcijańskiego jestestwa o wszechstronną skuteczność tej
 misji,

  wołaniem o jej nowe zakorzenienie w ... już obecnej epoce dziejów świata.

  A wszystko to winno to stać się przez Maryję”.

3. Polska wobec terroru ‘gender’



a. Wolność – w którym kierunku ?

1) Ateizm – antyteizm

W naszych rozważaniach uświadomiliśmy sobie już, że po (teoretycznym) zakończeniu zniewolenia
 narodu w okowach ideologii marksizmu-leninizmu, gdy wbrew wcześniejszym prognozom niemal naraz
 otworzyły się granice Polski od strony zachodniej, do Polski zaczęło wlewać się natychmiast – potężną
 falą: wiele dobra, ale tym bardziej wiele zła.

  Przez minione dziesięciolecia naród Polski musiał stawiać czoła wielorakiej presji anty-teizmu
 komunistycznego. Ideologia ta nie pozwala wierzyć w Boga (w przeciwieństwie do jedynie a-teizmu: ktoś w Boga
 nie wierzy, ale nie przeszkadza mu fakt, że inni w Boga wierzą).

  Niemała część synów i cór narodu uległa: zapisywała się do określonej partii, by utrzymać się na
 ‘stanowisku’, mieć za co żyć ... Woleli (na razie) nie myśleć o tym, co wobec tego obierają na fazę po
 zakończeniu życia tu na ziemi.

  Wielu innych nie uległo zastraszeniu ze strony rządzącej partii. ‘Nagrodą’ za to było: życie nieraz w
 skrajnej nędzy, z zablokowaną drogą do matury, z ‘wilczym bilet’, mocą którego kogoś nie wolno było
 przyjąć do żadnej pracy, na żadne studia, ani nawet do matury ...

  Byli tacy, którzy prowadzili życie ‘podwójne’: na zewnątrz uchodzili za ludzi partii, a życie
 sakramentalne kontynuowali w wielkiej skrytości.

  Znaczna większość narodu przetrwała w niezłomnej wierności Chrystusowi, Kościołowi, prawdziwej
 Ojczyźnie. Ci podtrzymywali dobre Imię Polski jako „Polonia semper fidelis – Polska zawsze wierna”.

  Otwarcie się Polski na zachód pociągnęło za sobą zasadniczą zmianę. Wiele synów i cór tego
 narodu nie było na nią duchowo przygotowanych. Okazało się, że stosunkowo łatwiej było dochować
 wiary i wierności tysiącletniej tradycji narodu żyjąc w bloku wojującego anty-teizmu. Tutaj ‘przeciwnik
 wiary’ był łatwo i bezpośrednio widoczny.
 – Znacznie trudniej rozpoznać wroga Boga i wiary, gdy on przybiera postać ‘Anioła Światłości’. Tak
 szatana określił św. Paweł, Apostoł Narodów (zob.: „Sam bowiem Szatan podaje się Anioła Światłości. Nic przeto
 dziwnego, że i jego słudzy podszywają się pod sprawiedliwość. Ale skończą według swoich uczynków”: 2 Kor 11,14n).

Takim właśnie jest a-teizm ‘pełzający’. Dopiero obserwacja z dłuższej perspektywa pozwala
 rozpoznać pod jego pozornie przyjazną, zdawać by się mogło ‘ludzką’ twarzą – oblicze coraz bardziej
 jednoznacznie dokładnie tego samego anty-teizmu, jakim cechowała się ideologia wojującego



 komunizmu anty-teistycznego.
 – Z tym że ‘zachodni’ typ anty-teizmu ukrywa się pod zachęcającą fasadą ofiarowania wolności-do-
wszystkiego czego dusza zapragnie. Z zasadniczym zastrzeżeniem: wolność ta staje się coraz bardziej
 wyraźnym nie-dopuszczeniem Boga do człowieka, ani na odwrót.

  Takie przyniósł z sobą oblicze a-teizm Zachodu. Jest to ideologia typowego tzw. „deizmu” [jest to
 pojęcie filozoficzne; chodzi o ‘zezwolenie’ Bogu na dalsze Jego istnienie, byle ‘z daleka’, w zaświatach: człowiek nie pozwoli temu
 Bogu ingerować w swoje życie].
 – System ten nie walczy z Bogiem wprost, jednakże tylko w tym znaczeniu, że ‘pozwala’ Bogu ... istnieć.
 Inaczej mówiąc: deizm ‘toleruje’ istnienie Boga – wszakże pod zasadniczym warunkiem:

„Boże, skoro już musisz istnieć, to sobie po prostu ... bądź!
 Ale: pozwalamy Ci (!) żyć jedynie z daleka od człowieka:

poza krańcami kosmosu.
 WARA Ci od mieszania się w ludzkie sprawy!

Nie pozwolimy, byś nam miał dyktować, jak mamy postępować.
Nie dopuścimy, byś nas obarczył swymi ‘Przykazaniami’.
Na ziemi urządzimy się – sami: bez Twoich Przykazań.

 My Ciebie, Boże, po prostu nie potrzebujemy:
obejdziemy się doskonale bez Ciebie.

 Jak (jeszcze) chcesz wegetować, żyj sobie sam: tam gdzieś – z dala od
 nas: w poza-światach.

 Przyjmij, Boże, do wiadomości:
WARA Ci ingerować w nasze ludzkie sprawy”!

2) Import ofert kuszących do grzechu ‘Babel’

W ten sposób Polska stanęła jeden raz więcej oko w oko w obliczu sytuacji, kiedy trzeba dokonać
 jednoznacznego wyboru. Wybór ten pociągnie za sobą bezpośredni wydźwięk w rozrachunku zarówno
 dla dalszego istnienia ‘TEJ’ Ojczyzny, jak i w sensie spraw ostatecznych poszczególnych synów i cór
 ‘TEJ’ Ziemi.

Wypada przypomnieć słowa św. Jana Pawła II – z jego „Listu do Młodych całego świata”. Ojciec
 święty rozprowadza w nim przedziwną rozmowę bogatego młodzieńca z Jezusem. Chłopiec postawił
 Jezusowi precyzyjne pytanie: „Co mam czynić, aby osiągnąć życie – wieczne” (Jan Paweł II powiada, że
 współczesny młodzieniec postawiłby to samo pytanie nieco inaczej: jaki ma SENS życie? – LM-1985,4).
 – Św. Jan Paweł II podkreśla aktualność tego pytania – również na dziś:

  „Każde inne pytanie o sens i wartość naszego życia byłoby – wobec Chrystusa – niewystarczające i
 nieistotne. Chrystus bowiem ... jest świadkiem tych ostatecznych przeznaczeń, jakie człowiek ma w
 Bogu samym. Jest On świadkiem nieśmiertelności człowieka. (...)
 W swoim zmartwychwstaniu Chrystus stał się ... trwałym ‘znakiem sprzeciwu’ wobec wszystkich
 programów, które nie są zdolne wyprowadzić człowieka POZA granicę śmierci ...” (LM-1985-5).

Po czym Jan Paweł II dopowiada, cytując fragment Słowa-Bożego-Pisanego z Listu do Hebrajczyków:

„Pozostawione samemu sobie doświadczenie ludzkie mówi to samo, co Pismo święte:
 ‘postanowione jest człowiekowi raz umrzeć’.
 Pisarz natchniony dodaje:

  ‘... a potem ... sąd’.



 Chrystus zaś mówi: ‘JA jestem Zmartwychwstaniem i Życiem.
 Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie’ ...” (LM-1985-5).

W ten sposób pojawia się nieuniknione pytanie, obok którego człowiek myślący, świadom swego
 człowieczeństwa, a konsekwentnie: w poczuciu odpowiedzialności za społeczność w której mu żyć
 wypadło, nie może przejść obojętnie. Byłoby to zresztą jedynie nieodpowiedzialnym i na nic się nie
 przydającym zepchnięciem istotnego zagadnienia odnośnie do sensu życia na peryferie, a nie jego
 rozwiązaniem.
 – Pytanie to było już też tytułem jednego z poprzedzających paragrafów: „Cóż bowiem za korzyść
 odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł” (Mt 16,26. – Zob. wyż.: „Cóż
 bowiem za korzyść ...”)?

Poprzednio przypomnieliśmy sobie też już o grzechu z gatunku tego, jakiego stali się winni
 budowniczowie miasta i wieży ‘Babel’ (zob. wyż.: Kolejna odsłona grzechu ‘Babel’). Kultura wlewająca się do
 naszej Ojczyzny i usiłująca zmyć z powierzchni ‘TEJ Ziemi’ za jednym ‘tsunami’ całą tradycję i
 dziedzictwo tysiąclecia Polski Chrystusowej i Maryjnej – a tak z kolei w najlepszym tego słowa
 znaczeniu: ojczyźnianej, jest w dużej mierze straszliwą pokusą uaktualnienia na nasze czasy tego
 rodzaju grzechu, jakiego dopuścili się starożytni budowniczowie ‘Babel’.
 – Trudno odmówić sobie powtórzenia na tym miejscu poprzednio już przytoczonego rozważania
 papieskiego:

  „... Ludzie postanowili, że zbudują miasto, zjednoczą się w społeczeństwo i staną się silni i możni
 bez Boga,
 jeśli nie wprost wbrew Bogu ...
 Stajemy w obliczu wyłączenia Boga poprzez otwarte sprzeciwienie się Jego przykazaniu,
 poprzez rywalizację z Nim, złudne dążenie do bycia ‘jako On’.
 – W opowieści o wieży Babel wyłączenie Boga nie wydaje się bardzo wyraźnym z Nim konfliktem,
 jest raczej zapomnieniem i obojętnością wobec Niego, jak gdyby (...) Bóg miał nie zasługiwać na
 uwagę ...

  Wyłączenie Boga, zerwanie z Bogiem, nieposłuszeństwo wobec Boga:
 w ciągu całej ludzkiej historii było zawsze i jest grzechem – przejawiając się w różnych formach,
 który może dojść aż do zaprzeczenia Boga i Jego istnienia (...).

  Grzech jest nieposłuszeństwem człowieka, który nie uznaje (...) panowania Boga w swym życiu,
 przynajmniej w określonym momencie, kiedy przekracza Jego prawo” (RP 14) (zob. wyż.: Komentarz Jana
 Pawła II do grzechu Babel).

Tym samym stajemy ponownie obiema nogami na gruncie rzeczywistości, w jakiej obecnie znalazła
 się Polska, Ojczyzna synów i cór „TEJ Ziemi”. Z całą dramatyczną, ale tym bardziej chlubną tradycją
 swego tysiącletniego zakorzenienia w tym „starym DĘBIE, który tak urósł, a wiatr go żaden nie obalił, bo
 korzeń jego jest Chrystus” (zob. wyż.: Nowe Zstąpienie Ducha Świętego na TĘ Ziemię). Czy nowoczesna kultura
 siłowo importowana z Zachodu ma obecnie tego „Dęba ...” – z „TEJ Ziemi” ... zmieść?
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Objaśnienie

b. „Possumus” – czy „NON POSSUMUS”
 (Możemy pójść na to – czy na to pójść nie możemy)

1) Neo-religia bożka ‘Seksu’: jej geneza i dyktatura

Jako snowie i córy „TEJ Ziemi” jesteśmy mniej lub więcej świadomi niesłychanej presji, jaką
 najwyższe instancje decyzyjne zachodu, a raczej świata, z ONZ, WHO, UE na czele – wywierają na
 naszą Ojczyznę (poczynając od sprawujących w niej Władzę). Usiłują ją z kolei zmusić do bezdyskusyjnego
 przyjęcia dyrektyw ustawodawczych zgodnych ze współczesnym ‘new age – nową erą’, która prezentuje
 się w formie ‘nauką’ tryskającej ideologii ‘gender mainstreaming’.

a) Władcy ‘gender mainstreaming’ są skąpani jej ‘wesołym’ (= gay: wesoły; na wesoło. Tylko: czy rzeczywiście
 ‘wesoło’?) przeżywaniem. Chcieliby tę ‘wesołość’ [prawdopodobnie pełną wewnętrznej pustki i skrytej beznadziejności-
rozpaczy] przeszczepić na cały świat, nie pomijając szczególnie ‘łakomego kęsu’ tego kraju, któremu jest
 na imię: POLSKA – Chrystusa i Maryjna; papieska.

W jakim celu? Żeby społeczeństwo również Polskie mogło układać życie wraz z nimi odtąd ‘na
 wesoło’, bez skrępowania stereotypami ‘norm’ obecnie już dawno ‘przeżytej’ epoki patriarchalno-
chrześcijańskiej.

  Stąd hasła-nakazy: trzeba dać się ‘porwać’ wartkiemu strumieniowi (= LGBTIQ main-streaming !), jaki
 tryska od niemal zapomnianego, wreszcie jednak ponownie odgrzebanego starożytno-nowożytnego
 bożka – imieniem: Seks. Jemu to trzeba obecnie składać należne mu, przyjemnością osłodzone – hołdy
 czci boskiej !

Rzecz jasna, słowo ‘religia’ nie przeszłoby przez gardło władców ideologii
 ‘queer mainstreaming’. Ani tym bardziej jakakolwiek wzmianka o składaniu aktów
 kultu ‘neo-bożkowi’ o imieniu: ‘Seks’. A przecież bożek ten, o takim właśnie mianie,
 był bardzo dobrze znany i czczony-praktykowany w niemal wszystkich kulturach –
 wszystkich czasów. Apostoł Narodów napisał o tych czasach i dziejach, a słowa
 jego są wciąż niezwykle aktualne:

„... W owym czasie byliście poza Chrystusem, ...
 bez udziału w Przymierzach Obietnicy [Bóg co jakiś czas odnawiał swoje
 Przymierze z Ludem Bożym i ukazywał obietnicę zbawienia],
nie mający nadziei, ani Boga na tym świecie ...” (Ef 2,12).

 „To zatem mówię i zaklinam was w Panu, abyście już nie postępowali tak,
 jak postępują poganie z ich próżnym myśleniem, umysłem pogrążeni w mroku,
obcy dla życia Bożego, na skutek tkwiącej w nich niewiedzy, na skutek
 zatwardziałości serca.

  Oni to doprowadziwszy siebie do nieczułości [sumienia], oddali się rozpuście,
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 popełniając zachłannie wszelkiego rodzaju grzechy nieczyste.
 Wy zaś nie tak nauczyliście się Chrystusa ...” (Ef 4,17-20).

b) Efekt odejścia od Boga, którego nieodstępnym „Obrazem i Podobieństwem”  jest bez wyjątku
 każdy człowiek, owocuje odejściem od podarowanej sobie godności człowieczeństwa-osoby. Człowiek
 dryfuje wtedy coraz bardziej w kierunku stopniowego pogrążenia siebie (i innych) w ... rozpuście. Taka jest
 geneza również ideologii ... ‘gender’.

  A że człowiek jest chcąc nie chcąc niezbywalnie uzdolniony do nawiązywania kontaktu z Bogiem,
 wszelkie świadome i dobrowolne oddalenie się od Niego ... owocuje utworzeniem sobie bóstwa
 sztucznego [= człowiek staje się ‘stworzycielem’ boga! Absurd w samym założeniu !].
 – W następnej fazie człowiek zaczyna oddawać utworzonemu przez siebie ‘bóstwu’ [= czyli nad którym on,
 człowiek, panuje; a nie na odwrót] pokłony czci boskiej. Staje się to każdorazowo najwyższym możliwym
 upodleniem jego godności człowieczej. Taka jest również w tym wypadku – metafizyczna geneza
 ‘LGBTIQ’.

  Tak więc uczciwa, merytoryczna ocena każe zakwalifikować kolejną w dziejach powstałą
 ‘ideologię’, zwaną przez swych twórców sztucznie utworzonym mianem ‘gender-queer-mainstreaming’ –
 jednoznacznie: jest to typowa neo-religia, chociaż przez swych autorów nie nazwana mianem ‘religii’.
 Każe ona oddawać cześć ‘boską’ (!) jasno uwydatnionemu i honorami otoczonemu, przez siebie
 ‘stworzonemu’ neo-bogu.

  Jest nim – z ich wyboru – bożek ‘Seks’. W ideologii ‘gender-queer-mainstreaming’  bożek ten jest
 określany wyszukanym słowem, które ma wzbudzać brzmienie czegoś bardzo ‘naukowego’, z góry
 wzbudzającego wielki szacunek: jako ‘kulturowo-społeczna równość płciowa’.

  Całokształt myślenia i działania lobby oraz aktywistów ‘gender’ jest w najprawdziwszym tego
 słowa znaczeniu owładnięte, jeśli nie wręcz opętane – wszystkim, co się wiąże z seksem w sensie
 działań po linii najniższych popędów.
 – Popędu tego nikt z lobby nie usiłuje skanalizować. Co więcej, lobby wyraźnie zakazuje i uniemożliwia
 podejmowania m.in. jakiejkolwiek pomocy osobom, które popadły w homoseksualizm, a chciałyby z dna
 nałogowo uprawianych tych działań ... się wyzwolić.

  Wręcz przeciwnie, lobby ‘gender’ zawsze w pierwszej kolejności wymusza swoimi pokazowymi
 metodami – uchwalanie odpowiednich zapisów w ustawodawstwie coraz innego państwa, a nawet
 instytucji międzynarodowych, mocą których wszelkie postaci najbardziej zwyrodniałych zachowań i
 kombinacji seksualnych winny być uznane za w pełni normalne przejawy tak pojętej „kulturowo-
społecznej tożsamości płciowej”, która musi znaleźć akceptację ze strony społeczeństwa, zobowiązanego
 do uszanowania wszelkiej ‘odmienności seksualnej’.

c) Istotą ‘genderyzmu’ staje się w ten sposób bożek ‘Seksu’, który rzekomo każe człowiekowi
 wyzwolić siły witalne związane z płciowością z natury ukierunkowaną na przekazywanie daru ŻYCIA –
 spod jakiejkolwiek kontroli jego wyższych władz, stanowiących o jego godności jako osoby. O tej
 godności zaś świadczy przede wszystkim sumienie człowieka.

  Niestety lobby genderyzmu nie dopuszcza do jakiejkolwiek wzmianki o ‘sumieniu’. Tymczasem
 tam właśnie, w sumieniu, odzywa się u każdego człowieka, u ateisty również, głos samego Boga –
 Stworzyciela i zarazem Odkupiciela. Jakżeż tu nie przypomnieć ponownie ważkich słów św. Jana Pawła
 II:

„Sobór Watykański II przypomniał katolicką naukę o sumieniu, mówiąc o powołaniu człowieka, w
 szczególności zaś o godności osoby ludzkiej.

  Sumienie w szczególny sposób stanowi o tej godności. Jest ono bowiem ‘najtajniejszym ośrodkiem i
 sanktuarium człowieka, gdzie przebywa on sam z Bogiem, którego głos w jego wnętrzu rozbrzmiewa



 (...) nakazem: czyń to, tamtego unikaj’.
 Taka zdolność nakazywania dobra i zakazywania zła, zaszczepiona przez Stwórcę w człowieku, jest
 kluczową właściwością osobowego podmiotu.
 – Równocześnie zaś ‘w głębi sumienia człowiek odkrywa prawo, którego sam sobie nie nakłada, lecz
 któremu winien być posłuszny’. Sumienie nie jest więc autonomicznym i wyłącznym źródłem
 stanowienia o tym, co dobre i złe; głęboko natomiast jest w nie wpisana zasada posłuszeństwa
 względem normy obiektywnej, która uzasadnia i warunkuje słuszność jego rozstrzygnięć nakazami i
 zakazami podstaw ludzkiego postępowania (...).
 – W tym właśnie znaczeniu jest sumienie owym ‘wewnętrznym sanktuarium’, w którym ‘rozbrzmiewa
 głos Boga’. Jest to ‘głos Boga’ nawet wówczas, gdy człowiek uznaje w nim tylko zasadę ładu
 moralnego, po ludzku niepowątpiewalną, bez bezpośredniego odniesienia do Stwórcy ...” (DeV 43 ).

d) W ramach tej neo-religii każdy musi, tzn. każdy ma prawo, żeby być traktowany ‘językiem
 sprawiedliwym’. Chodzi o zmuszenie społeczeństwa do uszanowania jego w coraz innych kombinacjach
 występującej, z byle powodu zmienianej „tożsamości płciowej”. Wspomniana „tożsamość płciowa
 kulturowo-społeczna” wyraża się raz w formie związku hetero-seksualnego, to znów homo-seksualnego,
 jeszcze innym razem jak trans-seksualizm itd.

  Wszystko jest tu płynne. Bo: nie ma Boga! Nie ma natury: nie wolno jej ‘być’! Nie ma (już) żadnego
 prawa moralnego naturalnego.
 Głębszy tego powód? Bo: mnie tak się podoba! Moja wolna wola decyduje o czymś w rodzaju: dobro-zło,
 bez jakiegokolwiek obiektywnego odniesienia. JA jestem władcą, decydującym o tym, co winno –
 względnie nie powinno być ‘dobrem’ czy ‘złem’ (zob. do tego dopiero co wyż. o ‘sumieniu’ i jego roli: Sumienie: tekst
 DeV 43).

Z kolei zaś jest rzeczą obojętną (dokładniej: bo JA tak chcę !), w jaki sposób ktoś będzie uaktywniał swoje
 dążności do uzyskiwania ‘przyjemności-w-dotyku’ uprawianej przez siebie równości seksualnej. Ten
 szczegół jest wyjęty spod wszelkiej obiektywnej, zewnętrznej oceny, czy kontroli.

  Dokładniej się wyrażając: trudno znaleźć jakąkolwiek informację na temat praktyk seksualnych
 gejów-lesbijek-bi-trans-hetero-seksualistów. Na TEN temat nie ma nigdzie publicznej dyskusji. Dlaczego?
 ... Jest to zapewne tajemnica, której szczegółów ci zainteresowani wstydziliby się ujawnić. Jest to być
 może wyraz resztek nie całkiem jeszcze zagłuszonego, względnie już zabitego głosu tego Boga, który
 poza wszelką wątpliwością przemawia, może niemal rozpaczliwie krzyczy w ich przez nich gruntownie
 zagłuszonym sumieniu.

Tymczasem właśnie tutaj, w przypadku konkretnych praktyk seksualnych w ramach systemu ‘queer
 mainstreaming’ znajdują się wszelkie wyobrażalne i niewyobrażalne postacie uprawiania seksu-dla-
seksu. ‘Gender’ zakłada przecież pełne uszanowanie dla wszelkiej ‘odmienności płciowej’ i wszelkich
 możliwych czy niemożliwych ‘pomysłów’ kształtowania odniesień seksualnych pomiędzy coraz to inaczej
 układającymi się ‘tożsamościami seksualnymi’. W ich ramach mieści się oczywiście w pełnym zakresie
 również pedofilia. A nigdy nie jest wykluczona ... nawet i zoofilia (zob. np. wypowiedź psychiatry: Psychiatra:
 trzeba dopuścić na "małżeństwa" z psem).

Wszystko dzieje się w ramach oddawania boskiej czci nowożytnemu ‘fallusowi’ [= starożytne
 przedstawienie ‘penisa’, symbolu bóstwa ‘Seks’]. Cześć ta pociąga za sobą coraz bardziej przerażającą
 degradację człowieczeństwa. Ale ... wszystko jest przeżywane jako ‘gay – na wesoło’  przebiegające
 staczanie się człowieka w przepaść – nie daj Boże: wiecznej zagłady.
 – Coś podobnego nigdy by się nie pojawiło w świecie bezrozumnych ... zwierząt.

2) Parodia pierwszego przykazania

Tak utrwalany rytuał ‘gender mainstreaming’, wraz z prawnymi gwarancjami jego swobodnego
 praktykowania jako swoistego kultu bożka ‘Seks’ – poprzez coraz inne układanki własnej i cudzej
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 ‘tożsamości seksualnej’, odznacza się typowymi przymiotami, właściwymi dla kultu religijnego
 składanego temu neo-bożkowi.

  a) Jego naczelnym przymiotem jest parodia pierwszego Bożego przykazania: „Nie będziesz miał
 bogów innych oprócz Mnie” (Pwt 5,7; Wj 20,3; itd.)

Czyż nie jest znamienne, że lobbiści ‘LGBTIQ’ nie dopuszczają możliwości innej opcji myślenia i
 działania poza tylko tym, jakie siłowo narzucają gdzie się tylko da: wszystkim krajom i wszystkim
 kontynentom?
 Jest to typowe stosowanie średniowiecznej zasady: „Cuius regio – eius religio: musisz wyznawać tę
 religię, jaką wyznaje władca kraju” (zob. do tego wyż.: Cuius regio, eius et religio – a Polska).

 Toteż gdy np. któryś z krajów Afryki usiłuje utrzymać w mocy całkowity zakaz i karalność jakichkolwiek
 działań homoseksualnych u siebie, powstaje natychmiast na wszystkich szczeblach powiązanego z
 sobą świata ‘LGBTIQ’ krzyk, iż nie-dostosowanie się danego kraju do ‘standardów życia seksualnego’
 ustalonych przez ‘WHO’ i inne organy władzy międzynarodowej – jest łamaniem ‘Podstawowych Praw
 Człowieka’.
 – Międzynarodowe organy, opanowane przez lobby ‘genderyzmu’, będą wtedy podejmowały wszelkie
 wysiłki, by kraj, który ośmiela się wyłamywać z narzuconego im myślenia, powołując się np. na swoją
 religię i tradycję, zmusić np. bodźcami finansowymi – do zaakceptowania ideologii ‘queer
 mainstreaming’, chociażby to miała być ‘akceptacja’ z najwyższym obrzydzeniem – dla uzyskania tą
 drogą ‘świętego spokoju od nieustannego nękania, kontroli i straszenia’ narzuconymi ‘standardami’
 (zob. do tego wyż.: Cuius regio, eius et religio – a Polska. – Zob.).

Charakterystyczna w tym względzie jest deklaracja Sekretarza ONZ, Ban Ki-moon’a, wypowiedziana
 15.IV.2013 r. w Oslo podczas ‘Konferencji Praw Człowieka’, że ‘postawienie żądań osób
 zdezorientowanych seksualnie ponad żądaniami pozostałych osób’ jest „ważniejsze niż kultura, tradycja
 czy religia”, które zatem muszą „ustąpić w zestawieniu z prawem owych osób do wyrażenia swej
 tożsamości seksualnej” (zob.: ‘Sekretarz ONZ: tradycja i religia muszą ustąpić’). Zwrócono uwagę, że wypowiedź ta
 jest pierwszą tego rodzaju deklaracją „wyraźnie wypowiedzianej ‘wojny’ m.in. przeciw chrześcijaństwu”
 (tamże).

  b) Ściśle z tym aspektem parodii pierwszego Bożego przykazania związane są zapisy prawne o
 ‘anty-dyskryminacji’ i homo-fobii. Pojawienie się takich zapisów prawnych jest wymuszane na wszystkich
 krajach członkowskich, oczekujących jakiejkolwiek pomocy gospodarczej dla własnego rozwoju. Zapisy
 te wiodą do kolejnego zastosowania parodii ‘pierwszego Bożego przykazania’.

Przykładowo. Ktokolwiek by się ośmielił wyrazić jakieś zastrzeżenie pod adresem zachowań osób
 ‘LGBTIQ’, a tym bardziej praktykowanych przez nich, dla społeczeństwa gorszących zwyrodnień
 seksualnych, chronionych jednak przez zapis prawny i konstytucyjny danego kraju w postaci
 ‘szacunku należnego dla wszelkiej różnorodności seksualnej’, podpadnie natychmiast pod sankcje
 karne ustaw o „mowie nienawiści” oraz przepisów prawnych o „anty-dyskryminacji”.

 Gdyby to miało dotyczyć rodziców, którzy by się wzbraniali posyłać swoje dziecko na lekcje seks-
edukacji, względnie domagaliby się zwolnienia swego dziecka z tego rodzaju lekcji, dotknie ich
 bezapelacyjnie kara więzienia: najpierw ojca rodziny, potem matki. A gdy i to ‘nie pomoże’, dziecko
 zostaje rodzicom odebrane i przekazane placówce państwowej z uzasadnieniem, że ‘rodzice nie znają
 się na wychowaniu dziecka’.
 – Sytuacja ta jest zastosowaniem kolejnej parodii Bożego przykazania o wyłączności czci Boga, w tym
 wypadku neo-bożka ‘Seksu’. Nie dopuszcza on do oddawania czci boskiej innemu ‘bogu’ aniżeli sobie
 samemu. Chrześcijaństwo, sumienie i kultura muszą zdecydowanie upaść na kolana przed neo-
bogiem ‘genderyzmu’.

Jak wyżej wspomniano (zob. do tego wyż.: Cuius regio, eius et religio – a Polska), nie szkodzi, iż w indoktrynacji
 ‘LGBTIQ’ nie występuje określenie „religia”. Nie pojawia się też w słownictwie ‘gender’ żadna wzmianka,
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 iż cała ta ideologia jest ostatecznie oddawaniem czci ‘boskiej’ – bożkowi ‘Seksu’.
 – Wystarczy, że wymienione przymioty są dokładnym odzwierciedleniem, a raczej parodią tego, czym
 jest kult składany Bogu PRAWDY Objawienia – wraz z wszelkimi zobowiązaniami, związanymi z
 ofiarowaną człowiekowi przez Boga PRAWDY szansą dojścia do życia wiecznego, jeśli w swej wolnej
 woli pozostanie wierny w przestrzeganiu Bożych przykazań i Ewangelii.

Żałosną parodią Bożego objawienia i pierwszego Bożego przykazania jest wreszcie zawężenie
 całego myślenia do doczesności, wraz z wmówieniem człowiekowi, iż cel życia polega na uzyskiwaniu
 maksymalnej przyjemności w przeżywaniu seksualności, którą należy praktykować w ramach obłędnej,
 rozmyślnie w zasadniczy błąd wprowadzającej, w słowa humanitarnego zatroskania przyobleczonej
 polityki o tak zwanym „równościowym traktowaniu płci”.

3) Warunki ideologiczne uzyskiwania pomocy gospodarczej

Rozumiemy coraz wyraźniej, że warunkiem wstępnym przestawienia się na ‘gender-queer
 mainstreaming’ oraz zainicjowania kultu ‘na wesoło’ (gay !) czczonego neo-bożka ‘Seksu’, warunkiem co
 prawda nie sformułowanym tak jednoznacznie, ale merytorycznie bezdyskusyjnym, jest dla Polski
 (podobnie jak dla innych krajów):

  Całkowite wyproszenie dotąd błogosławionej zbawczo-odkupieńczej obecności Chrystusa i Maryi z
 „TEJ Ziemi”: z terenu Polski. Chodzi o totalne wyrzeczenie się Boga. Bez pełnej akceptacji tego
 warunku niemożliwe jest znalezienie się pod skrzydłami ‘queer-mainstreaming.

  Kolejnym, bezdyskusyjnym warunkiem otwarcia się na ‘queer mainstreaming’  jest totalne odcięcie
 się od jakichkolwiek powiązań z kulturą i tradycją chrześcijańską Narodu.

Jedno i drugie, czyli: Chrystus w Polsce – oraz: kontynuacja tradycji chrześcijańskiej jest rzeczywistością,
 której nie da się w żaden sposób pogodzić z akceptacją ‘genderyzmu’.

Zamierzony cel poprzednio wspomnianych najwyższych instancji decyzyjnych świata i Europy, z
 ONZ, WHO, UE na czele – jest jasno zakreślony. Jeśli POLSKA jako kolejne państwo członkowskie UE –
 usiłuje starać się o jakąkolwiek pomoc gospodarczą ze strony zasobnych instytucji światowych, musi
 spełnić następujący warunek wstępny:

  Synowie i córy Polski, wystarczająco już skuci ‘na wesoło’ przeżywanym zniewoleniem
 ‘genderyzmu’ i ‘queer mainstreaming’, muszą najpierw upaść na kolana w hołdzie adoracji przed neo-
bożkiem ‘Seksu’.

Według planów ośrodków decyzyjnych ONZ, UE, WHO – przejście synów i cór Polski na ‘genderyzm’
 powinno nastąpić stosunkowo łatwo. Trzeba jedynie ukazać – poczynając od odpowiednio
 fantastycznymi perspektywami i praktykami ‘LGBTIQ’ preparowanych dzieci i młodzieży, że taki styl
 uszanowania dla ‘równości i różnorodności płciowej’  będzie jedynie szczęśliwym [= gay: na wesoło !]
 powrotem do dawnych tradycji, jakie bez wątpienia gorliwie praktykowali przodkowie Polski sprzed jej
 chrystianizacji, a co aktualnie praktykowane jest przez tych, którzy z najwyższą życzliwością, chociaż
 przy użyciu stanowczego nacisku, wprowadzają ‘LGBTIQ’ na „TĘ Ziemię”, podobnie jak dopomogli już
 tylu innym krajom po całym świecie zaznać stylu życia „gay: wesołego, na wesoło”.

Stanie się zatem ostatecznie jedynie nietrudnym nawrotem do tego, co autor Słowa-Bożego-
Pisanego pisze o przyczynach upadku państwa i narodu Izraela (Izraela Północnego: katastrofa roku 722 przed
 Chr.), chociaż aktualnie takie rozumowanie jest już bardzo ‘nie na czasie i niemodne’:

  „Czcili oni bogów cudzych, i naśladowali obyczaje ludów, które Pan wypędził [przed ich ojcami]...
 I wymyślili sobie ... rzeczy przewrotne na przekór Bogu swemu, Panu ...
 I służyli bożkom, o których Pan powiedział im: ‘Nie czyńcie tego!’



 – Pan jednak ciągle ostrzegał ... (ich) przez wszystkich swoich prorokich ... mówiąc:
 ‘Zawróćcie z waszych dróg grzesznych i przestrzegajcie poleceń Moich i postanowień Moich ...,
 które nadałem waszym przodkom i które przekazałem wam przez sługi Moje – proroków’.
 – Lecz oni nie słuchali i twardym uczynili swój kark, jak kark ich przodków, którzy nie zawierzyli Bogu
 swojemu, Panu.
 Odrzucili przykazania Jego i przymierze, które zawarł z przodkami, oraz rozkazy, które im wydał.

  Szli za NICOŚCIĄ – i stali się NICZYM ...” [‘Szli za’ = składali hołdy boskie NIE-bogu, tzn. bogu który jest
 NIE-życiem; i stali się wskutek tego NIE-życiem. Bo: ‘zapłatą za grzech – jest śmierć’ (Rz 6,23: śmierć wieczna=potępienie) (2
 Krl 17,7-15. Zob. dokładniejszy komentarz do tego tekstu niż.: Tekst 2 Krl 17 o powodach upadku Izraela Północnego).

Fakt, że przytoczony tekst dotyczy w sam raz klęski polityczno-religijnej Izraela jako swoistej ‘wypłaty’
 [ze strony ZŁEGO: Szatana; zob. Rz 6,23] za cześć oddawaną bogom ‘cudzym’, których nie znali ojcowie, jest
 aktualnie według aktywistów ‘LGBTIQ’ niegodny jakiejkolwiek uwagi.

Takie ‘straszenie-rozumowanie’ – jakby powiedzieli w nawiązaniu do przytoczonego Słowa Bożego,
 mamy dawno poza sobą! Człowiek naszych czasów zdołał już przecież Boga sobie skutecznie ‘pod-
porządkować’. Aktualnie ‘Bóg’ nie jest już człowiekowi potrzebny! Jeśli (jeszcze) wegetuje, wolno Mu
 obracać się ewentualnie jedynie daleko poza krańcami naszego świata. Współczesny człowiek
 wyzwolony do ‘queer mainstreaming’ nie ma się już co Boga bać (zob. do tego wyż.: Deizm: Bóg TAK, ale wara
 Mu od ingerencji w życie człowieka).

4) Śmiercio-nośne instytucje WHO, ONZ, UE

Polska, łakomy ‘kęs’ dla lobby ‘LGBTIQ’, stała się ‘poligonem’ kolejnej, programowo zaplanowanej
 ateizacji całego świata. Centrum dowodzenia ‘LGBTIQ’ – to pierwotnie chlubne instytucje
 międzynarodowe, które powstały po zakończeniu Drugiej Wojny Światowej. Ich zadaniem było
 zjednoczenie ocalałej rodziny człowieczej, ustalenie i utrwalenie Podstawowych Praw Człowieka w jego
 niezbywalnej godności osobowej, organizowanie pomocy gospodarczej koniecznej do rozwoju państw i
 krajów ubogich, oraz ochrona najszczytniejszych wartości godności człowieka – z małżeństwem
 mężczyzny z kobietą i wywodzącej się z nich rodziny na czele, łącznie z jasno uwydatnionym
 priorytetowym prawem do wychowywania dzieci przez własnych rodziców i zgodnie z ich przekonaniami
 religijnymi.

Niestety z biegiem dalszych lat stały się te instytucje coraz bardziej niegodne swego pierwotnego
 prestiżu. Gdy zaś obserwujemy ze wzrastającym niepokojem, że zarządy tych instytucji nie zamierzają
 odstąpić od światowego przywództwa – tym razem zdecydowanie w złu, nasuwa się jednoznaczny
 wniosek: instytucje te muszą w całości przestać istnieć. Muszą one zejść z widnokręgu dziejowego! Są to
 obecnie instytucje potężnego, siłą finansową panującego zakłamania na skalę światową. Są to instytucje
 niosące rodzinie ludzkiej całej ... zaplanowaną zagładę i śmierć.

Dodatkowym tego potwierdzeniem są właśnie zasoby finansowe wykorzystywane dla promocji ZŁA.
 Dobro nigdy nie opływało w bogactwa finansowe! Szatan dobrze wie, na jaki haczyk złapać – a następnie
 wodzić tak jak JEMU się podoba, oddanego sobie, zniewolonego przez siebie człowieka-niewolnika!

   Gdzie spojrzeć, niosą te instytucje samą tylko ... planowaną śmierć. Ponadto zaś ... szczycą się takim
 swoim osiągnięciem. Dzieje się to w dosłownym spełnieniu Słowa-Bożego-Pisanego:

„Zapłatą za grzech jest ... ŚMIERĆ” (Rz 6,23). Oraz:

 „Oni to, mimo że dobrze znają wyrok Boży, iż ci, którzy się takich czynów dopuszczają,
 winni są śmierci, nie tylko je popełniają,

  ale nadto chwalą tych, którzy to czynią” (Rz 1,32).
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Objaśnienie

Jedynie całkowita likwidacja tych pierwotnie chwalebnych instytucji sprawiłoby, że skończyłoby się
 okłamywanie w żywe oczy ufnie w te instytucje zapatrzonych państw i krajów ubogich, które bardzo
 potrzebują wielorakiej pomocy gospodarczej i humanitarnej. Tymczasem najczęściej zamiast pomocy –
 dostają broń, a swoją drogą wszelkiego rodzaju środki do zabijania poczętych i przeprowadzania aborcji,
 sterylizacji, a ponadto seks-edukację w najgorszym wydaniu, która pociąga za sobą niepowetowane
 spustoszenie moralne sumień i tradycji kulturowych odnośnych ludów.

  Instytucje te dosięgły w swym moralnym zepsuciu, a raczej moralnej zgniliźnie – już całkowitego
 dna. A może bardziej precyzyjnie: zeszły one na poziom poniżej dna jakiejkolwiek człowieczej godności.
 Stały się instytucjami systematycznego zabijania człowieka – w znaczeniu dosłownym-fizycznym:
 zabijaniem-człowieka-w-zarodku.

Instytucje ONZ, WHO, UE – od dawna już nie kryją swych właściwych zamierzeń.
 Usiłują przedefiniować z kolei pojęcie ‘służby humanitarnej’, do której pierwotnie się zobowiązały.
 Należałoby się spodziewać po nich wszelkiej promocji życia. Tymczasem w rzeczywistości –
 ‘humanitarność’ ta polega na siłowym zabijaniu i niszczeniu za pomocą coraz innych metod życia
 ludzkiego w zarodku (zob. np. bezhonorowe podkreślanie swych priorytetowych zadań w postaci forsowania w skali
 światowej: aborcji, środków poronnych dla zabijania poczętych, a promowania przyjemności seksu i eutanazji; zob. wyż.:
 ‘Genderyzm’ a aborcja i eutanazja, tamże, nr 8).

  Tym bardziej zaś stały się te instytucje ośrodkami ‘anty-dowodzenia’
 systematycznie przeprowadzanego zadeptywania godności człowieczej
 natury w jej człowieczeństwie męskim i żeńskim. Stworzyciel wezwał
 mężczyznę i kobietę jako małżonków do przekazywania daru życia
 osobowego w ramach rodziny. Zaistniała rodzina miała stać się naturalnym
 środowiskiem życia i miłości uprzednio zawartego, przez Boga stworzonego
 małżeństwa pomiędzy mężczyzną a kobietą.

Tymczasem lobby ‘LGBTIQ’ wymusiło na najwyższych szczeblach
 ustawodawczych narodowych i międzynarodowych – przed-definiowanie
 ‘małżeństwa’ – ku hańbie tych pierwotnie wysokim autorytetem się
 odznaczających instytucji. Przytaczaliśmy na dowód tego wiele
 dokumentów w poprzednich rozważaniach (zob. wyż.: Postępujący totalitaryzm
 ‘genderyzmu’ – w kontekście poprzedzającym oraz §§ następujących).

  Indoktrynacja przekreślająca płeć biologiczną na rzecz
 wyimaginowanej ‘tożsamości płciowej kulturowej’ wiedzie wprost do aroganckiego wystąpienia przeciw
 dziełu Boga, który samego tylko człowieka – jako mężczyznę i kobietę, stworzył „dla niego samego” (GS
 24; zob. do tego m.in.: ‘Chciany dla niego samego – a dla Trójjedynego’ – w kontekście): jako osobę, a nie rzecz.
 Zaszczepił w nią niezbywalne wezwanie do życia wiecznego, które zostanie osiągnięte jednak dopiero za
 cenę dobrowolnego przyjęcia Bożej propozycji przymierza życia i miłości z samym jego Stworzycielem.

Ideologia ‘gender queer mainstreaming’ występuje zdecydowanie przeciw temu dziełu Boga
 Stworzyciela. Wsącza w zwabionych na swój lep ludzi wątpliwości co do ich tożsamości płciowej,
 przedkładając nad nią ‘tożsamość kulturowo-społeczną i wyraźnie faworyzując zmienianie tejże
 tożsamości płciowej ‘na każdą zachciankę’. Wszystko w majestacie w tym znaczeniu narzuconego,
 zmienionego ustawodawstwa i praktyk medycznych, które pozwalają na hormonalne sterowanie
 rozwojem płci biologicznej – np. ‘na życzenie’ rodzica ‘A’ czy rodzica ‘B’.
(zob. m.in. niezwykle groźny dla całej ludzkości precedens: Anglia uchwalono możliwość zastopowania rozwoju dziecka w
 wieku lat 9, by hormonalnie itd. zmienić jego płeć biologiczną – np. na żądanie rodziców: Będą zmieniać płeć już u 9-letnich
 dzieci - wszystko w świetle prawa! – oraz zob.: Ks. Dariusz Oko dla Fronda.pl: Gwałt na tożsamości płciowej 9-latka?).

Dopełnieniem owych zdecydowanych wystąpień przeciw Bogu jako Stworzycielowi oraz podeptania
 jakiejkolwiek moralności małżeńsko-rodzinnej jest programowe niszczenie małżeństwa i rodziny – z jego
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 krańcowo nieodpowiedzialnym programem seksualizacji niemowląt, dzieci przedszkolnych, a tym
 bardziej młodzieży i społeczeństwa osób dorosłych.

RE-lektura: część VI, rozdz. 3h.
 Stadniki, 21.XI.2014.
 Stadniki, 17.X.2016.
 Stadniki, 12 i 27.XII.2015.
 Tarnów, 27.VII.2016.
 Tarnów,27.IX.2016.
 Tarnów, 16.V.2017.

              

J. KU PODSUMOWANIU ROZWAŻAŃ

1. Garść oficjalnych obłąkanych wypowiedzi i decyzji
a. Zamaskowany lub jawny atak na Kościół
b. Ośmieszanie się ‘genderyzmu’
c. Atak na rodzinę
d. ‘Genderyzm’ a dzieci
e. ‘Genderyzm’ a aborcja i eutanazja
f. ‘Genderyzm’ a klauzula sumienia

2. Polska – Polską jako Ziemia Chrystusa i Maryi
a. Goszczenie Chrystusa i Maryi od tysiąca lat
1) Nowe Zstąpienie Ducha Świętego na TĘ Ziemię
Z Homilii Jana Pawła II 2.VI.1979, Warszawa. Tekst-1
„Ten stary DĄB ... korzeń jego jest Chrystus” Tekst-2
Z Homilii Jana Pawła II 2.VI.1979, Warszawa. Tekst-3
2) Polska grzeszna – nawracająca się w swej wolności
Tylko pod tym Znakiem .... Tabela

Cuius regio, eius et religio – a Polska

b. Zobowiązujący charakter Milejnijnego Oddania
1) Akt Jasnogórski: zbawienie świata
„... za wolność Kościoła w świecie i w Polsce.
2) Nowy tytuł zobowiązujący do zachowania przykazań
3) Ubłaganie wolności w głoszeniu Ewangelii: w świecie i w Polsce

3. Polska wobec terroru ‘gender’
a. Wolność – w którym kierunku ?
1) Ateizm – antyteizm
Deizm: Bóg TAK, ale wara Mu od ingerencji w życie człowieka. Tabela
2) Import ofert kuszących do grzechu ‘Babel’

b. „Possumus” – czy „NON POSSUMUS”

1) Neo-religia bożka ‘Seksu’: jej geneza i dyktatura
Sumienie: tekst DeV 43
2) Parodia pierwszego przykazania
3) Warunki ideologiczne uzyskiwania pomocy gospodarczej
4) Śmiercio-nośne instytucje WHO, ONZ, UE

Obrazy-Zdjęcia



Fot45. Dziecko wspinające się na drewnianym ogrodzeniu
Fot46. Słynny Szklany Most, zbudowany na stromym boku góry: Chiny
Fot47. Szklany Most, Chiny, foto b. W trakcie budowy
Fot48. Grzyb skalny na morzu z roślinnością
Fot49. Przedziwne błyskawice nad zatoką
Fot50. Mała dziewczynka w trakcia rozrabiania na wesoło
Fot51. Zdjęcie z odwiedzin przy kaplicy seminaryjnej: półtorej rodziny



    

UWAGA: SKRÓTY do przytaczanej literatury zob.:  Literatura
 Skróty z literat. ‘gender’ Podstawowa literatura. Skróty
 Terminologia wyrażeń ‘gender’ zob.: Źródła do Słowników-haseł

4. W obliczu frontalnego ataku na tożsamość „TEJ Ziemi”

a. Po czyjej stanę stronie?

1) Za świętym Polikarpem ...

Kto poczuwa się do więzi z „TĄ Ziemią” – Ziemią męczenników i wyznawców; kto w poczuciu
 odpowiedzialności, ale i miłości i wdzięczności podejmuje dziedzictwo niezłomnego zakorzenienia w
 Chrystusowej i Maryjnej tysiącletniej kulturze i tradycji, nie będzie poczytywał sobie za ujmę przyjąć za
 swoje słowo – słowo wyznania, jakie niegdyś św. Polikarp, biskup-męczennik, złożył tuż przed spaleniem
 go na stosie ‘za Chrystusa’ (+ 167 r.).

Prokonsul kusił go – staruszka, by się wyrzekł swego żywotnego przylgnięcia do Chrystusa – i Mu
 złorzeczył . A on na to (zob.: Św. Polikarp ze Smyrny):

„Osiemdziesiąt sześć lat Mu służę,
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 a żadnej mi krzywdy nie wyrządził !
 Jakże więc mogę złorzeczyć memu Królowi,

 który mnie odkupił” ?

Kto czuje się synem czy córą „TEJ Ziemi” i jest dumny z tego, iż i on wyrósł z tego „DĘBU”, mocno
 zakorzenionego w Chrystusie i Jego Kościele, świadom iż i jego, względnie ją – Maryja przyjęła za
 dziecko swoje, nie będzie miał wątpliwości, jaką ma zająć postawę w obliczu ideologii „gender-queer-
mainstreaming”, którą siłowo starają się zaimportować na „TĘ Ziemię”.

Jakżeż w tej sytuacji nie wypowiedzieć słów podobnych do tych, jakie wypowiedział tuż przed zadaną
 mu okrutną śmiercią przez spalenie żywcem, a gdy płomienie nie zdołały go spalić – przez ścięcie go,
 biskup-staruszek Smyrny (dzisiejsza Turcja), ucznia św. Jana Apostoła, umiłowanego ucznia Jezusa z
 Nazaretu, Odkupiciela człowieka:

 „Moja Ty Ojczyzno – Polsko, Ty ‘MOJA Ziemio’ ! 
 Od przeszło tysiąca lat gościsz Chrystusa i Maryję.
 Tyś u zarania swego istnienia podwoje swe na oścież otworzyła
 z wielką ufnością:

na Krzyż Chrystusa,
na Jego Ewangelię,
na założony przez Chrystusa Kościół święty,
 na Maryję, Matkę Jezusa, Syna Jej – i Jego Ojca w
 Niebie.

 Wyznaję z całą szczerością, że:
ani Jezus Chrystus,
ani Ty, Maryjo, wybrana przez Polskę na Matkę i Królową
 NARODU Polskiego [ chociażby ‘władze państwowe’ Jej sobie nie życzyły
 ],
ani Kościół

 jakiejkolwiek krzywdy Polsce NIGDY nie wyrządzili !

Jakżeż bym miał zdradzić w tej chwili tegoż Jezusa Chrystusa i Jego się
 wyprzeć ?
 Jakżeż bym miał zdradzić Maryję, która zapisała mnie – i nas, w swym
 Sercu Matki i Królowej?
 I nieustannie oręduje za nami grzesznymi – u swego Boskiego Syna i całej
 Trójcy Świętej?

Jakżeż bym miał się wyprzeć Kościoła, który przez przeszło Tysiąc Lat
 wiernie towarzyszy synom i córom tegoż narodu?
 Który cierpliwie – a zdecydowanie naprowadza ich wciąż na nowo na
 proste, choć wymagające ścieżki ku odpowiedzialnie przeżywanej
 szczęśliwości doczesnej – i wiecznej?

 Dokonuje tego przez nieustraszone głoszenie Słowa Bożego:
 Ewangelii Jezusa Chrystusa.
 Mimo nierzadko pojawiającego się gwałtowanego sprzeciwu ze strony tego,
 który jest ZŁY.



Kościół Chrystusa w Polsce, wraz z wiernymi synami i córami „TEJ
 Ziemi” cieszy się chlubnym, ale tym bardziej zobowiązującym
 świadectwem, że przez wszystkie wieki przekazywał w sposób nieskażony
 treść wiary i wskazania o zachowaniach etycznych. Znalazło to wyraz we
 wciąż mobilizujących słowach:

Polonia semper fidelis
Polska zawsze wierna

Nigdy synowie i córy „TEJ Ziemi” nie zdradzili swej żywotnej więzi z
 ‘Piotrem’, który na ziemi sakramentalnie uobecnia Jezusa Chrystusa, Boga-
Człowieka, jedynego Właściciela swojego Kościoła. Chrystus założył go na
 fundamencie ‘Skały-Piotra’. Stąd pewność Kościoła Chrystusowego na
 „TEJ Ziemi”, iż w nauczaniu Prawdy objawienia i Bożych wskazań
 etycznych – nie błądzi i nikogo nie wprowadza w błąd w sprawach
 związanych ze zbawieniem w Chrystusie.

W obliczu aktualnie, na naszych oczach pojawiającej się, najwyższe
 obrzydzenie wzbudzającej pokusy ‘genderyzmu i queer mainstringing’,
 które za wszelką cenę „TEJ Ziemi” usiłuje wmówić dyktatura
 międzynarodowych instytucji ONZ, WHO, UE – synowie i córy „TEJ Ziemi”
 nie mogą zająć postawy innej, jak tylko podobną do tej starożytnego
 Biskupa-Męczennika ze Smyrny, św. Polikarpa:

„Osiemdziesiąt sześć lat Mu służę !
 Przeszło tysiąc lat Go znam: – i Go ukochałem !

 On – Jezus Chrystus, wraz ze swą Niepokalaną Matką,
 moją i naszą Matką i Królową,

 mnie i nam nigdy jakiejkolwiek krzywdy nie wyrządził !
 Wszystkie Boże przykazania są naznaczone

 troską o miłość i pokój, ‘jakiego świat dać nie może’ !

 Jakżeż miałbym teraz złorzeczyć Chrystusowi: Odkupicielowi?
 Jak wyrzec się Matki-Królowej Maryi, która modli się za nami?
 Jakżeż wyprosić z „TEJ Ziemi” Kościół Chrystusa, który narodu
 nawet w obozach koncentracyjnych nie opuścił
 i przeszło tysiąc lat służy mu z najwyższym oddaniem?

Toteż nie będzie tu miejsca na „gender-queer-mainstreaming” !

 Nie będzie tutaj zaplanowanego przez nie:
zabijania Boga, zagłuszania sumień,
deptania godności człowieka jako Bożego Obrazu.

 Nie będzie tu uzurpacji Bożych kompetencji
przez ingerowanie w dDzieło Stworzyciela człowieka
w jego człowieczeństwie męskim i żeńskim,
z natury uzdolnionym do łączenia się w przymierzu małżeństwa
jako sakramentu stworzenia i sakramentu Kościoła,
które spontanicznie przekształca się w rodzinę,



Objaśnienie

ognisko życia i miłości.

2) Czy da się przechytrzyć ... Boga?

Człowiek raz po raz, a na naszych oczach niemal obłędnie, ingeruje w Boże dzieło stworzycielskie.
 Rozważaliśmy już na naszej stronie o technicznym sprowadzaniu człowieka do istnienia (zob. wyż.: O
 wyzwaniach bioetycznych, przed którymi stoi współczesny człowiek – zob. tamże 4 opracowania).

‘Gender’, zwłaszcza w swej wersji finalnej jako ‘queer mainstreaming’  czyni wszystko, by ‘stwarzać’
 człowieka ‘na zamówienie’.

 a) Stąd z jednej strony aborcja, gdy płeć poczętego nie podoba się któremuś z rodziców.
 b) Z drugiej strony niesłychane eksperymentowanie na już urodzonych dzieciach w kierunku zmiany ich
 płci pod byle pretekstem rodziców.
 c) Albo wreszcie ktoś już dorosły względnie dorastający – podejmuje nadludzkie starania, by zmienić swą
 dotychczasową płeć biologiczną na przeciwną.

Nie ma się oczywiście co obawiać: Boga człowiek swoją
 ‘mądrością’ nie przechytrzy. Człowiek najwyżej łudzi – siebie i
 innych, że ‘stwarza’ lepiej aniżeli dotąd Bóg to czynił. Na
 pysznych Bóg spogląda „z dala”. Żeby ich ‘zobaczyć’, tych
 wielkich w własnym mniemaniu, Bóg musi niejako przystawić
 lornetkę, by dostrzec, jak bardzo są ... nisko (zob. np. Ps 138
 [137],6: „Jahwéh patrzy łaskawie na pokornego, pyszałka zaś dostrzega z
 daleka”. – zob. też: Rdz 11,5n; Iz 57,15; Łk 1,51n; ).

Co do jednego nie ma wątpliwości: Bóg człowiekowi raz mu
 podarowanej wolnej woli, tzn. uzdolnienia do samo-
stanowienia, nigdy nie odbierze. Tym samym jednak nie
 odbierze mu też nigdy uzdolnienia do odpowiadania za swe
 czyny.

Nikt z techników od ‘InVitro’, ani specjalistów od ‘inżynierii genetycznej’ samego w sobie życia ... nie
 stwarza. Ci ludzie pracują na ... już żyjących komórkach rozrodczych! Sam tylko Bóg jest Właścicielem –
 tak życia, jak miłości. Wszyscy ‘technicy’ od ‘stwarzania Życia’, a z kolei znacznie częściej od ...
 ‘zabijania’ już poczętego życia, a w dalszej kolejności od zmieniania płci biologicznej – stoją cały czas
 nieodstępnie przed Obliczem Boga PRAWDY, którego usiłują ... ignorować. Wszyscy oni mają sumienie
 obciążone grzechem buntu w typie tego, jakim zgrzeszył u pra-początku ‘Anioł Światłości’ (= Lucifer: niosący
 światło). W swej pysze krzyknął on: „Nie będę Ci służył” (por. Jr 2,20). Ręce tych ludzi z zasady są pełne krwi
 Niewinnych: poczętych – i przez nich zabitych:

„... Wasze winy wykopały przepaść między wami, a waszym Bogiem;
 wasze grzechy zasłoniły Mu oblicze przed wami tak, iż was nie słucha.
 BO krwią splamione są wasze dłonie, a palce wasze zbrodnią” (Iz 59,2n;
 Oz 4,2: „... krew dotyka krwi ...” Jr 7,6.9; Iz 1,15; itd.).

Bóg zobowiązał się sam wobec siebie, iż obdarzy iskrą życia z chwilą, gdy dojdzie do spotkania
 komórek rozrodczych, chociażby proces ich łączenia dokonał się w klimacie ... zbrodni. Bóg zawsze
 niejako ‘ustępuje’ w obliczu decyzji wolnej woli swojego stworzenia – człowieka (ustępowanie Boże ... do
 czasu!).

Tym samym jednak Bóg obdarza w tej chwili nowo powstałego człowieka nieodwołalnie zarówno
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 niezbywalnymi właściwościami ludzkiej natury, jak i wezwaniem do życia – wiecznego.
 – Nie ‘technik’ stwarza ludzkie życie, lecz sam tylko Bóg. Raz poczęty – nigdy już istnieć nie przestanie.
 Chociażby nawet został niebawem zgładzony, wrzucony do ... kubła, albo z kolei włożony do zamrażarki.
 Sam ów raz poczęty – żyje mimo śmierci ziemskiej – nadal: pełnią życia. Z tym, że w przypadku zadanej
 mu śmierci żyje on dalej, ale w życiu już niezmiennie – wiecznym. Przy czym w chwili swego
 przechodzenia ‘na drugi brzeg’ musi i ten np. jednokomórkowy człowiek podjąć w pełni ludzką decyzję:
 za – czy przeciw swemu Stworzycielowi i Odkupicielowi (zob. wyż.: Umierające Małe Dzieci – Niepełnosprawni –
 każdy).

‘Technikowi’ zaś, a z kolei osobom domagającym się ‘poczęcia-na-zamówienie’, względnie zmiany
 płci ‘według życzenia’ oraz wszystkim, którzy przygotowują odpowiednie zapisy prawne ‘zezwalające’ na
 eksperymentowanie na embrionach itd., pozostaje pełna poczytalność i sprawozdawczość, której żadne
 ludzkie ustawodawstwo, żadne dyrektywy dyktatur płynące z wysokości ONZ, WHO, czy UE itd., nie
 zdołają usprawiedliwić czy pomniejszyć.

Ileż razy przytaczaliśmy już jednoznaczne stwierdzenie św. Jana Pawła II z jego „Reconciliatio et
 Poenitentia”:

„Dlatego w każdym człowieku nie ma niczego
 bardziej osobistego i nieprzekazywalnego,
 jak zasługa cnoty
 czy odpowiedzialność za winę” (RP 16. – Zob. też np.: Odpowiedzialność osobista).

Co Jezusowi Chrystusowi odpowie w chwili, gdy i jej przyjdzie stanąć przed Trybunałem Jezusa
 Chrystusa (zob. 2 Kor 5,10) chociażby ta celebrytka, a z kolei ta ‘surogatka’, która na zamówienie owej
 celebrytki postarała się przez InVitro o dziecko, z tym że aktorce pod koniec ciąży surogatki ‘odmieniło
 się’, i mimo iż poprzednio odpowiednio jej zapłaciła, obecnie o ‘zamówionym’ dziecku słyszeć nie chce
 (zob. np.: Kupiła dziecko… a teraz chce je zwrócić!)?
 – A co powiedzą w podobnych okolicznościach ... ‘zawodowi’ aborterzy? Ale i ci, którzy tak pojmowane
 ‘zdrowie reprodukcyjne’ z wszystkich sił po całym świecie forsują, wymuszając na kodeksach prawnych
 wpis, iż ‘aborcja jest podstawowym prawem człowieka’?

b. ‘NIE’ rządu  – czy   ‘TAK’ narodu

1) Nieśmiertelność poza wolną wolą, wieczność szczęśliwa: uwarunkowana

Jest rzeczą jasną, że nie-wierzenie w Boga nie jest w stanie sprawić, by Bóg rzeczywiście przestał
 istnieć. Bóg po prostu JEST: poza i ponad wszelkim stworzeniem i na pewno też ... ponad człowiekiem.
 Bóg nie może nie ‘przewyższać’ człowieka, chociażby tylko o ... 1 µm. On człowieka stworzył, a nie na
 odwrót.
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Objaśnienie

Z tym jednak, że Bóg nie jest samym tylko ‘istnieniem’ –
 żywym życiem. Jeśli Bóg jest ŻYCIEM, jest On tym bardziej ...
 MIŁOŚCIĄ: Bogiem stale bliskim. Bliższym przede wszystkim
 człowieka, aniżeli on sam sobie jest bliski. Nasz Bóg jest wciąż
 Stworzycielem, ale tym bardziej Odkupicielem. I jedynie dlatego,
 że jest właśnie Bogiem, może sobie ... pozwolić na wciąż nas
 zdumiewającą ... cierpliwość, np. w stosunku do tych, którzy Mu
 bluźnią, wzywają do ‘pojedynku‘ z sobą, wmawiają sobie i innym,
 że Boga nie ma; wypraszają Go z swego serca ...

Poprzednio przytaczaliśmy już nieraz przedziwne, szokujące słowa Jezusa do św.Faustyny:

„Na ukaranie mam wieczność,
 a teraz przedłużam im czas miłosierdzia,
 ale biada im, jeżeli nie poznają czasu nawiedzenia Mego ...” (DzF 1160; zob. też: 1588).

Nikt i nic nie zmieni faktu, że człowiek zostaje dopiero ... stworzony. Stworzony przez Boga, a nie
 przez człowieka. Stworzony jako mężczyzna, względnie jako kobieta (Rdz 1,26n). Na nic się nie przyda
 mieć w tym wypadku ‘inną opinię’, np. odnośnie do tzw. tożsamości płciowej kulturowo-społecznej – w
 przeciwieństwie do prawdy: płci biologicznej. Wszelka ‘ideologia’, m.in. ‘genderyzm-queer-
mainstreaming’ jest w tym wypadku pustą konstrukcją myślową w zestawieniu z rzeczywistością:
 człowieka stworzonego jako żywy „OBRAZ Boga”, tj. jako osoba, a nie ‘rzecz’ do dowolnego
 manipulowania. Bo „Osobą” jest w pierwszym rzędzie ... sam Bóg. Człowieka zechciał tenże Bóg jako
 swoistą, stworzoną ‘odbitkę’ tajemnicy, który On – JEST. Stąd człowiek jako ‘Obraz, Podobieństwo’
 Boga.
 – Tenże Bóg człowiekowi: mężczyźnie i kobiecie – zdradził-objawił sam o sobie, że jest Bogiem ... Trój-
Jedynym (zob. do tego obszerniej zwł. cz.V, rozdz. 1 naszej strony).

Nic i nikt nie zmieni faktu, że człowiek jest przez Boga „chciany-zamierzony – dla niego samego” (zob.
 GS 24). Człowiek jest chciany przez Boga po to, żeby był OSOBĄ, w związku z czym Bóg wyposażył go w
 niezbywalne i nieodstępne przymioty osoby: samo-świadomość (rozum), samo-stanowienie (wolna wola),
 zdolność podejmowania odpowiedzialności-poczytalności. Ponadto zaś zostaje człowiek równie
 niezbywalnie obdarzony w powołanie do życia ... wiecznego. Z tym, że musi sam osobiście zadecydować
 świadomie i odpowiedzialnie o przyjęciu względnie nie-przyjęciu gorąco przez Boga jemu
 zaproponowanej szansy: osiągnięcia nieśmiertelnej szczęśliwości w „Domu Ojca”.

Nie ma siły ludzkiej i boskiej, która by zdołała unicestwić lub zmodyfikować wezwanie człowieka do
 życia wiecznego. Z tym oczywiście, jak to dopiero co przypomniano: wezwanie do życia w „Domu Ojca”
 musi być przez poszczególnego człowieka w jego samo-świadomości i samo-stanowieniu –
 zaakceptowane.
 – Akceptacja tej szansy będzie się wyrażała w przyjęciu i wdrożeniu w życie na co dzień uwarunkowań
 etycznych, jakie Bóg w sposób niewymazalny wpisał w sumienie każdego człowieka, a dodatkowo je
 proklamował w postaci Dziesięciorga Bożych Przykazań.

Stworzenie człowieka-osoby, równoznaczne z wezwaniem go do życia wiecznego jest
 rzeczywistością całkiem niezależną od jej akceptacji, ewentualnie jej nie-akceptacji ze strony
 poszczególnego człowieka.

Natomiast wejście człowieka do życia wiecznego w „Domu Ojca” zależy ściśle od świadomego i
 dobrowolnego wyboru poszczególnego człowieka, począwszy od tego ledwo poczętego. Jezus Chrystus
 potwierdził po swojemu – w sposób nie pozostawiający wątpliwości, że warunkiem osiągnięcia życia
 wiecznego w Domu Ojca jest wzbudzenie aktu wolnej woli dotarcia do tegoż życia wiecznego, oczywiście
 za cenę rzeczywistego przestrzegania Bożych przykazań:
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„... A jeśli CHCESZ osiągnąć ŻYCIE, zachowaj przykazania ...

Oto te:
Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie,
 czcij ojca i matkę,
oraz:
 miłuj swego bliźniego jak siebie samego” (Mt 19,17nn)

2) Złamać morale Ludu „TEJ Ziemi” haczykiem bożka-‘Seksu’

Zawężamy uwagę zdecydowanie do rzeczywistości, która dotyczy spraw definitywnych – już nie tylko
 naszych, ale również całej naszej Ojczyzny. Ojczyzna ta, to „TA Ziemia”, jak ją św. Jan Paweł II, Ojciec
 święty określił w czasie swej pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny. Działo się to w czasie jego programowej
 homilii, którą wygłosił na Placu Zwycięstwa w Warszawie (2.VI.1979 r.).

Zdajemy sobie sprawę z nieprawdopodobnej presji, jaką wywiera dyktatura światowego anty-teizmu
 na „TĘ Ziemię”. Dąży on jawnie do tego, żeby i „TA Ziemia”: Ziemia-POLSKA – wyrzekła się Boga i
 zerwała definitywnie wszelkie więzy z dotychczasową tradycją chrześcijańską i kulturą narodową,
 nierozłącznie związaną z żywotną obecnością na „TEJ Ziemi” Chrystusa, Maryi, Ewangelii, krzyża, i
 oczywiście z Kościołem Chrystusowym, który nieustannie kształtuje duszę Narodu „TEJ Ziemi” w duchu
 Chrystusowej Ewangelii.

Żądania takie nie są oczywiście tak właśnie wyraźnie sformułowane. Tak jednak pojęta rzeczywistość
 wynika bezpośrednio z żądania pełnej zgody na przyjęcie określonych warunków, których nie sposób
 pogodzić z kontynuowaniem w Polsce czy to życia wiary, czy dotychczasowych tradycji i kultury
 chrześcijańskiej.

Ateistyczne centra sterowania światem czują się zbyt wielkie – i zbyt pewne, by o ‘Bogu’ względnie
 ‘religii’ w ogóle jeszcze wspominać. Im wystarczy totalne ignorowanie wszystkiego, co może się wiązać z
 Bogiem, normami etycznymi wyrastającymi z etyki chrześcijańskiej, czy wielowiekowymi wartościami,
 przekazywanymi w ramach danej kultury narodowej. Jest to taktyka takiego mówienia i rozkazywania,
 jakby Boga nigdy nie było – i być Go w ogóle nie mogło !

Najskuteczniejszym i najprostszym środkiem dla przeprowadzenia planu totalnej ateizacji z kolei „TEJ
 Ziemi”: Polski, winno stać się – według zamysłów międzynarodowych ośrodków decyzyjnych – otwarcie
 się Polski we wszystkich wymiarach jej życia: państwowego, narodowego, ustawodawczego,
 edukacyjnego, i na każdym innym odcinku jej istnienia – na ideologię ‘gender’. Oczywiście w jej odmianie
 finalnej: jako ‘queer-mainstreaming’.

Jest to prastara metoda, dobrze wypróbowana w wielu kulturach i w różnych narodach, zwłaszcza w
 fazie ich finalnej dekadencji. Co więcej, przykłady stosowania takiej właśnie metody: poprzez
 rozseksualizowanie społeczeństwa – nietrudno znaleźć również w żywotnych zapisach Słowa-Bożego-
Pisanego [= w Piśmie świętym]. Chociażby np. w przypadku migawki z okresu wędrówki Hebrajczyków przez
 pustynię – po ich wyjściu z Egiptu, a przed zdobyciem i osiedleniem się ich w Ziemi Kanaan (druga połowa
 13 w. przed Chr.).

Na scenie pojawił się wtedy czarnoksiężnik, najprawdopodobniej jednocześnie kapłan pogański,
 Bileam. Podsunął on Balaqowi, królowi Moabu, który zdał sobie sprawę, że nie zdoła pokonać militarnie
 prężnych i zdeterminowanych Hebrajczyków w ich zdobywczym pochodzie do Ziemi Obietnicy – prosty
 sposób ich pokonania, który powinien zadziałać 100% pewnie. Podał mianowicie Balaqowi poradę z
 piekła rodem: niech napuści na Hebrajczyków Moabitki i Ammonitki, mistrzynie w uwodzeniu,
 uwznioślonego być może motywacją prostytucji sakralnej (pogańskiej). Nietrudne do przeprowadzenia
 złamanie ‘kręgosłupa moralnego’ Hebrajczyków powinno otworzyć Balaqowi łatwą już drogę do



 militarnego rozprawienia się z Hebrajczykami.

Gdyby wtedy bezpośrednio nie zaingerował Jahwéh w zbawcze dzieje swojego Ludu, Boży zamysł
 odkupienia ległby praktycznie całkowicie w gruzach. Banalnym powodem załamania się kośćca
 moralnego Ludu Bożego – Hebrajczyków stałoby się złapania ich na prymitywny haczyk bożka ... ‘seksu’
 (zob. to dokładniej niż.: Próba wierności-w-miłości pod Baal-Peor).

3) Wzrastająca nieufność do sprawujących władzę

Ośrodki międzynarodowego sterowania ateizacją podejmują usilne starania, by powalić Polskę
 przynętą ‘genderyzmu’. Chcą zmusić Polskę, by ona z kolei ugięła kolana przed ‘LGBTIQ’. Żądają, by
 Polska zaakceptowała go bezdyskusyjnie. Jako motyw przyjęcia tego programu wysuwają rozmyślnie w
 błąd wprowadzające slogany o konieczności podjęcia ‘walki przeciwko rzekomej przemocy w stosunku
 do kobiet’, oraz walki o ‘równość płciową kulturową’.

To ostatnie wyrażenie: „równość płciowa kulturowa” jest w tym wypadku wyrażeniem kluczowym.
 Musi ono być rozumiane we wszystkich zapisach powstałych z tchnienia ‘gender’ w sposób umyślnie
 zmodyfikowany. Chodzi wówczas zawsze o ‘równość płciową kulturowo-społeczną’, tzn. o finał
 przyjętego – i na co dzień w czyn wprowadzonego ‘genderyzmu’. Tak zwana ‘walka o równe traktowanie
 płci’ jest w terminologii ‘genderystowskiej’ rozumiana zawsze jednoznacznie. Należy mianowicie
 uszanować różnorodność tożsamości płciowej kulturowo-społecznej w jej znaczeniu „queer”.

Przytoczymy jeszcze raz oficjalną definicję ‘naukową’ autorytetu na arenie Polski oraz oficjalnych
 rządowych dokumentów w tym względzie, profesora Macieja Dudy [zob.: „Kapitał Ludzki. Narodowa Strategia
 Spójności” – ‘UE. Europejski Fundusz Spójności’]:

  „Queer znaczy przede wszystkim: lesbijski, gejowski, homoseksualny,
względnie generalnie: nie-heteroseksualny, nie-heteronormatywny.

  Zaś teoria queer stanowi krytykę wszelkich tożsamości płciowych i seksualnych,
 które uważa się za naturalne czy normalne.
Jest ona zatem [...] krytyką tożsamości normatywnych”.
[normatywny = oparty na Przykazaniach i dotychczasowych ‘normach’: tradycji narodowej itd.].
(zob. wyż., „Słownik gender”: Queer theory: wyjaśnienie dra Macieja Dudy – zob. pojęcie: Queer).

Niechby to dokładne określenie – wbrew zaprzeczeniom „Oświadczenia pełnomocnika rządu ds.
 równości” (zob. wyż., „Słownik gender”. – A ponadto: „Oświadczenie’ pełnomocnika. Tekst”) rozwiało wątpliwości tych
 wszystkich synów i cór narodu, którzy nie mają zanadto ‘czasu’, by wnikać głębiej w przepaść moralną i
 fizyczną, w jaką sprawujący władzę w Ojczyźnie usiłują pogrążyć państwo i naród Polski. I pozwalają się
 ‘uspokajać’ w zasadniczy błąd wprowadzającym sloganom chociażby pani pełnomocnik rządu ds.
 równości w tym tak newralgicznym momencie dziejów Ojczyzny (zob. dopiero co wyżej).

W nagrodę za wykazaną uległość-posłuszeństwo w sprawach ‘ducha’ [oczywiście ponadto również i ‘ciała’]
 – Polska – jako Rząd Polski, kłaniający się importowanemu ‘gender-queer-mainstreaming’, będzie mogła
 cieszyć się hojnymi zastrzykami bardzo pożądanej pomocy finansowej.

Przedstawiony scenariusz nie ma w sobie nic z urojenia, ani nieuzasadnionego imputowania
 wymienionom ośrodkom dyspozycyjnym zagranicznym intencji, jakich one absolutnie nie podzielają.
 Stawka o duszę Polski jest znacznie wyższa, niżby się wydawało przy pobieżnej ocenie powiązań i
 rozgrywek rzekomo jedynie ‘politycznych’.

Walka dotyczy oczywiście również samego fizycznego istnienia ‘Polski’. Jako państwo typowo
 buforowe między Wschodem a Zachodem, jest Polska przez wszystkie wieki rozgrywana pomiędzy
 silniejszymi sąsiednimi blokami politycznymi, które chcą decydować o istnieniu „TEJ Ziemi” ... ponad
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 głowami i poza wiedzą-świadomością synów i cór „TEJ Ziemi”.

Równolegle bowiem toczy się walka nieporównanie bardziej zacięta, tym razem o duszę Narodu „TEJ
 Ziemi”. Raz po raz okazuje się, że sprawujący władzę nad tym państwem: nad Polską, wybrani w ramach
 w jakiejś mierze demokratycznych wyborach, nie dorośli do obrony duszy Narodu. Ta przecież należy do
 Chrystusa i Maryi. Wraz z nierozłączną, żywotną posługą duszpasterską i wychowawczą, jaką w
 kształtowanie duszy synów i cór „TEJ Ziemi” na przestrzeni przeszło tysiąca Lat wiernie wkładał Kościół
 Chrystusowy.

Jesteśmy świadomi tego, że synowie i córy tego narodu, który dotąd szczycił się chlubną
 charakterystyką: „Polonia semper fidelis – Polska zawsze wierna” – stanął na współczesnym etapie
 dziejów Ojczyzny oko w oko w obliczu nowej, kolejnej, niezmiernie ryzykownej ‘próby’: próby ‘wiary’ – i
 próby ‘charakteru’. Tak określił św. Jan Paweł II sakrament Bierzmowania, kolejnego bierzmowania
 również narodu – w czasie swojej pierwszej pielgrzymki do Polski. Przypadła ona w 900-lecie śmierci
 męczeńskiej św. Stanisława ze Szczepanowa, biskupa Krakowa. Męczeństwo to było wyrazem zdanego
 egzaminu nie tylko z próby na jakość ‘wiary’, ale tym bardziej na jakość ‘charakteru’ : rzeczywistego, czy
 też tylko fikcyjnego wdrażania w życie Bożego prawa i godności ludzkiej osoby, którą nie można
 manipulować ku złu moralnemu.

Obecnie przeżywaną ‘próbę’ – zarówno na jakość ‘wiary narodu”, jak i jego ‘charakteru’ – zafundował
 sobie nie sam naród, lecz grono osób sprawujących w Polsce władzę. Dla nich rzeczywistość „Boga,
 wiary, norm moralnych indywidualnych i społecznych”  jest nierzadko tematem niemal całkiem obcym,
 który ich rzekomo w żadnym stopniu nie interesuje.

Tymczasem dokładnie w tym wypadku: otwarcia się na ideologię ‘gender-mainstreaming’,
 eksportowaną do Polski przez omawiane ośrodki decyzyjne, rząd Polski nie otrzymał od narodu żadnego
 mandatu do podejmowania w jego imieniu jakiejkolwiek decyzji.

Osoby sprawujące władzę niestety nigdy nie rozliczają się przed narodem ze swych pociągnięć
 politycznych, gospodarczych, ani tym bardziej etycznych. Wręcz przeciwnie, ludzie ci opanowali do
 perfekcji środki represji wobec tych, którzy ze względu na prawość własnego sumienia – nie mogą
 zgodzić się na niejedną odgórnie przez władzę podjętą decyzję – wbrew solennym deklaracjom ludzi
 władzy, że zobowiązują się służyć narodowi i jego dobru i że nie będą ‘udzielnymi panami’, którzy żyją po
 to, by podwładny im naród – ‘służył’ ich interesom (por. Mt 20,28).

  Jest niemal zasadą, że najwyższe stanowiska w narodzie obsadzone są przez osoby, które
 reprezentują coraz inne ugrupowania polityczne mniej lub więcej jawnie wrogo ustosunkowane do
 chrześcijańskiej, a nawet wręcz ściśle narodowej przeszłości Ojczyzny. Wyniki wyborów
 ‘demokratycznych’ bywają nierzadko z góry przesądzone wskutek tego, że szczerze Ojczyznę kochający
 synowie i córy narodu nie mają siły przebicia. Nie dysponują też środkami, bez których nie ma szans
 przebicia się na poważniejsze stanowiska.

Tymczasem osoby reprezentujące określone ugrupowania polityczne mają zwykle dobrze
 opanowane zarówno ustawodawstwo, jak i przeróżne sobie znane sposoby przygotowania sobie
 dobranego elektoratu, który zapewnia im osiągnięcie sukcesu bez większego nakładu sił. Dysponują
 ponadto aparatem oddanych sobie mediów oraz dojściem do funduszy, bez czego startowanie na
 poważniejsze stanowiska władzy staje niemal z góry pod wielkim znakiem zapytania.

Wiąże się to ze wzrastającą nieufnością narodu do sprawujących władzę. Przykładów tego dostarcza
 w obfitości obserwacja wewnętrznej sceny politycznej państwa. Jakżeż często zdarza się, że u prostego



 ludu, który stanowi ten naród, budzą się coraz to inne poważne wątpliwości, czy kolejne partie polityczne
 służą jakiemukolwiek rzeczywistemu dobru własnego narodu, czy też ... stają do usług obcych mocarstw,
 dbając ponadto w pierwszym rzędzie o własną pozycję i własny dobrobyt.

Rozumie się, że tak pesymistycznych wniosków nie wolno uogólniać: kilka osób, a nawet silna grupa
 osób stanowiących trzon tej czy innej partii politycznej, to jeszcze nie ogół członków danego
 ugrupowania. Niemniej ogólna nieufność szarych obywateli w stosunku do wielu przedstawicieli narodu
 na najwyższych stanowiskach bywa głęboko uzasadniona.

  Ujawnia się to przede wszystkim w sytuacjach, gdy zaczynają odzywać się głosy oddolne,
 domagające się sprawiedliwości w coraz innej dziedzinie, gdy wiele osób walczy ‘oddolnie’ o prawdziwe
 dobro chociażby dla rodzin, dzieci, o wolność słowa, o uszanowanie etyki i sumienia przy wykonywaniu
 pracy zawodowej.
 – Natomiast w reakcji ‘odgórnej’ – ze strony osób zasiadających na najwyższych stanowiskach, spotyka
 ich w zamian niekiedy niemal rozpętana nagonka, zwielokrotniona przez media, które natychmiast stają
 po stronie ekipy sprawującej władzę. Ta bowiem poczuła się przez ujawnienie – być może któryś raz z
 rzędu – wykrytych niewybaczalnych odgórnych malwersacji, albo z kolei przez swe pociągnięcia
 ustawodawcze sprzeczne z podstawowymi zapisami Konstytucji – głęboko dotknięta, a może ...
 zagrożona w swym dalszym istnieniu.

  Przykładem tego mogłaby być chociażby niespotykana, do prawdziwego szaleństwa ‘z piekła
 rodem’ doprowadzona nagonka na lekarzy, którzy nie na pokaz złożyli swego czasu przysięgę
 Hipokratesa i pragną służyć ŻYCIU, a nie spełniać rolę płatnych oprawców-katów-w-białym-kitlu.
 – Wielu z nich złożyło ponadto jawną „Deklarację Wiary”. Ujawnili publicznie, nie wstydząc się swej wiary
 (zob. Rz 1,16), że zgodnie z prawym sumieniem kierują się w swej posłudze lekarskiej prawem Bożym – i
 tak dopiero konsekwentnie dobrem człowieka, zawierzonego im jako pacjenta. Treść tak pojętej
 ‘Deklaracji Wiary’ w pełni odpowiada życzeniom obecnie kanonizowanego Ojca świętego, Jana Pawła II,
 Syna „TEJ Ziemi”.

Oskarżanie tych najszlachetniejszych synów i cór narodu o niesubordynację tzw. ‘prawu
 stanowionemu’ (tzn. państwowemu, gdy ono stoi w dokładnej sprzeczności z Prawem Bożym), zastraszanie ich z
 najwyższych piedestałów, że władze będą egzekwować-zmuszać ich, by prawo stanowione –
 przedkładali ponad prawem Bożym, że w przeciwnym wypadku zostaną pozbawieni możności
 wykonywania swego szlachetnego zawodu – stoi w totalnej sprzeczności do godności człowieka i
 konstytucyjnie zagwarantowanej wolności sumienia, a także do prawnie zagwarantowanej ‘klauzuli
 sumienia’.

  Poniżej zamieszczamy w związku z wybuchem tej tematyki w nieoczekiwanie ostrej formie w
 połowie 2014 roku – nieco linków prasowych, które warto przestudiować.
 – Dyskusja ujawnia bardzo nieduwznacznie prawdziwe intencje ludzi zajmujących najwyższe stanowiska
 władzy. Ujawniają oni przy tej okazji nader wyraźnie swoje oblicze nie tylko ‘a-teistyczne’, lecz wręcz
 ‘anty-teistyczne’ (zob. do tego wyż.: Ateizm – antyteizm). Widać otwarcie prowadzoną walkę z Bogiem, walkę z
 etyką, walkę przeciw życiu, a ponadto dążenie do zniszczenia samego w ogóle narodu i jego
 tysiącletniego zakorzenienia w Ewangelii Chrystusa.

  Ci ludzie, z najwyższych szczebli władzy odkrywają w tej sytuacji swą przyłbicę.

  Ujawniają się jako niestety ... już NIE-Polacy;

  NIE-kochający narodu;

  Jako w sposób oficjalny wypraszający Chrystusa i Maryję z „TEJ Ziemi” ...

  To jednak całkowicie przerasta ich ... kompetencje.

  Nasuwa się jednoznaczny wniosek: Ta władza ... niestety dawno już straciła mandat narodu !
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 Trzyma się ona władzy ... siłowo: środkami już tylko zastraszania i represji.

Pojawia się pytanie, które nie może pozostać bez zasadniczej odpowiedzi:

  Komu tak sprawowana władza ... służy?

  Władzę swą sprawuje nie w ‘posłudze dobru narodu’, lecz sobie samej – poprzez coraz bardziej
 drastycznie stosowane środki represji.

  Represje te są stosowane nierzadko przeciw najlepszym synom i córom narodu.

  Przy czym sami ci stosujący tak rozumianą władzę-dla-władzy – zwykle daleko nie dorastają do
 godności i nieskazitelności tych niesprawiedliwie ściganych.

UWAGA. Przytoczymy garść linków do artykułów w odpowiedzi na nieprawdopodobną odgórnie preparowaną nagonkę w
 połowie 2014 roku w związku z ‘Deklaracją Wiary’, podpisaną przez znaczną część lekarzy, zwłaszcza ginekologów. Ostrze
 nagonki skupiło się niebawem na Profesorze Bogdanie Chazanie, habilitowanym pracowniku naukowym, Dyrektorze Szpitala św.
 Rodziny w Warszawie. Jan Paweł II mianował go na członka Papieskiej Akademii Życia. Szaleństwo nagonki zaostrzyło się, gdy
 Profesor odmówił wykonania aborcji na dziecku poczętym w wyniku procedury ‘InVitro’. Dziecko urodziło się z wieloma
 poważnymi defektami – i po paru dniach umarło. Prezydent miasta Warszawa – Hanna Gronkiewicz-Waltz, postarała się o
 pozbawienie Profesora stanowiska w Szpitalu św. Rodziny: niewątpliwie pod silną presją ze strony ateistycznie usposobionych
 osobistości z Ministerstwa Zdrowia i Rządu. Urodzenie się dziecka bardzo zdeformowanego w wyniku zastosowanej technologii
 ‘InVitro’ stało się poważnym podcięciem sensowności procedury, którą stanowczo forsuje i finansuje Władza – zapewne w
 służalczym dostosowaniu się do władczej ideologii ‘gender’.

Prof. Wanda Póltawska mocno apeluje do lekarzy-katolików o przyznanie się do wiary! – Lekarza nie da się wynająć do każdej
 roboty, zwłaszcza ‘mokrej’: prof. Bogdan Chazan – Senyszyn chce odebrania prawa do wykonywania zawodu lekarza katolikom –
 Minister Zdrowia Arłukowicz o deklaracji wiary: my będziemy stosowali prawo ludzkie – Zanim oczernisz lekarza z powodu jego
 wiary. Koniecznie przeczytaj – Prof. Monika Płatek: „Kolesie Boga powinni odejść”. Deklaracja wiary budzi skrajne emocje – Afera
 o Deklarację wiary, czyli produkcja lekarzy bez sumienia – Deklaracja wiary zgodna z prawem lekarskim. Teraz niech przeproszą
 ci co obrażali katolickich lekarzy! – Dzierżawski: Ludzie bez sumienia ujawniają się o wypowiedzi Wiceministra Zdrowia
 Sławomira Neumana – Publiczny lincz na katolickich lekarzach za to ze wierzą – Niemcy atakują polskich lekarzy. – Bolesław
 Piecha: histeryczny atak histerykow i histeryczek na lekarzy! – Wprost atakuje profesora Chazana za to, że pozostał człowiekiem
 – Ministra Arlukowicza strach przed sumieniem – Arłukowicz, za ‘Wprost’, atakuje prof. Chazana. – Jacek Żalek dla Fronda.pl:
 Dlaczego lekarz ma być jednocześnie sędzią i katem? – Kaja Godek: deklaracja wiary przeszkadza klinikom in vitro – Tusk na
 czele nagonki na lekarzy sumienia. On chce, żeby lekarze mordowali chorych! – Akademicy w obronie prof. Bogdana Chazana! –
 Prof. Bogdan Chazan demaskuje wszystkie medialne manipulacje! – Arłukowicz o sprawie prof. Chazana: Encyklika w domu, a w
 pracy encyklopedia – Kard. Muller w pałacu prezydenckim: zmuszanie lekarza do aborcji jest potworne – Mocny głos poparcia
 biskupa dla prof. Chazana. W Polsce ruszył proces znieprawiania sumień Polaków – Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie
 prof. Chazana. Bo nie zabił dziecka! – Płód to pacjent. Bardzo dobra kontra prof. Bogdana Chazana – Wanda Nowicka żąda
 natychmiastowego odwołania prof. Chazana – Lekarz-wierzący jest najlepszy, a ateiści chcą go zniszczyć – Jak NFZ wycenia
 ludzkie życie. I jak ministerstwo traktuje niepełnosprawnych! – Prof. Chazan dla Fronda.pl: Nie jest moją rolą podpowiadanie,
 gdzie można zabić dziecko – Ecce Homo. Odrzucone, zdepersonalizowane, ale kochane przez Boga dziecko. – Instytut Ordo
 Iuris: Prawa prof. Chazana rażąco naruszone – Andrzej Jaworski do Joanny Senyszyn: Dzieci bez mózgu mają więcej mózgu od
 pani – Lekarze chcieli je zabić. Rodzice przyjęli bliźnięta w jednym ciele! – Prof. Dębski przynosi do TVN24 zdjęcie dziecka,
 którego nie zabił prof. Chazan. Czy tylko piękne, różowe bobaski mają prawo do życia? – Jaworski pokazuje w TVP zdjęcia dzieci
 bez czaszki, które się uśmiechają. – Abp Hoser: Decyzja w sprawie Chazana niesprawiedliwa, absurdalna i wątpliwa prawnie –
 Prof. Andrzej Zoll dla Fronda.pl: Zbiórka na Szpital Świętej Rodziny jest legalna – Porażająca logika aborcjonistów: To jest
 dziecko-nieczłowiek – Prof. Chazan odwołany. Katolik nie może być dyrektorem szpitala – Grodzka: Jeśli ktoś uważa, że płód to
 dziecko z duszą, nie powinien zostawać ginekologiem. Pięta: To zezwierzęcenie – Nie ma przesłanek prawnych do
 dyscyplinarnego zwolnienia prof. Chazana – Ks. Henryk Zieliński: Głowa Chazana na misie.
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Objaśnienie

5. Naród zmuszony wyrazić sprawującym władzę swoje
‘Non possumus’

a. Czy jesteś – i chcesz pozostać –
‘TEJ Ziemi’ córą – synem?

1) Gdy władza działa przeciw Bogu i przeciw tradycji

Dzieje współczesnej Polski przynoszą prostemu ludowi ‘TEJ Ziemi’ mnożące się fakty, które
 potwierdzają ogólne spostrzeżenie, że linia osób rządzących Ojczyzną zmierza coraz wyraźniej ku
 zerwaniu z Bogiem. Od dawna wiadomo, że fizyczna obecność przedstawicieli rządu na ważnych
 uroczystościach kościelnych jest z zasady czystą formalnością. Chodzi o zmylenie czujności synów i cór
 narodu – i świata.

Jak już podkreślono, nie chcemy tego stwierdzenia uogólniać. Nie ośmielamy się też wymieniać
 kogokolwiek po nazwisku. Niemniej wniosek taki narzuca się z obserwacji ogólnego stylu zachowań i
 działań czołowych osobistości dzierżących Władzę. Bóg ich wyraźnie ... ‘gryzie’.

Programowe zrywanie z Bogiem i religią, a konsekwentnie
 zerwanie z całym dziedzictwem przeszło tysiącletniej tradycji i
 kultury kształtowanej na Chrystusowej Ewangelii i w Szkole
 Maryjnej, staje się coraz jawniej oczywistością. Świadczą o
 tym dobitnie chociażby wypowiedzi płynące z szczebla
 rządowego, względnie np. Ministerstwa Edukacji, gdy
 domagają się ‘wyprowadzenia religii ze szkół’ (zob.:
 Wicemarszałek Sejmu Wanda Nowicka chce wyprowadzić religię ze szkół).

Innym tego rodzaju drastycznym przykładem jest rozpętana nagonka na lekarzy, którzy zgodnie z
 sumieniem podpisali Deklarację Wiary, jak o tym dopiero co wyżej wspomniano (zob. wyż.: Atak na lekarzy po
 złożeniu Deklaracji Wiary).

Czyż by ten, taki styl sprawowania Władzy miał świadczyć o ... miłości do Ojczyzny? A dokładniej
 mówiąc: o byciu ... Polakiem? Czy taki rząd ... ma coś wspólnego z ... ‘TĄ Ziemią’, z Polską?

A głębiej sprawę analizując: czy można być ‘Polakiem’: synem i córą ‘TEJ Ziemi’, nie będąc żywotnie

file:///D|/!!Schnee-lp/strona-lp33/gra/crucif2.jpg
file:///D|/!!Schnee-lp/strona-lp33/gra/crucif2.jpg
file:///D|/!!Schnee-lp/strona-lp33/gra/crucif2.jpg
http://www.radiomaryja.pl/informacje/nowicka-chce-wyprowadzic-religie-ze-szkol
http://www.radiomaryja.pl/informacje/nowicka-chce-wyprowadzic-religie-ze-szkol
http://www.radiomaryja.pl/informacje/nowicka-chce-wyprowadzic-religie-ze-szkol
http://www.radiomaryja.pl/informacje/nowicka-chce-wyprowadzic-religie-ze-szkol
http://www.radiomaryja.pl/informacje/nowicka-chce-wyprowadzic-religie-ze-szkol
http://www.radiomaryja.pl/informacje/nowicka-chce-wyprowadzic-religie-ze-szkol
http://www.radiomaryja.pl/informacje/nowicka-chce-wyprowadzic-religie-ze-szkol
http://www.radiomaryja.pl/informacje/nowicka-chce-wyprowadzic-religie-ze-szkol
javascript:view('p6_3i.htm#mdcc',850,650)
javascript:view('p6_3i.htm#mdcc',850,650)
javascript:view('p6_3i.htm#mdcc',850,650)
javascript:view('p6_3i.htm#mdcc',850,650)
javascript:view('p6_3i.htm#mdcc',850,650)
javascript:view('p6_3i.htm#mdcc',850,650)


 związanym z ... Chrystusem, z Maryją, z Kościołem?
 Do tego pytania trzeba będzie jeszcze wrócić ...

  Pojawia się zasadnicze, zapewne gorzkie stwierdzenie. Naród, przed którym sprawujący władzę
 nigdy się nie rozliczają, przekonuje się coraz częściej, iż rząd Polskiej Rzeczpospolitej podejmuje
 niejedne decyzje, które z góry zakładają praktyczne wyrzeczenie się Boga.
 Oznacza to w prostej konsekwencji wyrzeczenie się odpowiedzialności sprawozdawczej wobec Boga,
 siebie, narodu, a nawet rodziny ludzkiej całej.
 Wiele z tych decyzji zostaje podjętych za cenę całkowitego ignorowania, a nawet niszczenia tradycji i
 kultury tysiącletniego narodu i państwa.
 Jest to oczywista zdrada narodu: zdrada ... Polski.

  Synowie i córy ‘TEJ Ziemi’ widzą z coraz większą oczywistością, że systematycznie pogłębia się
 przepaść pomiędzy sprawującymi nad nią władzę – a samym narodem.
 Ileż razy w istotnych kwestiach dotyczących ‘TEJ Ziemi’ – a istnieje ona nie od dzisiaj, władze Polskiej
 Rzeczpospolitej działają dokładnie przeciw dobru ogólnemu narodu, a konsekwentnie: przeciw Polskiej
 państwowości.
 Wzbudza to każdorazowo pytanie: komu ta władza służy?
 Czy poczuwa się ona do jakiejkolwiek więzi z narodem, któremu przewodzi?
 Czy pragnie ona ‘TĘ Ziemię’ być może wymazać z istnienia – nie w drodze rewolucji, ale powolutku – „...
 drogą ewolucji” (por.: Premier a Trybunał Konstytucyjny), jak to sformułował ten, który przewodzi rządowi
 Rzeczpospolitej Polskiej (w chwili, gdy niniejszy rozdział o ‘gender’ powstawał)?

Jest jasne: władza Rzeczypospolitej Polskiej – to jeszcze nie ... Polska. Bez ludu stanowiącego ‘TĘ
 Ziemię’, władza nie ma podstaw bytu. Jednakże władzy nie wolno działać przeciw synom i córom ‘TEJ
 Ziemi’.
 Jej mandat wiąże się ściśle z upoważnieniami do spraw, które będą służyły dobru synów i cór tego
 narodu.
 Tego zaś ... władza ta najwidoczniej nie ma na względzie.

2) Zobowiązania Polski: rok 966 – 1979 – Polska aktualna

Niniejsza strona internetowa nie ma żadnego zamiaru uprawiać polityki, ani agitować za taką czy inną
 spośród istniejących ‘partii’ politycznych. Jeśli pojawiają się tutaj jakieś oceny, które mogą wydawać się
 twierdzeniami o charakterze politycznym, chciałby autor niniejszej strony wyraźnie stwierdzić, iż z
 żadnymi tego rodzaju zamiarami się nie nosi.

  Oceny jego dotyczą innej płaszczyzny: płaszczyzny ducha. Jest to właściwie płaszczyzna Ducha
 Świętego. On to został zaproszony do świątyni, którą stała się ‘TA Ziemia’ w chwili, gdy Naród ten,
 stanowiący lud ‘TEJ Ziemi’, zaprosił – przeszło tysiąc lat temu, wraz z Chrystusem i Maryją – oczywiście
 całą Trójcę Przenajświętszą, by zechciała zamieszkać na ‘TEJ Ziemi’ i „rozbiła namiot” wśród ludu ‘TEJ
 Ziemi’ (por. J 1,14 - tekst gr.).

Odwołamy się ponownie do słów św. Jana Pawła II – tym razem z zakończenia jego pierwszej
 pielgrzymki do Ojczyzny. Przypadła ona na tydzień oktawy uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Oto
 obszerne fragmenty papieskiej homilii zakończeniowej – tego pamiętnego dnia: 10 czerwca 1979 r.

Sam papież był tego dnia cały chory. Miał wysoką temperaturą, nie mógł śpiewać. Niemniej swym
 ochrypłym głosem wygłosił wstrząsającą homilię – echo głębokiej rany Serca Maryi, Matki i Królowej
 narodu Polskiego, ale i echo zranionego serca samego papieża, który widział i zarazem wyczuwał
 proroczo – jak na dłoni, zagrożenia i spustoszenia, jakie dokonują się w duszy wielu synów i cór „TEJ
 Ziemi” (Pierwsza Pielgrzymka do Ojczyzny, 2-10.VI.1979 – Błonia Krakowskie 10.VI.1979 ):
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„My wszyscy dziś tutaj zgromadzeni stajemy wobec wielkiej tajemnicy dziejów
 ludzkości. Oto Chrystus ... przemawia ...:

‘Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie
 wszystkie narody, udzielając im Chrztu w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
 Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja JESTEM z wami
 przez wszystkie dni, aż do skończenia świata’ [Mt 28,18nn] (pkt 1).

Człowiek ... jest istotą rozumną i wolną, jest świadomym i odpowiedzialnym
 podmiotem. Może i powinien osobistym wysiłkiem myśli docierać do prawdy. Może i
 powinien wybierać i rozstrzygać.

Chrzest przyjęty na początku dziejów Polski jeszcze bardziej uświadomił ... tę
 właściwą wielkość człowieka: ‘Zanurzenie w wodzie’, które jest znakiem wezwania
 do uczestnictwa w Życiu Trójcy Przenajświętszej, jest równocześnie
 niezastąpionym sprawdzianem godności każdego człowieka.

Równocześnie cały ten historyczny proces świadomości i wyborów człowieka –
 jakże bardzo związany jest z żywą tradycją jego własnego Narodu, w której poprzez
 całe pokolenia odzywają się żywym echem słowa Chrystusa, świadectwo Ewangelii,
 kultura chrześcijańska, obyczaj zrodzony z wiary, nadziei i miłości ...

Czy można odepchnąć to wszystko? Czy można powiedzieć ‘NIE’? Czy można
 odrzucić Chrystusa i wszystko to, co On wniósł w dzieje człowieka?
 – Oczywiście, że można. Człowiek jest wolny. Człowiek może powiedzieć Bogu:
 ‘NIE’ ... Ale – pytanie zasadnicze: czy wolno? W imię czego ‘wolno’? Jaki argument
 rozumu, jaką wartość woli i serca można przedłożyć sobie samemu i bliźnim, i
 rodakom, i Narodowi, ażeby odrzucić, ażeby powiedzieć ‘NIE’ temu, czym wszyscy
 żyliśmy przez tysiąc lat?! Temu, co stworzyło podstawę naszej tożsamości i zawsze
 ją stanowiło ...

Pozwólcie, że Następca Piotra powtórzy dzisiaj wobec ... całych naszych dziejów
 ..., że powtórzy dziś słowa Piotra ...: ‘Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz SŁOWA
 – ŻYCIA – WIECZNEGO’ (J 6,68) (pkt 2).

 ... Sakrament Bierzmowania ... Całe życie, które otwiera się w perspektywie tego
 Sakramentu, nabiera charakteru wielkiej i zasadniczej próby. Jest to próba WIARY i
 próba CHARAKTERU. (...) Czcimy św. Stanisława [Biskupa Krakowa, męczennika: było to
 900-lecie jego śmierci męczeńskiej] jako patrona chrześcijańskiego ładu moralnego,
 albowiem ład moralny tworzy się poprzez ludzi (...). Od każdej zwycięskiej próby w
 ostateczności zależy ład moralny. Każda próba przegrana przynosi nieład.
 – Wiemy ... doskonale z całych naszych dziejów, że absolutnie, za żadną cenę, nie
 możemy sobie pozwolić na ów nieład. Za to już wiele razy gorzko zapłaciliśmy w
 historii. (...) (pkt 3).

Pozwólcie przeto, że tak jak zawsze przy Bierzmowaniu biskup – i ja dzisiaj –
 dokonam owego apostolskiego włożenia rąk na wszystkich ... moich Rodaków. W tym
 włożeniu rąk wyraża się przejęcie i przekazanie Ducha Świętego, którego Apostołowie
 otrzymali od samego Chrystusa [J 20.19nn]. ... Tego Ducha: Ducha zbawienia,
 Odkupienia, nawrócenia i świętości, Ducha Prawdy, Ducha Miłości i Ducha męstwa
 (...) przekazywały po tyle razy biskupie dłonie całym pokoleniom na Ziemi Polskiej ...

Więc mówię za Chrystusem samym: ‘Weźmijcie Ducha Świętego!’ [J 20.22].
 I mówię za Apostołem: ‘Ducha Świętego nie zasmucajcie!’ [por. Ef 4,30]

Musicie być mocni, Drodzy Bracia i Siostry!
Musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara ...
Musicie być wierni! ...



Musicie być mocni mocą nadziei, która przynosi pełną radość życia
i nie dozwala zasmucać Ducha Świętego!
Musicie być mocni mocą miłości, która jest potężniejsza niż śmierć (...)

Gdy jesteśmy mocni Duchem Boga, jesteśmy także mocni wiarą w człowieka ... i
 jesteśmy gotowi świadczyć sprawie człowieka wobec każdego, któremu ta sprawa
 prawdziwie leży na sercu ...

– Więc nie trzeba się lękać! Trzeba otworzyć granice.
 Pamiętajcie, że NIE MA imperializmu Kościoła. Jest tylko służba. Jest tylko śmierć
 Chrystusa na Kalwarii. Jest tylko działanie Ducha Świętego jako owoc tej Śmierci,
 który trwa z nami wszystkimi, trwa z ludzkością całą ‘aż do skończenia świata’ (Mt 28,20)
 (pkt 4).

I dlatego – zanim stąd odejdę, proszę Was, abyście całe to duchowe dziedzictwo,
 któremu na imię ‘Polska’ raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością – taką, jaką
 zaszczepia w nas Chrystus na Chrzcie Świętym,

– abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili,
– abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy.

 Proszę Was,
– abyście mieli ufność nawet wbrew każdej swojej słabości, abyście szukali zawsze

 duchowej mocy u Tego, u którego tyle pokoleń ojców naszych i matek ją znajdowało,
– abyście od Niego nigdy nie odstąpili ...
– abyście nigdy nie wzgardzili tą Miłością, która jest ‘największa’, która się wyraziła

 przez Krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma korzenia, ani sensu.

Proszę Was o to przez pamięć i przez potężne wstawiennictwo Bogarodzicy z
 Jasnej Góry i wszystkich Jej sanktuariów na ziemi polskiej ...

Proszę Was o to. Amen” (pkt 5).

3) ‘TA Ziemia’ – a moja z nią więź

Jeśli sprawujący władzę trzymają się jej kurczowo i nie zamierzają z niej rezygnować (wiadomo, jak
 niełatwo oderwać się od wysokiego stanowiska! Jest ono zwykle równoznaczne z trudnym do pogardzenia uposażeniem), a
 zarazem ignorują Boga, nie poczuwają się do obowiązku kontynuacji – w tym wypadku przeszło
 tysiącletniej tradycji i kultury wyrosłej na gruncie Ewangelii Chrystusa,

  nie pozostaje prostym obywatelom nic innego, jak w sposób godny wyrażać swój sprzeciw,
 organizować się i jednoczyć. W jedności tkwi siła zdolna przeciwstawić się panoszącemu się złu. Naród
 musi przemówić jednym głosem. Musi być zjednoczony jednym duchem: w Duchu Świętym.
 Jego to szczególna obecność jest wzywana w ważnych przełomowych chwilach życia, np. w chwili
 przyjmowania sakramentu kapłaństwa, przy zawieraniu sakramentu małżeństwa. Bo tylko ON jednoczyć
 potrafi to, czego zdawałoby się nie da się zjednoczyć w JEDNO.

  Wtedy dopiero władza zacznie – być może – liczyć się z synami i córami narodu.

Dzieje chociażby ostatnich dziesięcioleci Polski świadczą z naddatkiem o tym, ile takie w pełni
 uzasadnione, pokojowo urządzane manifestacje woli Narodu mogą kosztować dramatycznych ofiar. Ich
 ceną bywa niekiedy przelana krew, jak to było chociażby w okresie zw. ‘Stanu Wojny’ [Wojny Polsko-Polskiej:
 1981-1983]. Ileż to w takich chwilach bywa niesprawiedliwych uwięzień, brutalnego tłumienia pokojowych
 form sprzeciwu i tortur stosowanych przez aparat przemocy, jakim bardzo chętnie posługują się
 sprawujący władzę!

Jedno jest pewne: ktokolwiek ucieka się do środków przemocy, czyni to wtedy, gdy zabraknie woli
 słuchania uzasadnionego głosu ludu. Sięganie po rozwiązania siłowe jest każdorazowo wyrazem



 słabości, albo raczej: moralnej przegranej kogoś, komu zabrakło rozumu, a tym bardziej ... miłości.
 Pozostaje demonstracja siły i terror. Tej zaś – tzn. siły fizycznej, z zasady nie brakuje w życiu na co dzień
 nawet ludziom o jedynie malutkim mózgu ... ‘rozumie’ !

Jakżeż nie przytoczyć w tym kontekście mocnych słów św. Jana Pawła II, zapisanych w jednym z
 szczególnych jego dramatycznych dokumentów – encyklice „Evangelium Vitae – Ewangelia Życia”.
 Przytoczony tu fragment dotyczy tym razem nie urodzonych dzieci, a z kolei osób umierających, czyli
 cząstki społeczeństwa osób najbardziej bezbronnych. Oczekują oni okazania im odrobiny dobrego serca,
 a zapewne i ... sprawiedliwości. ‘W podarunku’ zaś ... otrzymują jakże często podstępnie im zgotowaną
 śmierć:

„... Tak więc czynnikiem kształtującym decyzje i działania w sferze relacji
 między osobami i we współżyciu społecznym staje się siła.
 Jest to jednak dokładne zaprzeczenie tego, do czego dążyło w ciągu dziejów
 państwo prawa jako wspólnota, w której ‘racja siły’ zostaje zastąpiona przez
 ‘siłę racji’ ...” (EV 19)

Wciąż aktualna pozostaje oczywiście szczera, nie ustająca braterska i siostrzana modlitwa ‘za
 Ojczyznę oraz za sprawujących władzę’. Być może m.in. w tej intencji, by ci którzy u szczytu władzy
 utracili żywotny kontakt z Bogiem, odnaleźli ponownie drogę do Boga: drogę do pojednania z Bogiem,
 ale i narodem.
 – To zaś zakłada każdorazowo konieczność naprawienia być może bezmiaru w międzyczasie
 wyrządzonych krzywd. Bez woli spełnienia tego warunku nie ma szans na uzyskanie przebaczenia ani ze
 strony Boga, ani krzywdzonych ludzi: jednostek, małżeństw, rodzin ...

Zakładamy, że drogi czytelnik poczuwa się do żywotnej więzi z ‘TĄ Ziemią’.
 Może zatem i Ty, drogi synu „TEJ Ziemi”, droga córo „TEJŻE Ziemi” – przyjmiecie ten Apel Oddania:

 Synu, córo TEGO narodu! Nie poczytuj sobie nigdy za ujmę, że Bóg
 podarował Ci zaistnienie w tym zakątku globu ziemskiego, w tym kraju i
 narodzie, w tej fazie dziejów – ‘TEJ Ziemi’, tej Europy, tego świata:
 pełnego wojen, okrucieństwa, terroru, wciąż wzmagającego się
 prześladowania – w pierwszym rzędzie ... uczniów Chrystusa.

Spróbuj się pomodlić:

 Boże Dobroci i Miłosierdzia!

Jeśli nawet nie rozumiem ‘do końca’, czemu powołałeś mnie do istnienia
 na tym etapie dziejów świata i Ojczyzny, pragnę Ci tym bardziej z
 najgłębszego serca podziękować za podarowane mi życie:
 za rodziców (niezależnie od tego, czy są w pełni godni rodzicielstwa),
 za warunki w których przyszło mi żyć i się rozwijać (chociażby krańcowo
 trudne).

OJCZE, SYNU, DUCHU Święty ! Ufam – TOBIE !



I Twojemu prowadzeniu.
Proszę o jedno: bym podarowanego mi daru życia i talentów, w jakie

 mnie wyposażyłeś, nie tylko nie zmarnował, ale mógł zwrócić podarowane
 mi te talenty z maksymalnym procentem:
 ku Twojej radości, a i memu własnemu szczęściu.

 I Tobie, Maryjo, gorąco za Twą Miłość – z serca dziękuję!

Oddaję Ci siebie całego, Ty moja i nasza Matko – i Królowo.
 Ty nieustannie orędujesz za mną, i za nami grzesznymi – u swego
 Boskiego Syna Jezusa Chrystusa, Ofiary przebłagalnej za grzechy nasze
 – i całego świata!

Proszę, Maryjo: pozwól mi być Twoją radością! Być chlubą TEJ Ziemi!
 Być żywotnie zaangażowanym w pomnażanie dobra doczesnego i
 wiecznego tego NARODU, który oddał się w ‘niewolę Twojej
 Macierzyńskiej MIŁOŚCI’,
 by za tę cenę [czynu miłości-miłosierdzia]: świadomego zobowiązania się i
 ukochania z nowego tytułu treści zobowiązań Chrztu świętego: żyć według
 Bożych Przykazań, i tak uprosić u Bożego Miłosierdzia wolność głoszenia
 Ewangelii w świecie – i w naszej Ojczyźnie.

Maryjo, Matko Moja! Otwieram się duszą i ciałem na to zobowiązanie
 Chrzestne, przyjęte jeszcze raz – z odnowionego tytułu.

Dopomóż mi żyć w wierności temu z radosną miłością przyjętemu
 zobowiązaniu!

4) Trzy mobilizujące, radośnie zobowiązujące tytuły

Córo, synu ‘TEJ Ziemi’! Jeśli poczuwasz się do żywotnej więzi z TĄ Ziemią, z tym narodem, z jego
 chlubną, a zarazem przez wszystkie wieki tragiczno-daramatyczną historią, nie możesz powiedzieć, że
 poprzednio przypomniany ‘Akt Millennijnego Oddania’ (zob. wyż.: Wdzięczność za życie, zobowiązanie Millennijne,
 modlitwa. – Pełny tekst zob.: „W Niewolę Macierzyńskiej Miłości Maryi”: dwa cele Aktu z 1966 r.), a z kolei żarliwe słowa
 św. Jana Pawła II, chociażby te wypowiedziane w czasie jego homilii na Błoniach Krakowskich, gdy
 kończył swą pierwszą pielgrzymkę do Ojczyzny (zob. wyż.: Jan Paweł II, Homilia Pożegnalna 10.VI.1979) – że to
 wszystko Ciebie nie obchodzi, ani nie wzrusza. Taką postawę mógłby zająć jedynie syn wyrodny, cór
 wyrodna tego narodu.

Nie bój się z najwyższą świadomością, poczuciem odpowiedzialności, ale i niezłomną konsekwencją
 swej maksymalnie wiernie zaangażowanej miłości do Ojczyzny ‘TEJ Ziemi’, z świadomą dumą – być
 synem czy córą tego kraju, któremu na imię „POLSKA”. Nie lękaj się oczekiwań Chrystusa i Maryi.

  Bądź przekonany: życie w stanie „łaski uświęcającej” – zarówno w stanie małżeńskim, jak i w okresie
 narzeczeństwa, a z kolei celibatu poświęconego Bogu – nie jest wcale trudne! Wystarczy uświadomić
 sobie jasno:
czego w końcu w życiu prawdziwie CHCĘ? Jego finał definitywny – jest z jednej strony nieunikniony, a z
 drugiej strony osiągnięcie go zależy wyłącznie od mojej wolnej woli – oczywiście wciąż wzmacnianej
 żywą obecnością Boga w sercu i karmieniem się Bożymi pomocami: sakramentami świętymi. Jest to
 wszystko tak bardzo radosne – a tym bardziej mobilizujące!
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Objaśnienie

Jeślibym miał przejść w tej chwili do przemawiania do Ciebie w pierwszej osobie, zwróciłbym się w
 pierwszym rzędzie do siebie samego, ale z kolei do Ciebie – z następującym stwierdzeniem, a zarazem
 porywającym wyznaniem:

  Ja naprawdę w żaden sposób nie mogę nie czuć się żywotnie związanym – w sensie maksymalnie
 pozytywnym,
 z „TĄ Ziemią” – jako jej syn, jej córa.
 Wyczuwam też aż nadto zobowiązująco, że tylko tutaj mieści się osobiste spełnienie mojego życia
 jako syna czy córy ‘TEJ Ziemi’:

  Z jednej strony nie mogę nie poczuwać się do żywotnej, zobowiązującej więzi ze wspomnianym,
 niesłychanie mnie mobilizującym „Aktem Millennijnego Oddania w niewolę macierzyńskiej miłości
 Maryi” – w owych dwóch, dopiero co wspomnianych, tak bardzo Bożych i ludzkich celach (zob. wyż.: ‘W
 Niewolę Macierzyńskiej Miłości Maryi”: dwa cele Aktu z 1966. – Oraz: ‘W Niewolę Macierzyńskiej Miłości Maryi”: dwa cele Aktu
 z 1966).
 Jakżeż bym mógł nie przyjąć całym sercem i całą duszą treści tego ‘Aktu Millennijnego’! Nie nakłada
 on przecież żadnego nowego zobowiązania, a jedynie zobowiązuje mnie – i nas, z nowego tytułu – do
 wiernego wdrażania w życie na co dzień tych przyrzeczeń i wyrzeczeń, do jakich zobowiązałem się
 wcześniej – w chwili przyjmowania sakramentu chrztu świętego.

  Z drugiej zaś strony poczuwam się do żywotnej więzi z
 parokrotnie już przytoczonym, mobilizującym słowem-
stwierdzeniem:

„Tylko pod tym Krzyżem, tylko pod tym Znakiem
 Polska będzie Polską, a Polak – Polakiem”
(zob. wyż.: Tylko pod tym Krzyżem – Polak Polakiem).

Z tym Słowem pragnę wyraźnie utożsamiać się – na stałe.

  I wreszcie nie mogę nie poczuwać się do pełnej akceptacji kolejnego, chlubę „TEJ Ziemi”
 przynoszącego, radośnie zobowiązującego powiedzenia, które nie zniewala, a nieustannie radośnie
 mobilizuje:

 „Polonia semper fidelis –
 Polska zawsze wierna” (zob. wyż.: „Polonia semper fidelis – Polska zawsze wierna”).

Również z tym słowem pragnę całym sercem – na stałe się utożsamiać.

Jeśli zatem mam być konsekwentnym, nie mogę przede wszystkim udawać, ani tym bardziej twierdzić,
 że:

  „Boga ... NIE ma”.
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  Broń Boże, żebym miał wyrazić się o sobie samym:
Ja „... wierzę w Boga, ale NIE w Kościół”.

Ani że:

  „Modlę się – ale jedynie w skrytości mego serca.
Do kościoła zaś ... chodzić nie będę”!

Nie mogę nie być na tyle uczciwym wobec siebie samego, ale i ludu, pośród którego Opatrzność Boża
 powołała mnie do zaistnienia i rozwijania się, by nie zacząć modlić się żarliwie do Maryi, Matki i Królowej
 mojej, ale tym bardziej tego narodu – polskiego narodu, który Maryję obrał sobie za swoją Matkę i
 Królową:

  żeby mi uprosiła żywą wiarę. A także,

  żeby mi wyprosiła radość-w-praktykowaniu-przekonaniu, iż:

  jedynie wtedy będę zdolny być „prawdziwym Polakiem”,

  gdy z pełnym wewnętrznym przekonaniem i radością przylgnę:

  „do TEGO Krzyża” i „do TEGO Znaku” – jako mojej wewnętrznej i zewnętrznej tożsamości:

TAK, Chryste Ukrzyżowany – Zmartwychwstały!
Mój Stworzycielu, ale tym bardziej Odkupicielu.

 Któremu „dałem się porwać-oczarować”
(por. Flp 1,21; 3,12).

Dzięki Ci, że pozwoliłeś mi jaśniej zrozumieć
prawdę mobilizujących słów:

Tylko pod tym Krzyżem, tylko pod tym Znakiem
Polska będzie Polską, a Polak – Polakiem

b. Kto po stronie „Tylko pod tym Znakiem ...”



1) Niewiara wielu w ‘ZŁO’ ‘genderyzmu’

W rozważaniach o ‘gender’ dochodzimy do krytycznego momentu. Mamy na myśli w tej chwili
 ‘gender’ nie tyle nawet w skali Europy czy światowej, lecz zawężamy uwagę do stanu ‘gender’ – na „TEJ
 Ziemi”, czyli: ‘gender’ – a Polska. Coraz bardziej nieunikniona staje się ocena etyczna ‘genderyzmu’  w
 ogólności, a tym bardziej w zamierzonych jego postaciach docelowych – jako ‘queer mainstreaming’.

W poprzednich, długich rozważaniach i wielu przytoczonych oficjalnych dokumentach dotyczących
 ‘gender’ narzucanego z szczebla WHO, UNO, UE, a w końcu i rządu Polskiej Rzeczypospolitej wyłania
 się spontanicznie postawa etyczna, jaką zmuszona jest zająć osoba, która przyznaje się do Chrystusa i
 zamierza osiągnąć poprzez życie ziemskie – „życie wieczne”. A to właśnie liczy się w rozrachunku
 ostatecznym – zupełnie niezależnie od takich czy innych ideologii, poglądów czy przynależności do
 określonych ugrupowań społeczno-politycznych.

Wielu synów i cór „TEJ Ziemi” nadal nie widzi, a może nie umie – lub nie chce zadać sobie trudu, by
 dostrzec frontalne ‘ZŁO’, jakim jest ‘genderyzm’  i jego destrukcyjne konsekwencje. Nie dociera do nich
 informacja, że wszelkie wypowiedzi lobby ‘gender’, również te dotyczące np. ‘Przedszkoli
 Równościowych’, ‘gender’ w szkołach, na uniwersytetach, w prawodawstwie i całokształcie życia
 społecznego – trzeba rozumieć niezmiennie według klucza stosowanego w terminologii ‘studiów gender’,
 a nie języka w jego pospolitym, jasno zrozumiałym rozumieniu na co dzień.

Aktywiści ‘gender’ doskonale opanowali „uwodzicielskie sztuczki” (zob. Lb 25,18; oraz niż.: Szatański plan
 zemsty Bileama na Jahwéh i Izraelu – oraz chociażby ponadto: 2 Kor 11,3; Jud 11), by publiczności nie znającej
 właściwych zamierzeń lobby ‘gender’, ani wywieranej przez niego presji w kierunku pełnej akceptacji
 ‘odmiennej tożsamości seksualnej kulturowej’, skondensowanej w ‘sprawiedliwym wyrażaniu się’  i nie
 homofobicznym, należnym uszanowaniu dla stylu życia ‘LGBTIQ’ – wmawiać, iż ‘gender’ to nic innego,
 jak tylko niewinna, ze wszech miar słuszna walka przeciw ‘przemocy’ wyrządzanej kobietom. Oraz że
 ‘gender’ walczy o ‘równe traktowanie’ obu płci, tzn. o wyeliminowanie wszelkich niesprawiedliwych
 stereotypów związanych z epoką patriarchalną – czy to w kwestii równouprawnienia kobiet i mężczyzn w
 dostępie do wiedzy, do rynku pracy, równości w wynagradzaniu za pracę, w dostępie kobiet do
 publicznych stanowisk, czy wreszcie w kwestii sprawiedliwego traktowania kobiet w życiu społecznym itd.

Dopiero głębsze przyjrzenie się chytrze ukrywanym rzeczywistym intencjom ‘LGBTIQ mainstreaming’
 w oparciu o dokumentację – pozwala zewnętrznemu obserwatorowi dostrzec właściwe oblicze tej
 ideologii. Forsuje ona przecież wcale nie – rzeczywiste kwestie obrony ‘uciskanych kobiet’ (np.: gdzie są
 głosy aktywistów ‘gender’ chociażby w obronie kobiet traktowanych wciąż z okrucieństwem, bitych, kamienowanych i zabijanych
 z byle powodu w świecie islamu i tylu innych kulturach świata?). Bo tych w naszym obszarze kulturowym w zasadzie
 dawno już nie ma.

Lobby ‘gender’ walczy natomiast ‘priorytetowo’ o powszechną akceptację homoseksualizmu,
 związków lesbijskich, transseksualizmu, zlikwidowanie małżeństwa i rodziny.

  Warunkiem przyjęcia tych żądań jest oczywiście uprzednie wyeliminowanie z rzeczywistości
 człowieczej ... Boga i jakichkolwiek Bożych ‘praw’. Te ostatnie są określane przez ‘genderystów’ jako
 ‘normy’ stereotypów związanych z patriarchalnym pojmowaniem małżeństwa-rodziny i wszelkimi
 pozostałymi etycznymi zachowaniami człowieka.
 – Imienia ‘Boga’ i ‘religii’ w studiach ‘genderyzmu’ w ogóle się nie wymienia. Lobby ‘LGBTIQ
 mainstreaming’ uważa się za tak bardzo wielkie, że nie pofatyguje się, by o Bogu w ogóle wspomnieć.
 Bóg według ‘gender’  jest po prostu ... zbędny: człowiek poradzi sobie bardzo dobrze ... bez Niego!
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  Niestety wiele osób, w tym w pierwszym rzędzie rodziców, oddaje swoje dzieci bezkrytycznie i
 nieodpowiedzialnie np. do ‘Przedszkoli Równościowych’ – pod skrzydła specjalistek od ‘prania mózgu’
 dziecięcego (są to zwykle nadal ... kobiety-panie! Co za mężczyzno-fobia, wbrew rzekomej walce o ‘równość’!). Ich zadanie
 ma polegać na jednym: dokonać zmiany w myśleniu dzieci: z dotąd ‘zdrowego-normalnego’,
 wyniesionego z rodziny – na myślenie już tylko w typie ‘gender’.

Wspomniani rodzice cieszą się, że wreszcie ‘ktoś’ wyręczy ich w ich ściśle priorytetowych zadaniach
 rodzicielsko-wychowawczych. Zadania te miały się wyrażać m.in. w stopniowym, do wieku i psychiki
 dostosowanym wprowadzeniu ich kolejno wzrastających dzieci w godne rozumienie tajemnicy miłości,
 małżeństwa i rodzicielstwa ściśle związanych z odrębnością płciową człowieka jako mężczyzny, czy
 kobiety.

  Specjaliści od ‘gender’ mają jednak do spełnienia zupełnie inne zadanie. Ich zamierzeniem na
 poziomie ‘Przedszkola Równościowego’ będzie wprowadzenie dzieci, które nie są w stanie zdać sobie
 dokładnie sprawy z tego, co się z nimi wyprawia, w stan permanentnych wątpliwości, czy w końcu są
 chłopczykami czy dziewczynkami. ‘Panie’ każą im raz po raz przychodzić np. w ubraniu odwrotnym do
 ich płci i odgrywać role typowe dla płci przeciwnej.

  Specjaliści od ‘Przedszkola Równościowego’ mają za zadanie wtłaczać w świadomość dzieci
 sprawy, które przerastają ich etap rozwojowy. Dzieci mają nabyć postawy szacunku dla związków
 dwóch homoseksualistów, to znów dwóch lesbijek. Dzieci winny się nauczyć, że do jednej z lesbijek
 mają się odzywać przez ‘mamo’, do drugiej przez ‘tato’. To samo ma się dziać w innym przypadku, gdy
 rodzicem ‘A’ będzie jeden homoseksualista, a rodzicem ‘B’ drugi homoseksualista, którzy dziecko ...
 dla sobie wiadomych celów – sobie zaadoptowali.

  Jeszcze innym razem dotychczasowy chłopczyk – będzie mógł, gdy tak mu każe jego kaprys, skoro
 przysługuje mu do tego ‘Podstawowe Prawo Człowieka’, dać się przerobić na dziewczynkę – czy to na
 stałe, czy też na tak długo, jak mu się to będzie podobało, itd.

Na poziomie szkół podstawowych i średnich – zadanie specjalistów od ‘gender’ będzie polegało na tym,
 by:

  Dzieci doczekały się należytego ‘uświadomienia seksualnego’. Będą pouczane o sposobach
 sprawiania sobie przyjemności seksualnej. Sprawa ta jest bowiem jednym z ‘Podstawowych Praw
 Człowieka’, aktualnych już od niemowlęctwa i ‘przedszkola’.

  Dzieci będą indoktrynowane o dokładnym przyjrzeniu się swym narządom płciowym – na sobie i u
 kolegów czy koleżanek, a według sugestii niektórych podręczników – u swoich rodziców (!). Poczucie
 ‘wstydu’ związane z intymnością płciową musi ulec całkowitemu wyeliminowaniu: chodzi przecież
 wciąż o ‘Podstawowe Prawa Człowieka’ i wyeliminowanie stereotypów, wyrażonych dotąd w
 nieuprawnionych tzw. Bożych przykazaniach.

  Seks-edukatorzy mają wdrażać dzieci w sposoby rozdzielenia coraz innych, chociażby najbardziej
 wyszukanych form uzyskiwania przyjemności seksualnej – od nierozdzielnie ze stosunkiem płciowym
 złączonego jego ukierunkowania na potencjalność rodzicielską. Będzie to zatem wdrażaniem dzieci do
 stosowania coraz innych środków poronnych (bo innych ... nie ma; dotyczy to również prezerwatywy), a także do
 poznania ‘prawa’ dziewcząt, by w razie potrzeby zażądać dla siebie aborcji – bez potrzeby
 powiadamiania o tym rodziców.

Cały nacisk tego ‘nauczania’, do którego treści rodzice nie mają żadnego prawa wglądu, skoro są oni
 uznani przez ‘genderystowców’ za nie dokształconych i niekompetentnych w sprawach ‘seksu’, będzie
 dotyczył permanentnego rozseksualizowania dzieci.
 – Dzieciom i młodzieży będą specjaliści od ‘gender’ i ‘queer mainstreaming’  wtłaczali w ich świadomość,
 że dotychczasowe ‘normy’ życia seksualnego były wyrazem typowego, patriarchalnego – obecnie już
 definitywnie przezwyciężonego ustroju niegdyś przyjętych odniesień społecznych. Postępowe



 społeczeństwo nie jest już związane poczuciem tzw. ‘wstydu’ w dziedzinie ‘seksu’. Chodzi przecież o
 ‘podstawowe prawa człowieka’ do zaznania przyjemności seksualnej.

  Jednym z wyrazów tych ‘podstawowych praw człowieka’  jest praktyka aktów homoseksualnych –
 czy to dwóch mężczyzn-młodzieńców z sobą, czy też sprawianie sobie przyjemności seksualnej
 dwóch lesbijek: dorosłych, czy też dziewczyn między sobą.

  Prawem człowieka jest z kolei – gdy dojdzie do takiego wniosku – zmienić sobie płeć z
 dotychczasowej – na przeciwną.

  Jeszcze innym wyrazem tych samych ‘praw człowieka’ jest podejmowanie seksu bądź
 heteroseksualnego, bądź homoseksualnego; styl życia bi-seksualny, kiedy indziej transseksualny,
 łącznie z wszelkimi możliwymi formami uprawiania seksu – jak fantazja podpowie, zależnie od
 aktualnych upodobań.

  Nikomu zaś nie wolno wyrazić jakichkolwiek negatywnych sądów w nawiązaniu do czyjejś
 ‘tożsamości płciowej społeczno-kulturowej’. Wszystko bowiem dzieje się w ramach przysługującego
 mu ‘queer mainstreaming’, gdzie płeć biologiczna jest nieważna, a liczą się aktualne społeczno-
kulturowe upodobania danej jednostki.

  Znaczy to zatem, że z chwilą powierzenia dziecka do seksualnego prze-modelowania jego
 umysłowości przez specjalistów od ‘queer mainstreaming’,  nie będzie już wzmianki o godności osobowej
 człowieka, godności małżeństwa i rodziny. Nie będzie wprowadzenia do odpowiedzialności i
 poczytalności za swoje działania. Nie będzie kształtowania charakteru, ani wprowadzania do
 odpowiedzialnego przeżywania tajemnicy miłości, tajemnicy życia i rodzicielstwa. Nie będzie mowy o
 ‘przymierzu małżeńskiej komunii życia i miłości’, o małżeńskiej wyłączności i wierności. Ani o
 bezwzględnym dystansie uszanowaniu w obliczu poczętego życia człowieczego.

Wszystko to zostaje przez ‘LGBTIQ’ definitywnie wyeliminowane i zakwalifikowane jako stereotypy
 ‘norm’ etycznych, które aktualnie są już całkiem przedawnione.
 – Nie ma już też miejsca na trzymanie się przedawnionego stereotypu małżeństwa jako związku hetero-
seksualnego (= małżeństwo wyłącznie między kobietą a mężczyzną). Idzie ‘nowe’: czasy ‘genderyzmu’ i
 ‘równościowego’ traktowania wszelkich odmienności tożsamości seksualnej.

2) Odwieczna metoda ‘ZŁEGO’: kłamstwo-mord

Wbrew dopiero co zaprezentowanemu obrazowi – wielu odpowiedzialnych za wychowanie młodego
 pokolenia wciąż nie daje się przekonać, że ‘genderyzm’ pod atrapą słusznej walki w kwestiach przede
 wszystkim kobiecych (często w podsyconym antagonizmie do świata mężczyzn, w analogii do marksistowsko-leninowskiej
 ‘walki klas’ – a obecnie: ‘walki płci’) jest w istocie zaprogramowanym systematycznym niszczeniem podstaw
 godności osobowej człowieka, godności małżeństwa i rodziny.

  Tym bardziej zaś wielu ludzi nie chce przyjąć do wiadomości, że pod atrakcyjną zewnętrzną szatą
 (tzn.: pod podstępnie w błąd wprowadzającą reklamą walki o sprawiedliwe traktowanie kobiet) ‘genderyzm’ jest realizacją
 ostatecznie planu Szatana: całkowitego zniweczenia Bożego zamysłu względem człowieka, mianowicie
 odkupienia człowieka-mężczyzny, człowieka-kobiety od grzechu i grożącej mu utraty życia wiecznego –
 przez Syna Bożego Jezusa Chrystusa.
 – Istotnie bowiem, nigdzie w prezentacji ‘genderyzm’ nie ma bezpośredniej wzmianki o walce z Bogiem i
 Jego przykazaniami.

Wyżej wyjaśnialiśmy już i ten właśnie aspekt zagadnienia (zob. wyż.: Złamać morale Ludu „TEJ Ziemi”
 haczykiem bożka- ‘seksu’). Walka ta przebiega ‘podskórnie’: w postaci utrzymywania jakiejkolwiek wzmianki o
 ‘Bogu’ w totalnym zignorowaniu Go i nie-dopuszczeniu do głosu.
 – Równolegle zaś ‘genderyzm’ wprowadza całkowicie sprzeczny z Bożymi przykazaniami ‘nowy
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 porządek etyczny’ w życie – w postaci ‘równościowego’  traktowania wszelkich możliwych odmian ‘queer
 mainstreaming’, czyli pełnowymiarowego ‘LGBTIQ’.

Jeden raz więcej „Władca tego świata” (J 16,11) stosuje wciąż taką samą metodę „pożerania” (por. 1 P
 5,8: „Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć”) zwabionych przez siebie ‘ofiar’: okłamuje-
osładza to co jest ‘złem w oczach Bożych’, a gdy uda mu się złapać kogoś bezmyślnego na przynętę
 ‘przyjemności’, ‘dobija-morduje’ oddanego sobie niewolnika, wtrącając go – bez pytania o zgodę – w
 nieśmiertelność życia w potępieniu wiecznym (zob. J 8,44; Ap 12,9; Mt 10,28; itd.).

Jesteśmy sobie świadomi faktu, że z zagranicy, ale niestety i od rządu Rzeczypospolitej Polski idą
 siłowo narzucane próby zmuszenia „TEJ Ziemi” – Chrystusowej i Maryjnej, by uklękła przed anty-Bożymi
 i anty-człowieczymi programami ‘queer mainstreaming’.

  W tej sytuacji nie możemy nie postawić przed sobą samymi, ale również przed każdym z synów i
 każdą z cór „TEJ Ziemi” i tego narodu – jasno sformułowanego pytania. Będzie ono tylko jeden raz
 więcej powtórzonym pytaniem, z jakim Piotr, pierwszy widzialny zastępca Jezusa Chrystusa – wraz z
 Janem zwrócili się do osądząjącego ich w tej chwili żydowskiego Sanhedrynu – w niedługim czasie po
 zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu Syna Bożego Jezusa Chrystusa:

„Rozsądźcie, czy słuszne jest w oczach Bożych
 bardziej słuchać was, niż Boga? ...” (Dz 4,19; por. 5, 29: Piotr i Apostołowie w podobnej, innej sytuacji).

3) Postawa syna i córy „TEJ Ziemi”

Przykładamy do wizji, jaką nachalnie forsuje ideologia ‘queer mainstreaming’, już parokrotnie
 przytoczone kryterium rozpoznawcze bycia-Polakiem (zob. jeszcze raz wyż.: Tylko pod tym Krzyżem – Polak
 Polakiem – oraz: Być Polakiem pod tym Znakiem-Krzyżem). Okazuje się, że stwierdzenie to jest nieoczekiwanie z
 całkiem nowego tytułu niezwykle aktualne właśnie w obliczu niesłychanej presji, z jaką ‘dyktatura
 GENDER’ nie tylko nie pyta, czy ona narodowi „TEJ Ziemi” odpowiada czy nie, lecz z góry wymusza jej
 pełne, bezdyskusyjne przyjęcie, oraz jej natychmiastowe, z pośpiechem podejmowane wdrażanie w
 życie.

Ale świadomy siebie syn i córa „TEJ Ziemi” nie daje się bezmyślnie porwać nurtowi ‘nowoczesności’.
 Ma on swoje zdanie, a tym bardziej swoje zasady. Zasady te wyrosły z tego „DĘBU”, którym jest
 Chrystus (zob. wyż.: „Ten stary DĄB ... korzeń jego jest Chrystus”).
 – Świadom swej godności i swych korzeni syn i córa „TEJ Ziemi”, nie ugnie się przed importowaną
 dyktaturą ducha; i jej się nie wystraszy. Również dzisiejsze pokolenie tego Narodu nie może odstąpić od
 zaszczytnego miana:

 „Polonia – semper fidelis:
 Polska – zawsze wierna”

Nie pozwoli jej na to nie wywyższająca się, nie nacjonalistyczna, ale tym bardziej zobowiązująca duma
 niezłomnego Narodu:

 „Bóg – Honor – Ojczyzna”

Na tej właśnie linii hartu ducha, rzeźbionego przez przeszło tysiąc lat temu przyjęty chrzest święty,
 który wyrył się głębokim znamieniem w sercu i duszy każdego prawdziwego syna i córy „TEJ Ziemi”,
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 odzywa się wciąż mobilizującym głosem nieugięte SŁOWO, które nie może nie zobowiązywać ufnie, ale i
 radośnie również współczesnego pokolenia:

Tylko pod tym Krzyżem, tylko pod tym Znakiem
Polska będzie Polską, a Polak – Polakiem

Duszę ludu ‘TEJ Ziemi’ usiłuje obecnie złamać podstępnie – światowa dyktatura ‘gender’. Świadomy
 siebie i swej godności syn i córa ‘TEJ Ziemi’ zdążył już jednak przyjrzeć się jej z bliższa.

  Autentyczne dziecko ‘TEJ Ziemi’ widzi z oczywistością jasności – i mówi to z ufnym zdecydowaniem:

Ten, nam fundowany ‘DAR’ – kultury Zachodu
... tutaj nie przejdzie!

Cuchnie z daleka zgnilizną moralną.

Z jakim Ty, P.T. ‘Lobby genderze’, nosisz się głębszym zamiarem,
gdy Narodowi z Tysiącletnią tradycją i kulturą Chrystusową i Maryjną

fundujesz w atrakcyjnym opakowaniu
 ... totalne rozpasanie seksualne społeczeństwa?

Wyłóż, proszę, uczciwie i pełnowymiarowo
swoje przewrotne zamiary !

 Jedyną postawą prawowitego Syna i Córy ‘TEJ Ziemi’
w obliczu fundowanego nam,
 z dala obrzydle cuchnącego

tego ‘PODARUNKU’ z Zachodu zostaje:

„NON Possumus” !
„Na to zgodzić się NIE możemy” !

W obliczu atrakcyjnie prezentującej się pokusy ‘gender’ nasuwa się ze strony NARODU ‘TEJ Ziemi’
 jednoznaczna odpowiedź:

  ‘Gender’, a tym bardziej ‘queer mainstreaming’ – jest totalnie NIE-kompatybilny [= niemożliwy do



 pogodzenia] z dalszym pozostawaniem autentycznym synem czy córą ‘TEJ Ziemi’.

  Wszelka forma czy odmiana ideologii ‘gender’ sprzeciwia się totalnie Bogu i krzyżowi, Chrystusowi i
 Maryi.
 Tym samym jest ona niemożliwa do pogodzenia z przeszło tysiącletnią tradycją i kulturą ‘TEJ Ziemi’.

  Raz dokonanego ZAPROSZENIA Bożych Gości: Jezusa i Maryi na ‘TĘ Ziemię’ – Polska ... nie
 wycofa.

  Jeśli jakiś Syn czy któraś z Cór ‘TEJ Ziemi’ ma zachować prawo i zaszczyt bycia Polakiem czy Polką
 w pełnym tego słowa znaczeniu, w żaden sposób nie wyrzeknie się Boga.

Tymczasem nie pisanym, ale przez system ‘genderyzmu’ bezwzględnie wymaganym warunkiem
 akceptacji ‘gender’, a tym bardziej jego docelowego standardu ‘queer mainstreaming’ – jest totalne
 zerwanie i wyrzeczenie się Boga i wszystkiego, co się z Bogiem wiąże. ‘Gender’ nie pozwala Bogu
 istnieć. Tym bardziej nie dopuszcza do tego, żeby Bóg mógł być ‘Bogiem-bliskim’ : Odkupicielem
 mężczyzny i kobiety.

  Polak jest Polakiem przez to, że
 „tylko pod tym Krzyżem, tylko pod tym Znakiem”,
 tzn. pod znakiem Krzyża świętego, którego nigdy się nie wyprze, chociażby mu z tego tytułu przyszło
 umrzeć,
 będzie Polakiem godnym tego miana.

Jeśli Polak ma być Polakiem, nie potrafi: nie może – zdradzić Chrystusa. Syn Boży Jezus Chrystus
 zawisł na krzyżu odkupienia. Na nim dopełnił On – Syn Boży, swej posługi jako „Sługi”, dopełniając ją
 przez to, że „dał życie swoje (a nie cudze) na okup za wielu” (por. Mk 10,45; Mt 20,28).
 – Na Krzyżu Jezus Chrystus, „umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował” (J 13,1) – i za
 nich umarł (J 19,30). Po czym, po trzech dniach, zmartwychwstał. W ten sposób stał się „sprawcą
 zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają” (Hbr 5,9).

  Kto jest synem, córą ‘TEJ Ziemi’, tegoż Chrystusa – ponad wątpliwość ... się nie wyrzeknie!

  Tym samym jest jasne:
 Niech ‘gender’  w jakiejkolwiek swej formie nie waży się zapuszczać swe macki na glebie ‘TEJ Ziemi’!
 Oczywiście: nie tylko ‘TEJ Ziemi’.
 Niech lobby ‘LGBTIQ i queer mainstreaming wróci raz na zawsze tam, skąd wyszło:
 „... do piekła, gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie” (Mk 9,47; tamże w.43.45).

  Kto poczuwa się do więzi i odpowiedzialności za bycie synem czy córą ‘TEJ Ziemi’, będzie co prawda
 doświadczał swej słabości moralnej i niewątpliwie niejednokrotnie upadnie moralnie (por. VSp 104: „Podczas
 gdy bardzo ludzka jest postawa człowieka, który zgrzeszywszy uznaje swą słabość i prosi o przebaczenie winy, to nie sposób
 zgodzić się z rozumowaniem kogoś, kto z własnej słabości czyni kryterium prawdy o dobru ...”).
 Ale: nigdy nie wyrzeknie się daru, jaki Bóg dał każdemu człowiekowi, wypisując w jego sumieniu
 ‘Dziesięcioro Bożych Przykazań’ (zob.: Sumienie: tekst DeV 43).

  ‘Gender’ totalnie odrzuca – pod określeniem ‘stereotypy’, jakiekolwiek ‘normy’ etyczne. Ignoruje, a
 raczej zajadle zwalcza istnienie ‘norm’ hetero-seksualnych odnośnie do małżeństwa, rodziny, oraz
 indywidualnego realizowania coraz inaczej przejawiającej się własnej ‘tożsamości seksualnej’.

  Lobby ‘gender’ walczy z kolei zawzięcie o prawnie zagwarantowaną możliwość uprawiania
 jakichkolwiek form ‘seksu’ z coraz kimś innym – według przyjętego stylu ‘LGBTIQ’: czy to z
 mężczyzną, czy kobietą, z dzieckiem, z osobą tej samej płci czy przeciwną; a gdy tak się złoży ...
 chociażby ze zwierzęciem.
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  Wszystko to jest oczywiście z góry niemożliwe do przyjęcia przez kogokolwiek na świecie, ale w tej
 chwili zawężamy uwagę do synów i cór ‘TEJ Ziemi’.

   Jeśli ktoś z synów czy cór ‘TEJ Ziemi’ akceptuje swoje bycie-Polakiem, nigdy nie odrzuci swej
 żywotnej więzi z Maryją, Matką i Królową ‘TEJ Ziemi’, tego narodu.

‘Genderyzm’ nie czyni żadnej aluzji do religii, ani tym bardziej do Maryi.
 – Jest jednak oczywiste, że zalegalizowanie obrzydliwości, o jakie dopomina się lobby ‘LGBTIQ’, nie
 da się w żaden sposób pogodzić z jakąkolwiek więzią z Maryją, Niepokalaną Matką Syna Bożego,
 Współodkupicielką człowieka. Sam Bóg Trójjedyny przyjął jej kobiecą, niepokalaną posługę przy Synu
 Bożym (zob. RMa 46.39.21.18) i Jej niezłomne towarzyszenie dziełu zbawczemu Jej Boskiego Syna – aż
 po Jego śmierć na Krzyżu. Po czym pełniła ona – i w niebie nadal pełni z pełnym oddaniem – swą
 Macierzyńską posługę, jaką Jej zwierzył umierający Jej Boski Syn nad założonym przez Niego
 Kościołem (J 19,26n).

  Kto poczuwa się do więzi z ‘TĄ Ziemią’ i odpowiedzialności za jej fizyczne i moralne oblicze, nigdy nie
 wyrzeknie się i nie zerwie z Kościołem, założonym przez Syna Bożego i obecnym na ‘TEJ Ziemi’ przez
 wszystkie wieki jej istnienia.

Ludzie Kościoła upadają, są grzesznikami. Nawracają się – jak każdy inny człowiek, wezwany do
 nawrócenia i powstawania z upadku wskutek popełnianych grzechów.

   Ale tylko poprzez kapłanów, którzy przy sprawowaniu sakramentów świętych uobecniają w sposób
 sakramentalny samego Odkupiciela Jezusa Chrystusa, synowie i córy również ‘TEJ Ziemi’ uzyskują
 daru odpuszczenia grzechów,
 a w następnej kolejności dar ponownego „wzmocnienia siły wewnętrznego człowieka” (Ef 3,17) przez
 przyjmowanie sakramentu Ciała i Krwi Pańskiej – i pozostałe sakramentalne dary Kościoła
 Chrystusowego.

 ‘Genderyzm’ nie chce słuchać ani słyszeć o istnieniu życia łaski, o odkupieniu człowieka, o wezwaniu
 do życia wiecznego; o konieczności osobistego zadecydowania, czy ktoś otwiera się na życie wieczne
 w „Domu Ojca” (J 14,2n), czy też gardząc ofiarowaną sobie szansą jego wygrania, dokonuje tym samym
 wyboru najgorszego z możliwych: za życiem wiecznym – ale w świadomie i dobrowolnie obranym
 wiecznym odrzuceniem ofiarowanej mu możliwości zjednoczenia z Bogiem w Jego Miłości i Życiu (zob.
 np. Mt 25,41).

  Do wymienionych podstawowych zobowiązań każdego z synów i cór ‘TEJ Ziemi’, którzy poczuwają się
 do żywotnej z nią więzi, dochowują wierności Chrystusowi, Maryi, krzyżowi i Kościołowi – dochodzi
 motyw całkiem szczególny: mobilizującego zobowiązania przez:

  „Akt Millenijnego Oddania Polski w Niewolę Macierzyńskiej Miłości Maryi”.

 Akt ten został podjęty wyraźnie w dwukierunkowym celu:
żeby za cenę ochoczego, z nowego tytułu podjętego wypełniania zobowiązań Chrzcielnych – wyprosić u
 Bożego Miłosierdzia dla całego świata, a tym bardziej dla samej naszej Ojczyzny – swobodę w głoszeniu
 i praktykowaniu życia zgodnego z Ewangelią (zob. wyż.: Zobowiązania Polski: rok 966 – 1979 – Polska aktualna –
 wraz z całym ciągiem dalszym).

  Ten aspekt, wpisany w samo ‘serce’ Polski jako Narodu Chrystusowego i Maryjnego,
 usankcjonowany zarówno przez prymasa tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego, jak i w pełni
 zaakceptowany i uświęcony przez Stolicę Apostolską w osobie Jana Pawła II,

  sprzeciwia się w samym założeniu wszelkim próbom oddzielenia ‘TEJ Ziemi’ od najżywotniejszego
 związania z Bogiem, z Chrystusem i Maryją.
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Objaśnienie

  Treść Millenijnego Aktu Oddania oznacza nie tylko całkowite odrzucenie samego w ogóle pomysłu
 ‘gender’, ale ponadto tym bardziej zaangażowane, z nowego tytułu przyjęte przylgnięcie do ładu, jaki
 Bóg wpisał w sumienie każdego człowieka i zaproponował go z najwyższą swoją Miłością w chwili
 wyrzeczenia się Szatana i jego dzieł, otwierającego drogę do przyjęcia z kolei Daru Chrztu świętego.

c. Syn i Córa ‘TEJ Ziemi’ – ‘Poloniae Fidelis’ :
a ‘gender’

1) Osoby nie identyfikujące się z Polską Chrystusową i Maryjną – a etyka

Staramy się uświadomić synom i córom
 ‘TEJ Ziemi’ niezmiennie mobilizujące
 zobowiązana, związane z możnością bycia
 autentyczną latoroślą, wyrastającą z tego
 „DĘBU”, którego korzeniem jest przez
 przeszło Tysiąc Lat – Chrystus, Syn Ojca
 Przedwiecznego, ale i rzeczywisty Syn Maryi
 (zob. wyż.: „Ten stary DĄB ... korzeń jego jest
 Chrystus”).
 – Zdajemy sobie niewątpliwie dobrze sprawę
 ze zróżnicowania religijnego i
 ‘światopoglądowego’ Ludu,
 zamieszkującego ‘TĘ Ziemię’.

a) W życiu na co dzień obserwujemy – z
 bólem serca, że wcale nie wszyscy nawet
 ‘katolicy’ są wierni przyrzeczeniom chrztu
 świętego.
 – Wielu ‘uczniów’ Chrystusa to ludzie ‘letni’,
 z perspektywy wieczności są oni ledwo
 ‘żywi’. Nie angażują się poważnie w życie
 religijne – ani własne, ani swego środowiska małżeńskiego, czy rodzinnego. Służą być może częściowo
 Bogu – ‘od święta’, a na co dzień Bóg ich zupełnie ... nie obchodzi ...

  Czy tacy synowie i córy ‘TEJ Ziemi’ czują jakąkolwiek więź z Polską? Czy Ojczyzna może na nich,
 jako w praktyce nie kochających ani Chrystusa, ani Ojczyzny, ... liczyć?
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  Czy w takiej sytuacji nie sprawdza się chcąc nie chcąc słuszność wciąż cytowanych słów:

„Tylko pod tym Krzyżem, tylko pod tym Znakiem
 Polska będzie Polską, a Polak – Polakiem”?

b) Duży odsetek innych osób zamieszkujących ‘TĘ Ziemię’, zapisało się z kolei do coraz innych partii
 politycznych. Stwierdzamy jeden raz więcej: na naszej stronie internetowej nie uprawiamy polityki.
 – Ukazujemy natomiast zasady etyczne. A te są obiektywne, powszechne i niezmienne. Wyrastają wciąż
 z jednego pnia: tego „DĘBU’, który zakorzeniony jest w Chrystusie (zob. dopiero co, dwa akapity wyżej). Nie dla
 zniewolenia ludzkiej wolności, lecz skanalizowania jej chcenia ku dobru, które będzie się liczyło na życie
 – wieczne.

W części drugiej niniejszej strony internetowej przytaczaliśmy niejeden fragment z encykliki Jana
 Pawła II „Veritatis Splendor – Blask Prawdy (1993) o odwiecznie obowiązujących zasadach etycznych
 (zob. wyż.: Veritatis Splendor – w kontekście poprzedzającym i następującym).
 – Kościół ich nie wymyślił, a jedynie je wyjaśnia mocą posłannictwa, otrzymanego do tego właśnie
 aspektu głoszenia Ewangelii przez samego Boga-Człowieka Jezusa Chrystusa.
 – Jan Paweł II przypomina m.in.:

„... Z teologicznego punktu widzenia zasady moralne nie są uzależnione od momentu historycznego, w
 którym zostają odkryte.

  Fakt, że niektórzy wierzący nie stosują się w swoim postępowaniu do pouczeń Magisterium lub też
 błędnie uważają, że są moralnie poprawne pewne działania, które ich Pasterze uznali za sprzeczne z
 prawem Bożym, nie może stanowić uzasadnienia dla odrzucenia prawdziwości norm moralnych
 nauczanych przez Kościół.

  Formułowanie zasad moralnych nie należy do kompetencji metod właściwych naukom
 szczegółowym. Nie negując wartości tych metod, ale nie zacieśniając też do nich swojej perspektywy,
 teologia moralna – wierna nadprzyrodzonemu zmysłowi wiary – rozpatruje przede wszystkim duchowy
 wymiar ludzkiego serca i jego powołanie do Boskiej miłości.

  Podczas gdy nauki humanistyczne, podobnie jak wszystkie nauki doświadczalne, rozwijają
 empiryczne i statystyczne pojęcie ‘normalności’  [NB.: typowe dla ‘genderyzmu’], to wiara naucza, że tego
 rodzaju normalność zawiera w sobie ślady upadku człowieka, jego odejścia od pierwotnego stanu – to
 znaczy, że jest skażona przez grzech.
 – Tylko wiara chrześcijańska wskazuje człowiekowi drogę powrotu ‘do początku’ (por. Mt 19, 8) – drogę,
 która często bardzo różni się od drogi normalności empirycznej ...” (VSp 112).

Wskazane jest przypomnieć również chociażby jeszcze i ten fragment z tej samej encykliki Jana Pawła II
 „Blask Prawdy”:

  „Trzeba ponownie odnaleźć i ukazać prawdziwe oblicze chrześcijańskiej wiary, która nie jest jedynie
 zbiorem tez wymagających przyjęcia i zatwierdzenia przez rozum.

  Jest natomiast poznaniem Chrystusa w wewnętrznym doświadczeniu, żywą pamięcią o Jego
 przykazaniach, prawdą, którą trzeba żyć. Słowo zresztą jest prawdziwie przyjęte dopiero wówczas,
 gdy wyraża się w czynach i urzeczywistnia w praktyce.

  Wiara to decyzja, która angażuje całą egzystencję. Jest spotkaniem, dialogiem, komunią miłości i
 życia między wierzącym a Jezusem Chrystusem: Drogą, Prawdą i Życiem (por. J 14,6). Prowadzi ona do
 aktu zaufania i zawierzenia Chrystusowi i pozwala nam żyć tak, jak On żył (por. Ga 2,20), to znaczy
 miłując ponad wszystko Boga i braci.
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  Wiara posiada również wymiar moralny: jest źródłem zgodnego z nią życiowego zaangażowania i
 zarazem takiego zaangażowania się domaga. Obejmuje i wydoskonala przyjęcie i zachowywanie
 Bożych przykazań” (VSp 88n).

c) W nawiązaniu do przynależności do którejś z partii politycznej wypada przypomnieć kilka
 podstawowych założeń.

  Jest rzeczą samo przez się zrozumiałą, że jeśli ktoś zapisuje się do partii, w której programie lub
 praktyce leży kwestionowanie, albo nawet jawne odrzucenie któregokolwiek z Bożych przykazań, niesie
 to z sobą ten efekt, że osoba ta tym samym świadomie i dobrowolnie wyrzeka się Boga i sama stawia
 siebie poza perspektywą zbawienia wiecznego.
 – Wyrzeczenie się Boga nie zostaje tu dokonane w ramach oficjalnej deklaracji. Dzieje się to samo przez
 się – przez swój akces do takiego ugrupowania społeczno-politycznego, które ignoruje Boga i Boże
 prawo.

  Znaczy to, że kto zapisuje się do jakiejkolwiek partii, która występuje programowo przeciw
 któremukolwiek z Bożych przykazań, tym samym nie ma szans na rozgrzeszenie, ani przyjmowanie
 Eucharystii. Dopóki nie wyrzecze się popełnionego zła.

Nie trzeba dodać, że czym innym jest pojedynczy upadek moralny wskutek słabości woli, a czymś
 istotnie różnym jest wybór opcji takiego zrzeszenia politycznego, które z programu opowiada się za
 rozwiązaniami sprzecznymi z Bożym Prawem. Nawiązaliśmy do tego zagadnienia już poprzednio (zob.
 wyż.: Polska grzeszna – nawracająca się w swej wolności).

  Dodatkowo zostaje sumienie takich osób – członków określonych partii politycznych
 występujących przeciw Bożemu Prawu, obciążone trudnym do odpuszczenia grzechem, gdy w ramach
 coraz innych debat publicznych i głosowań dana osoba oddaje głos przeciwko któremukolwiek z Bożych
 przykazań.

  W oczach Bożych nie jest żadnym usprawiedliwieniem fakt pozostawania pod presją odgórnie,
 partyjnie narzuconej tzw. „dyscypliny partyjnej”. Mocą tej ‘dyscypliny’ każdy członek tego ugrupowania
 musi głosować zgodnie z dyrektywą szefa partii.

  Tymczasem każdy człowiek staje w obliczu Bożym każdorazowo całkowicie sam – indywidualnie.
 Jest w pełni odpowiedzialny i poczytalny za to, co czyni dobrego czy złego.
 Wystarczy przypomnieć tu ponownie wypowiedź św. Jana Pawła II, którą na łamach naszej strony
 internetowej przytaczaliśmy już wielokrotnie (zob. wyż.: Osobista nieprzekazywalna odpowiedzialność):

„... Dlatego w każdym człowieku nie ma
niczego bardziej osobistego i nieprzekazywalnego,
jak zasługa cnoty czy odpowiedzialność za winę”

(RP 16)

W nawiązaniu zaś do osobistego udziału w głosowaniach sprzecznych z którymś z Bożych przykazań
 i Bożym prawem, a z kolei w przypadku czynnego uczestnictwa w akcjach w rodzaju ‘siłowych rozwiązań’
 wymierzonych np. przeciw krzyżowi, czy innym sprawiedliwym protestom Ludu, autor niniejszej strony
 odsyła do rozważania na ten temat, napisanego w nawiązaniu do takich właśnie akcji w perspektywie
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 szans uzyskania daru rozgrzeszenia, a przede wszystkim samo przez się zrozumiałych, nieodzownych
 warunków do jego uzyskania. Rozważanie to jest dostępne na naszej stronie – na portalu, na kolumnie
 ‘4, nr 15’ (zob. wyż.: Czy mogę liczyć na rozgrzeszenie... ?).

Nie przeprowadzamy tu żadnego osądu osób przynależących do coraz innej partii politycznej:
 zostawiamy to Bogu, chociaż zostaje tu zaangażowana niezbywalnie i nieodstępnie pełna
 odpowiedzialność i poczytalność również w własnym sumieniu, a z kolei w obliczu Narodu, którego
 synem czy córą ktoś jest.
 – Staramy się tym żarliwiej modlić o pełne zaangażowanie każdego z synów i cór tego narodu w życie
 godne Polaka: syna i cCóry ‘TEJ Ziemi’: błogosławionej, wybranej, przez całe tysiąclecie ‘wiernie’
 podtrzymującej żywotną więź z Piotrem aktualnych czasów – jako sakramentalnym uobecnieniem
 samego Jezusa Chrystusa. Modlimy się codziennie w intencjach Ojczyzny.

Każdy obywatel ‘TEJ Ziemi’ aż nadto dobrze rozumie, ile wiążącego ładunku czynu i serca tkwi w
 hojnie tu przypomnianych, zaszczytnych, ale tym bardziej żywotnie mobilizujących zobowiązaniach
 Polski – tej Chrystusowej, Maryjnej, po prostu ‘Polski’:

 „Polonia – semper fidelis:
Polska – zawsze wierna”

 „Bóg – Honor – Ojczyzna”

 „Tylko pod tym Krzyżem, tylko pod tym Znakiem
 Polska będzie Polską, a Polak – Polakiem”

d) I wreszcie można by mimo wszystko postawić jeszcze pytanie – niechby ono pozostało pytaniem
 czysto retorycznym, a przecież tak bardzo głęboko wkraczającym w życie każdego z ‘synów’ i ‘cór’ ...
 ‘TEJ Ziemi’:

  Czy jest możliwe, żeby ktoś przynależący do ugrupowania partyjnego zwalczającego Boga i Boże
 prawo – był w stanie poczuwać się do wewnętrznej więzi miłości z Ojczyzną?

  Czy ktoś, kto wyraźnie nie jest Uczniem Chrystusa i nie chce mieć nic wspólnego z Chrystusową i
 Maryjną obecnością na ‘TEJ Ziemi’ – jest fizycznie i psychiczne zdolny pokochać ‘TĘ Ziemię‘ i TEN
 Naród?

  W dziejach Polski zdarzało się, że ktoś – obywatel innego państwa, po przestudiowaniu dziejów
 Polski pokochał ten kraj, przybył tu, i nawet brał czynny udział w walkach o wolność Polski. Jednakże
 był on praktycznie każdorazowo jednocześnie wyraźnie też Uczniem Chrystusa i Maryi. I tak dopiero
 oddawał swoje życie ... za wolność ‘TEJ Ziemi’: Ziemi Chrystusowej i Maryjnej.

  Zapewne istniały również jednostki, wyznawcy innej religii, którzy pokochali ‘TĘ Ziemię’. Tak bywało
 w przypadku niejednego z wyznawców religii Mojżesza, a może i innych religii. Ludzie ci potrafili
 jednak z pełnym szacunkiem odnosić się do Polaków jako uczniów Chrystusa i Maryi, ciesząc się wraz
 z nimi w okresach moralnych i dziejowych zwycięstw Polski, jak i przeżywając jej wielorakie klęski –
 tak moralne, jak i fizyczne.

  Wydaje się, że regułą pozostają wciąż te same, tak żywotnie tutaj uwydatniane cechy prawdziwie
 autentycznego, zaangażowanego syna i córy ‘TEJ Ziemi’. Pozostają one wciąż mobilizującym,
 radosnym i pełnym zawierzenia w Bogu – i Maryi Jasnogórskiej znamieniem – Ziemię tę kochającego i
 dla niej do poświęcenia nawet wielkich ofiar zawsze gotowego Polaka.
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Objaśnienie

2) Jeszcze raz: rząd Polski – naukowość – walka z przemocą

Dochodzimy do kolejnego aspektu niniejszego rozdziału,
 poświęconego zagadnieniu ‘gender’ w Polsce, oczywiście w jego
 ‘genderystowskim’ jego rozumieniu.

  Polska, tzn.: rząd Rzeczpospolitej Polskiej, w zasadzie niemal
 w 100% zaakceptował tę ideologię wraz z całą jego zagraniczną
 dokumentacją. Jeśli program ‘gender’ nie narzuca w Polsce
 jeszcze w pełni swego stylu wychowania dzieci i młodzieży itd.,
 trzeba stwierdzić, że dysponuje on już niemal pełnym zestawem
 niezbędnych zapisów prawnych do jego egzekwowania.
 – Na szczeblu biurokratycznym kursom ‘genderyzmu’ poddani już byli tysiące urzędników państwowych.
 Nie może to nie świadczyć o właściwych tendencjach Rządu w związku z systematycznym narzucaniem
 ideologii ‘gender’.

Zgodnie ze strategią zapowiedzianą przez premiera rządu Rzeczpospolitej (2013-2014 r.),
 przestawienie się na ‘genderyzm’ winno przebiegać w Polsce drogą ewolucyjną: małym krokami (zob. wyż.:
 Premier a Trybunał Konstytucyjny).
 – Rzeczywistość może jednak stać się dla synów i cór ‘TEJ Ziemi’ w najbliższej przyszłości
 przeżywaniem coraz boleśniej, i praktycznie bez żadnego wyjścia doświadczanego dramatu. W razie
 bowiem niedostosowania się do już istniejących zapisów prawnych, które Władza – w swej wyniosłości,
 iż panuje ponad Bogiem i że jest uprawniona do ustalania norm etyczno-prawnych sprzecznych z Bożym
 ładem przykazań, jedni synowie i jedne vóry ‘TEJ Ziemi’ będą ponosili bądź sankcje karne finansowe,
 bądź będą ponadto bezapelacyjnie lądowali – jedni za drugimi – w zakładach karnych, jak tego wiele jest
 przykładów u najbliższych sąsiadów od zachodniej strony Polski.

Wypada jeszcze raz nawiązać do stwierdzeń, któreśmy mocno i hojnie uwydatniali w poprzednich
 rozważaniach – wciąż w oparciu o dokumentację, którą każdy P.T. Czytelnik może sam łatwo
 zweryfikować.

Wbrew uroczystemu zarzekaniu się, idącemu prosto z kancelarii premiera Rzeczpospolitej Polskiej
 (zob. jeszcze raz: ‘Oświadczenie’ Pełnomocnika. Tekst – oraz cały następujący kontekst: wykazanie taktycznego świadomego
 wprowadzania obywateli w błąd) trzeba wciąż pamiętać, że:

  ‘Gender’ jest przede wszystkim społeczeństwu narzuconą ideologią, która nie ma nic wspólnego z
 rzetelną nauką. Stwierdzeniu temu nie jest w stanie zaprzeczyć obecność katedr ‘genderyzmu’ na
 coraz innych uniwersytetach. ‘Gender’ jest od początku do końca jednym pasmem zaprzeczania
 rzetelności naukowej, poczynając od jego konfrontacji z medycyną z prawdziwego zdarzenia.

  Drugim stwierdzeniem, ściśle związanym z ideologią ‘genderyzmu’, jest fakt, iż ‘na widok publiczny’
 przez aktywistów oraz coraz inne, z wielkim hałasem i nagłośnieniem medialnym wysuwane hasła
 oraz urządzane imprezy, m.in. w rodzaju ‘Parad Równościowych’ – jakoby istotą działalności ‘gender’
 była walka w obronie kobiet cierpiących wskutek stosowanej wobec nich przemocy i wielu innych
 niesprawiedliwości, związanych ze stereotypami odziedziczonymi po epoce patriarchalnej itp.
 – jest jednym wielkim fałszem i nieprawdą. Hasła te spełniają jedynie rolę taktycznego zasypywania
 nie w pełni uświadomionej publiki szumnie i zdawać by się mogło słusznie brzmiącymi postulatami. Te
 jednak nie mają nic wspólnego z rzeczywistymi intencjami lobby ‘gender’.

  Właściwe zamierzenia ‘genderyzmu’ odsłaniają się w formie wymuszania na społeczności, a tym
 bardziej poprzez wymuszanie coraz innych zapisów prawnych, nie pomijając odpowiednich zmian w
 brzmieniu Konstytucji poszczególnych państw – nie-homofobicznej akceptacji wszelkich najbardziej
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 wymyślnych, wynaturzonych form ‘tożsamości płci społeczno-kulturowej’ jako przejawu takiej natury
 danych przedstawicieli ‘gender’.
 – Jego finalnym statusem jest styl życia zgodny z ‘queer mainstreaming’. Polega on na ‘równościowym
 praktykowaniu’ wszelkich możliwych odmian życia ‘LGBTIQ’: lesbijskiego, gejowskiego,
 biseksualnego, transseksualnego, interseksualnego, queer, a chociażby i zoo-filskiego.

3) Z wypowiedzi Urzędu Nauczycielskiego Kościoła o ‘gender’

Ideologia ‘genderyzmu’ krystalizowała się na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, mimo iż ma
 swoją długą prehistorię, jak to staraliśmy się ukazać w pierwszej części niniejszego rozdziału.
 Niemożliwe, żeby czujność przede wszystkim kolejnego ‘Piotra’ naszych czasów miała nie dostrzec
 coraz groźniej prezentującego się niebezpieczeństwa związanego z tą nową, z gruntu destrukcyjną
 ideologią.

Przedrukujemy tu środkową część przemówienia pap. Benedykta XVI, skierowanego przed Bożym
 Narodzeniem 2012 r. do kardynałów z Kurii Rzymskiej (21.XII.2012 roku; pełny tekst przemówienia zob.: „Benedykt
 XVI zdecydowanie sprzeciwia się ‘nowej filozofii seksualności’. Oczywisty jest głęboki błąd tej teorii”).
 – Ojciec święty przytacza tu gruntownie udokumentowaną wypowiedź wielkiego rabina Francji Gilles
 Bernheim – w nawiązaniu do współczesnego ataku na pojmowanie człowieka w jego zróżnicowaniu jako
 mężczyzny i kobiety, zgodnie z danymi z Bożego objawienia, a konsekwentnie do ataku na małżeństwo i
 rodzinę. Oto słowa papieskie:

„... Wielki rabin Francji Gilles Bernheim, w swym starannie udokumentowanym i
 głęboko poruszającym traktacie wykazał, że atak, na który jesteśmy dziś narażeni,
 na autentyczną postać rodziny, składającą się z ojca, matki i dziecka, sięga jeszcze
 głębszego wymiaru.
 – Jeśli do tej pory przyczynę kryzysu rodziny dostrzegaliśmy w niezrozumieniu
 istoty ludzkiej wolności, to obecnie staje się jasne, że stawką jest wizja samego
 istnienia, tego, co naprawdę znaczy być człowiekiem.

  Cytuje on stwierdzenie, które zostało rozsławione przez Simone de Beauvoir: ‘Nikt
 nie rodzi się kobietą, tylko nią się staje’ (‘On ne naît pas femme, on la devient’).
 Te słowa dały podwaliny tego, co dzisiaj pod hasłem ‘gender’ jest przedstawiane
 jako nowa filozofia seksualności.
 – Płeć, zgodnie z tą filozofią, nie jest już pierwotnym faktem natury, który człowiek
 musi przyjąć i osobiście wypełnić sensem, ale rolą społeczną, o której decyduje się
 autonomicznie, podczas gdy dotychczas decydowało o tym społeczeństwo.

  Oczywisty jest głęboki błąd tej teorii i podporządkowanej jej rewolucji
 antropologicznej. Człowiek kwestionuje, że ma uprzednio ukonstytuowaną naturę
 swojej cielesności, charakteryzującą istotę ludzką. Zaprzecza swojej własnej
 naturze i postanawia, że nie została ona jemu dana jako fakt uprzedni, ale to on
 sam ma ją sobie stworzyć.

  Według biblijnego opisu stworzenia, do istoty człowieka należy być stworzonym
 przez Boga jako mężczyzna i jako kobieta. Ten dualizm jest istotny dla istoty
 ludzkiej, tak jak ją Bóg nam dał. Dochodzi do zakwestionowania właśnie tej
 dwoistości, jako danej wyjściowej. Nie jest już ważne to, co czytamy w opisie
 stworzenia: ‘Stworzył mężczyznę i niewiastę’ (Rdz 1,27). Nie, teraz uważa się, że to
 nie On stworzył ich mężczyzną i kobietą, ale że dotychczas określało to
 społeczeństwo, a teraz my sami o tym mamy decydować.
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  Mężczyzna i kobieta jako rzeczywistości stworzenia, jako natura osoby ludzkiej
 już nie istnieją. Człowiek kwestionuje swoją naturę. Jest on teraz jedynie duchem i
 wolą.
 – Manipulowanie naturą, potępiane dziś w odniesieniu do środowiska, staje się tutaj
 wyborem podstawowym człowieka wobec samego siebie. Istnieje teraz tylko
 człowiek w sposób abstrakcyjny, który następnie autonomicznie coś sobie wybiera
 jako swoją naturę.
 – Dochodzi do zakwestionowania mężczyzny i kobiety w ich wynikającej ze
 stworzenia konieczności postaci osoby ludzkiej, które nawzajem się dopełniają.

   Jeżeli jednak nie istnieje dwoistość mężczyzny i kobiety jako dana wynikająca ze
 stworzenia, to nie ma już także rodziny, jako czegoś określonego na początku przez
 stworzenie.
 – Ale w takim przypadku również potomstwo utraciło miejsce, jakie do tej pory jemu
 się należało i szczególną, właściwą sobie godność. Bernheim pokazuje, jak obecnie
 musi się ono stać w miejsce samoistnego podmiotu prawnego – przedmiotem, do
 którego ma się prawo i o który, jako przedmiot, do którego ma się prawo, można
 sobie sprokurować.

  Tam, gdzie wolność czynienia staje się wolnością czynienia siebie samego,
 nieuchronnie dochodzi się do zanegowania samego Stwórcy, a wraz z tym
 ostatecznie, dochodzi także do poniżenia człowieka w samej istocie jego bytu, jako
 stworzonego przez Boga, jako obrazu Boga.

  W walce o rodzinę stawką jest sam człowiek. I staje się oczywiste, że tam, gdzie
 dochodzi do zanegowania Boga, zniszczeniu ulega także godność człowieka.
 – Kto broni Boga, ten broni człowieka ...”

Nie mamy zamiaru wnikać tutaj głębiej w analizę tej dłuższej wypowiedzi Benedykta XVI. Tematyce
 samego stworzenia człowieka jako mężczyzny i kobiety poświęcaliśmy na naszej stronie naszą uwagę
 już szereg razy.
 Zob. m.in.: Stworzycielskie Boże SŁOWO u korzeni każdego istnienia – Jahwistyczny – Kapłański opis stworzenia człowieka:
 Obrazu Bożego – Męskość i kobiecość stworzona dla KOMUNII Osób – Człowiek: stworzony. Próba wyjaśnienia).

Podobnie też wielokrotnie omawialiśmy kwestię niezbywalnych i nieodstępnych przymiotów każdego
 człowieka od strony antropologicznej i teologicznej, wraz z nieodstępnym wezwaniem każdego człowieka
 bez wyjątku do życia wiecznego (Zob. m.in.: Jeszcze raz: niezbywalne przymioty ludzkiej osoby – Sens wyposażenia
 człowieka w rozum-wolę-odpowiedzialność – Dwa sposoby bytowania człowieczeństwa – Brak wpływu na podstawowe fakty
 istnienia – oraz na wielu innych miejscach.

Pragniemy jedynie podkreślić, że wypowiedź ta, podobnie jak wiele innych wypowiedzi tego papieża,
 wyzwoliła szerokie echo na temat ‘genderyzmu’ w episkopatach całego świata (zob. do tego: Kościół
 jednomyślnie przeciw ideologii gender: O.Stanisław Tasiemski OP).

Można by dopowiedzieć, że co prawda brak bezpośrednich wypowiedzi papieża Jana Pawła II na
 temat ‘gender’. Za jego Pontyfikatu problematyka ta nie nabrała jeszcze tak ostrego rozgłosu. Niemniej w
 jego licznych dokumentach nie brak ważkich ogólnych ostrzeżeń w nawiązaniu do współczesnych
 trendów wypaczonych opinii filozoficznych, antropologicznych, a nawet teologicznych, które z góry
 dotyczyły aktualnie w skali światowej forsowanego homoseksualizmu w jego coraz innych i coraz
 bardziej niegodnych odmianach, a tym bardziej coraz jawniej propagowanej „Cywilizacji śmierci”  z
 aborcją – oraz w ślad za nią eutanazją na czele w ramach „wojny silnych przeciw bezsilnym” (EV 12).
 Wypada tu wymienić szczególnie następujące Dokumenty Nauczycielskie św. Jana Pawła II:
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„Familiaris Consortio” (1981 r.).
 „Mulieris Dignitatem” (1988 r.).
 „Veritatis Splendor” (1993 r.).
 „Evangelium Vitae” (1995 r.).

Trudno tu pominąć ponadto wzmiankę o wielu dokumentach, opracowanych z inspiracji Jana Pawła II
 przez podległe mu Kongregacje oraz Rady Papieskie. Chodzi tu m.in. o następujące dokumenty
 Watykanu:

„Wytyczne wychowawcze w odniesieniu do ludzkiej miłości. Zasadnicze cechy wychowania
 seksualnego” (1983 r.).
 „Karta Praw Rodziny” (1983 r.).
 „Donum Vitae. Instrukcja o szacunku dla rodzącego się życia ludzkiego i o godności jego
 przekazywania” (1987 r.).
 „Ludzka płciowość: prawda i znaczenie” (1995).
 „Przygotowanie do Sakramentu Małżeństwa” (1996 r.).
 „List do Biskupów Kościoła Katolickiego o współdziałaniu mężczyzny i kobiety w Kościele i świecie”
 (2004 r.).
 „Instrukcja dotycząca kryteriów rozeznawania powołania w stosunku do osób z tendencjami
 homoseksualnymi w kontekście przyjmowania ich do seminariów i dopuszczania do święceń” (2005 r.).

Niektóre z tych dokumentów z Pontyfikatu Jana Pawła II znalazły swoją specyficzną kontynuację w
 okresie jego następcy, Benedykta XVI. Zob.:

„Kongregacja Nauki Wiary ‘Instrukcja Dignitas personae’ dotycząca niektórych problemów
 bioetycznych” (2008 r.).
 „Okólnik – Do Konferencji Episkopatów w sprawie opracowania ‘Wytycznych’ dotyczących sposobów
 postępowania w przypadku nadużyć seksualnych popełnionych przez duchownych wobec osób
 nieletnich” (2011 r.).

RE-lektura: część VI, rozdz. 3i.
 Stadniki, 22.XI.2014.
 Stadniki, 17.X.2015.
 Stadniki, 12 i 27.XII.2015.
 Tarnów, 27.VII.2016.
 Tarnów,27.IX.2016.
 Tarnów, 18.V.2017.

              

4. W obliczu frontalnego ataku na tożsamość „TEJ Ziemi”

a. Po czyjej stanę stronie?
1) Za świętym Polikarpem ...
Chrystus nie wyrządził mi krzywdy: św.Polikarp. Tabela
Ty moja Ojczyzna! Tabela



2) Czy da się przechytrzyć ... Boga?

b. ‘NIE’ rządu – czy ‘TAK’ narodu
1) Nieśmiertelność poza wolną wolą, wieczność szczęśliwa: uwarunkowana
Na ukaranie wieczność – teraz Miłosierdzia czas
Zachowanie przykazań – warunek życia wiecznego. Tabela
2) Złamać morale Ludu „TEJ Ziemi” haczykiem bożka-‘Seksu’
3) Wzrastająca nieufność do sprawujących Władzę
UWAGA. Atak na Deklarację Wiary oraz na prof. Bogdana Chazana

5. Naród zmuszony wypowiedzieć sprawującym władzę swoje ‘Non possumus’

a. Czy jesteś – i chcesz pozostać TEJ Ziemi’ córą – synem?
1) Gdy Władza działa przeciw Bogu i przeciw Tradycji
2) Zobowiązania Polski: rok 966 – 1979 – Polska aktualna
Jan Paweł II, Homilia Pożegnalna 10.VI.1979. Tabela
3) ‘TA Ziemia’ – a moja z nią więź
Racja siły – siła racji. EV 19. Tabela
Wdzięczność za życie, zobowiązanie Millenijne, modlitwa. Tabela
4) Trzy mobilizujące, radośnie zobowiązujące tytuły
Być Polakiem pod tym Znakiem-Krzyżem ... Tabela

b. Kto po stronie „Tylko pod tym Znakiem ...”
1) Niewiara wielu w ‘ZŁO’ ‘genderyzmu’
2) Odwieczna metoda ‘ZŁEGO’: kłamstwo-mord
3) Postawa syna i córy „TEJ Ziemi”
‘Tylko pod tym Krzyżem... ’. Tabela
‘Na to zgodzić się nie możemy’ Tabela
c. Syn i córa ‘TEJ Ziemi’ – ‘Poloniae Fidelis’ a ‘gender’
1) Osoby nie identyfikujące się z Polską Chrystusową i Maryjną – a etyka
‘Tylko pod tym Krzyżem ...’
Normy etyczne niezależne od czasu ich sformułowania. VSp 112
Nie zbiór tez, ale poznanie Chrystusa. VSp 88
Dyscyplina partyjna a poczytalność
Odpowiedzialność nieprzekazywalna. RP 16
Warunki rozgrzeszenia w przypadku głosowań, udziału w akcjach...
Polska: Wierna – Honor – Krzyż Chrystusa. Tabela
2) Jeszcze raz: rząd Polski – naukowość – walka z przemocą
Strategia polskiego rządu
Gender: ideologia, nie nauka. Prawa kobiet jako atrapa
3) Z wypowiedzi Urzędu Nauczycielskiego Kościoła
Charakterystyka ‘gender’ (2013 r.). Tabela: tekst
Linki z naszej strony o stworzeniu, przymiotach człowieka
Dokumenty Jana Pawła II i Kongregacji, Rad Papieskich

Obrazy-Zdjęcia

Fot52. Prześladowanie chrześcijan: Nigeria, zburzony kościół
Fot53. Niemowlę nie chce puścić Matki
Fot54. Ukrzyżowany za nasze grzechy – Syn Boży na Krzyżu
Fot55. Powódź: ewakuacja przynajmniej ... ludzi
Fot56. Ks.Prof. Oko: Msza św. wysoko na wulkanie: chwila Podniesienia
Fot57. Burza nad oświetlonym miastem nadbrzeżnym



    

UWAGA: SKRÓTY do przytaczanej literatury zob.:  Literatura
 Skróty z literat. ‘gender’ Podstawowa literatura. Skróty
 Terminologia wyrażeń ‘gender’ zob.: Źródła do Słowników-haseł

K.   ‘GENDER’ W KONFRONTACJI ZE SŁOWEM BOŻYM
I MAGISTERIUM

1. ‘Gender’ a SŁOWO-BOŻE

a. Obszary stworzenia zawładnięte przez ‘gender’
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1) Walka ‘gender’ przeciw Bogu Stworzycielowi

Czas zastanowić się i uświadomić sobie konsekwencje etyczne w Bożej, i oczywiście ludzkiej ocenie
 wszystkiego, co się wiąże z ideologią ‘gender’, z akceptacją jego stylu życia, a tym bardziej w przypadku
 wdrażania ‘gender’-u w życie na jakimkolwiek szczeblu . Cała ta problematyka nie może nie wyzwalać
 głębokiego echa w ludzkim sumieniu. W sumienie zaś wciąż przemawia Bóg. Nawołuje On do czynienia
 dobra, a odrzucenia zła (zob. jeszcze raz: Sumienie: tekst DeV 43).

Wierność głosowi sumienia stawia człowieka niekiedy przed koniecznością podjęcia trudnych decyzji.
 Zdarza się, że pozostawanie po stronie jednoznacznego Bożego głosu będzie się wiązało ze złożeniem
 trudnego świadectwa (zob. VSp 90-94). Jego konsekwencje mogą wyrazić się wieloma skutkami dla życia
 osobistego, rodzinnego, a także ojczyźnianego. Ale tym bardziej ... wiecznego.

a) Kto uczciwie przyjrzał się ‘genderyzmowi’, nie może nie dostrzec jego podstawowych założeń,
 które wymagają nazwania ich jasno i po imieniu.

  ‘Gender’ wraz ze wszystkimi swymi pochodnymi, skondensowanymi finalnie w postaci ‘queer-
mainstreaming’ i ‘LGBTIQ’ – jest ‘rękawicą’ rzuconą Bogu nie tylko jako Odkupicielowi, ale po prostu
 Stworzycielowi – z poczuciem pewności siebie, swej siły i kompetencji, mocą której człowiek-‘genderysta’
 zmusza Boga do pojedynku z sobą. Ze z góry założonym poczuciem, że Boga ... rozbroi (zob. do tego
 tematu wyż.: Kwestionowanie Boga jako Miłości).

Bóg będzie musiał skapitulować przed genderystą! Będzie musiał uznać swoje totalne bankructwo
 jako Stworzyciela, który nie zna się na tym, co to jest ‘płeć’ i co to jest ‘miłość’. Bóg nie ma pojęcia, co to
 za rozkosz – być raz mężczyzną, raz kobietą. Ileż ‘piękna’ tkwi w byciu gejem, to znów lesbijką, raz
 transseksualistą, to znów homo- czy hetero-seksualistą, mogąc jednocześnie seksualność swoją
 wyrażać, jak w danej chwili człowiekowi fantazja podpowie, chociażby i z adoptowanym dzieckiem, czy w
 najgorszym wypadku ... ze zwierzęciem.

Aktywiści ‘gender’ – żądań swych tak oczywiście nie formułują. Oficjalnie walczą o ‘równość dla
 kobiet’. Z Bogiem walczą jednak równoważnie – podskórnie. Realizują w 100% mentalność
 budowniczych wieży i miasta ‘Babel’ (zob. wyż.: Kolejna odsłona grzechu ‘Babel’ – oraz: Import ofert kuszących do
 grzechu ‘Babel’).

‘Gender’ jako system jest tak bardzo wielki, że jakakolwiek wzmianka o Bogu jest całkowicie zbędna.
 ‘Gender’ oraz ‘queer mainstreaming’ znakomicie i z naddatkiem ... (ewentualnego) Boga zastępuje.
 – Tym bardziej zaś ‘gender mainstreaming’ odbiera Bogu prawo dyktowania jakichkolwiek przykazań. Do
 tego ‘gender’ po prostu nie dopuści!

Człowiek-‘genderzysta’ sądzi, że tym samym zapanował raz na zawsze nad Bogiem. Wobec tego
 może odtąd spokojnie ustalać według własnego uznania, co jest ‘dobrem’, a co ‘złem’. Chociażby się to
 miało frontalnie sprzeciwiać Bożym ustaleniom.

W ten sposób grzech budowniczych ‘Babel’, i analogicznie dzisiejszego ‘queer mainstreaming’
 ujawnia się ostatecznie jako grzech tego samego gatunku, jakim zgrzeszyli pierwsi rodzice w raju.
 Posłuchali oni nie Boga, lecz tego który jest ZŁY: „Węża starodawnego, który się zwie diabeł i szatan,
 zwodzącego całą zamieszkałą ziemię ...” (Ap 12,9)

Jak zawsze w takiej sytuacji – ich ‘wygrana’, która miała polegać na tym, że:
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Objaśnienie

 „... otworzą się wam oczy
 i tak JAK BÓG będziecie znali dobro i zło” (Rdz 3,5)
 (Biblijne ‘znać’ = panować nad tym, co musi być odtąd dobrem czy złem – zależnie jedynie od mojego ‘poznania’),

okazała się natychmiast ich własną ... nieutuloną klęską.

Mianowicie pierwsi rodzice doszli po upadku natychmiast do jednego wniosku:

„A wtedy otworzyły się im obojgu oczy – i poznali, że są ... nadzy;
 spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski ...” (Rdz 3,7. –
 Zob. do tego rozważanie poniż.: Boże przesłuchanie po upadku: po dostrzeżeniu swej nagości).

‘Gender’ oczywiście żadną miarą nie chce uznać, jakoby się stał ... „nagi”. Niechby Bóg ‘spróbował’
 określić ‘genderystę’ jako ‘nagiego’! Genderysta natychmiast by uruchomił istniejące już zapisy prawne o
 „mowie nienawiści – poczynając od pociągnięcia pod swój sąd ... Boga!

2) Eliminacja Bożych przykazań

Trzeba dokonać wstępnego podsumowania. ‘Genderyzm’ występuje bez ogródek:

  Przeciw Bogu w ogóle. ‘Genderyzm’ udaje, że Boga ‘nie ma’. Że o Bogu nigdy nie słyszał. Że Bóg
 go w niczym nie obchodzi: że poradzi sobie znakomicie „bez Boga, jeśli nie wręcz przeciw Bogu” (por.
 RP 14. Zob. niż.: Definicja grzechu ciężkiego – wraz z dalszym kontekstem).

  ‘Genderyzm’ wyrywa Bogu dzieło ‘stwarzania’. Odtąd już nie Bóg, ale ‘gender’ będzie ‘modelował’
 człowieka.

  Według ‘genderyzmu’ Bóg ‘stworzył’ człowieka jako
 zróżnicowanego płciowo – źle.
 Toteż ‘genderyzm’ wyrywa Bogu dzieło stwarzania z rąk, a
 przystępuje do stwarzania ‘tożsamości płciowej’ : jako odtąd
 bądź to ‘kulturowej’, bądź ‘społecznej’.
 – A w końcu sam człowiek-‘genderysta’, autentyczny ‘LGBTIQ’-
ista – przemodelowuje siebie w swej ‘tożsamości płciowej’
 zależnie od swego chwilowego dowolnego upodobania.
 W ten sposób ‘gender’-ysta staje się ‘stworzycielem-siebie-
samego’.

  Każdy zaś musi uszanować pełne ‘prawo’ do ‘równościowego
 traktowania’  jego coraz inaczej się modyfikującej ‘tożsamości’ płciowej.
 ‘Genderysta’ bowiem jest SAM swoim STWORZYCIELEM.
 Bardziej ‘kompetentnym’, niż ten niedobry Bóg, który wymyślił hetero-seksualizm.
 Ponadto zaś ten nieszczęśliwy, zniewalający hetero-seksualizm ma być realizowany wyłącznie w
 ramach stereotypu: małżeństwa – i to właśnie ‘hetero-seksualnego’ ...! Jakiż nieludzki, a i nieuk jest
 ten, taki ... Bóg!

  ‘Genderysta’ z góry odrzuca stereotyp ‘hetero-seksualizmu’. Współczesne ‘tożsamości seksualne
 kulturowe’ zdecydowanie odrzucają w tej dziedzinie normy stereotypów, tzn. małżeństwa mężczyzny-
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kobiety. ‘Małżeństwem’ jest wszelki inny związek: pomiędzy gejami, lesbijkami, bi-, trans-,
 interseksualistami. Takie jest podstawowe prawo człowieka !

  ‘Genderysta’ nie przyjmuje do wiadomości żadnej ‘normy’, która by miała regulować odniesienia
 seksualne. Normą jego zachowań jest tylko to, co ‘on’ sam sobie ustali.
 Wszyscy pozostali ludzie mają obowiązek uszanować jego tak się wyrażającą ‘tożsamość seksualną’

  Tym samym zaś nie ma już też żadnych tzw. Bożych przykazań.
 Nie ma przede wszystkim tego haniebnego przykazania VI i IX:
 „Nie będziesz cudzołożył” – „Nie będziesz pożądał żony bliźniego ...”.
 Przykazania i jakiekolwiek ‘normy’, przyjęte w ramach którejś z religii, względnie jako obyczaj
 narodowy czy kulturowy, są wyrazem stereotypu ustroju patriarchalnego, który według ‘genderysty’
 dawno już przestał istnieć. Przestrzeń tę należy w 100% zapełnić nurtem współczesności. Ta zaś
 wyraża się w ‘queer mainstreaming’, względnie w jego równoważnej postaci jako ‘LGBTIQ’.

3) Eliminacja ... Chrystusa i chrześcijaństwa

Nie dość na tym, że ‘gender’ wytacza wojnę Bogu jako Stworzycielowi, a z kolei przeciw Bożym
 przykazaniom. Kolejną ‘ofiarą’ jego bezwzględnych ataków staje się religia – w pierwszym rzędzie ta
 chrześcijańska, z Kościołem Katolickim na czele.

  Gender’ odrzuca bezapelacyjnie wszystko, co niesie z sobą Kościół Katolicki.

  Nie do przyjęcia dla ‘gender’  są wypowiedzi ‘Magisterium Kościoła: Urzędu Nauczycielskiego’,
 szczególnie te związane z etyczną kwalifikacją życia seksualnego.

  Zanim jednak ‘gender’ wystąpi z Kościołem Katolickim, odrzuca zdecydowanie Jezusa Chrystusa
 wraz z dokonanym przez Niego ‘dziełem odkupienia’. Wszystko to ‘gender’ ma dawno za sobą – jako
 niegodne relikty i stereotypy dziś już nie aktualnej przeszłości.

  ‘Gender’ domaga się bezdyskusyjnie powszechnego dostępu do aborcji, a z kolei do technik
 ‘InVitro’, a swoją drogą powszechnej dostępności środków zapobiegania ... nie tyle ‘poczęciu’ (skoro
 takich praktycznie nie ma), lecz ... ‘ciąży’.

A wreszcie ‘genderyzm’ sądzi, że przysługuje mu pełne prawo do działalności społeczno-kulturowej
 na wszelkich możliwych poziomach, by całej (jeszcze) istniejącej ludzkości uświadomić przysługujące im
 ‘podstawowe prawa człowieka’, poczynając od prawa do życia homoseksualnego, a skończywszy na
 aborcji i innych ‘usługach’ państwowo-społecznych, związanych z ‘podstawowymi prawami genderyzmu’.

  Stąd prawo i obowiązek ‘genderysty’ wdrażania w problematykę ‘równościowej tożsamości płciowej’
 całego społeczeństwa, poczynając od przedszkoli, poprzez szkoły podstawowe, średnie i uczelnie
 wyższe.

  Tu ma swą podstawę prawo i obowiązek do organizowania medialnie jak najlepiej przygotowanych
 manifestacji i ‘Parad’ równościowych, ‘Marszów Szmat’, zachęcania – w zdziwieniu przyglądającej się,
 stereotypami związanej publiczności – do wykreślenia ze swego życia wszelkich przejawów homofobii
 i mowy nienawiści w stosunku do coraz inaczej prezentującej się tożsamości płciowej.
 Ta przecież wyraża się jako tak ukształtowana ‘trzecia’ natura ludzi: równolegle i obok ludzi-mężczyzn



 i kobiet. Jest to natura ludzi ‘queer’.

  A wreszcie to samo zobowiązanie ‘genderyzmu’ do uświadomienia społeczeństwa o konieczności
 wyeliminowania resztek stereotypów ucisku wielości w ‘tożsamościach seksualnych’  każe walczyć aż
 do skutku – o to, żeby zapisy konstytucji, wszelkich kodeksów prawnych oraz ustaw władzy – utrwaliły
 ‘podstawowe prawa genderu’ – takie jak prawo do adopcji, do pedofilii, do korzystania z wszelkich
 praw przysługujących małżeństwom.
 Wszystko to musi być należycie obwarowane sankcjami prawnymi, które w obronie ‘różnej tożsamości
 płciowej’ będą należycie ścigały wszelkie przejawy ‘mowy nienawiści’  i ‘homofobii’.

b. Stworzeni do wzajemnej komplementarności
w komunii życia-miłości

1) Bóg nadal: Stworzyciel – i Odkupiciel ... człowieka-mężczyzny, człowieka-kobiety

Co w obliczu tych bluźnierczych poczynań powie ... Bóg, Bóg Trójjedyny: Stworzyciel, a ponadto
 Odkupiciel?

  Bóg Trójjedyny wskutek ludzkich grzechów się nie zmienia. Pozostaje On niezmiennie i nadal,
 poza i ponad stworzonym przez siebie światem – Stworzycielem:

Duchów czystych,
 całego nieogarnionego stworzonego kosmosu,
 a przede wszystkim człowieka.

  Przy czym człowiek – i tylko człowiek – jest tym „jedynym na ziemi stworzeniem, którego Bóg chciał
 dla niego samego” [czyli nie dla siebie-Boga, lecz dla człowieka: żeby ‘był’: był jako osoba] (GS 24).

  Jego to Bóg wyraźnie – przede wszystkim rzeczywiście stworzył.
 Stworzył go w przedziwnej dwoistości tego samego osobowego człowieczeństwa: jako
 człowieka-mężczyznę, jako człowieka-kobietę.

  Z jednej strony oboje są bezwzględnie równi sobie
 przez swą osobową godność i swe niezbywalne powołanie do życia – wiecznego.

  Z drugiej strony Bóg stworzył ich jako przedziwnie lgnących do siebie,
zdanych na siebie nawzajem – i tajemniczo wzajemnie się dopełniających.

  Oboje też są uzdolnieni do tworzenia małżeńskiej komunii życia i miłości.



 A w ramach małżeństwa – do tworzenia rodziny. Samo w sobie, przez Boga stworzone małżeństwo, z
 natury swej jest ukierunkowana na tworzenia nie tylko wzajemnej komunii przymierza komunii miłości i
 życia, lecz ponadto wyraźnie do przekazywania daru życia – i konsekwentnie przekształcenia się w
 komunię rodziny.

Dla tegoż człowieka – mężczyzny i kobiety, i tylko dla niego – pozostaje Trójjedyny nie tylko
 Stworzycielem, ale ponadto już „przed założeniem świata” (Ef 1,4; por. Jr 1,5) ... Odkupicielem.
 – Do sprawy dzieła odkupienia za chwilę jeszcze wrócimy.

2) Mężczyzna-kobieta w nauczaniu Jana Pawła II

  Ponieważ dopiero co wspomniany aspekt: wzajemnego, z woli Boga Stworzyciela istniejącego
 dopełniania się mężczyzny i kobiety jest przez ‘genderyzm’ zdecydowanie zaprzeczany i zwalczany,
 przytoczymy na tym miejscu jeszcze raz mobilizujące, głębokie słowa na ten temat św. Jana Pawła II z
 jego „Mulieris Dignitatis”.
 – Słowa te wymagają powolnego, bardzo uważnego czytania – i zapewne modlitewnego rozważania:

„Za naszych czasów sprawa ‘praw kobiety’ nabrała nowego znaczenia w szerokim
 kontekście praw osoby ludzkiej.

  Naświetlając ten stale deklarowany i na różne sposoby przypominany program,
 orędzie biblijne i ewangeliczne strzeże prawdy o ‘jedności dwojga’, czyli o tej
 godności i o tym powołaniu, jakie wynikają ze swoistej odmienności i ‘oryginalności’
 osobowej mężczyzny i kobiety.

  Dlatego też słuszny sprzeciw kobiecy wobec tego, co wyrażają biblijne słowa ‘on
 będzie panował nad tobą’ (Rdz 3,16), nie może prowadzić pod żadnym warunkiem do
 ‘maskulinizacji’ kobiet.
 W imię wyzwolenia się od ‘panowania’ mężczyzny, kobieta nie może dążyć do tego,
 by – wbrew swojej kobiecej ‘oryginalności’ – przyswajać sobie męskie atrybuty.
 Zachodzi uzasadniona obawa że na tej drodze kobieta nie ‘spełni siebie’, może
 natomiast zatracić i wypaczyć to, co stanowi o jej istotnym bogactwie.
 A jest to bogactwo ogromne. Okrzyk pierwszego mężczyzny w biblijnym opisie na
 widok stworzonej kobiety jest okrzykiem podziwu i zachwytu, który przechodzi w
 całe dzieje człowieka na ziemi.

  Osobowe zasoby kobiecości na pewno nie są mniejsze od zasobów męskości –
 są tylko inne.
 Kobieta więc – podobnie zresztą jak mężczyzna – musi pojmować swe osobowe
 ‘spełnienie’, swą godność i powołanie w oparciu o te zasoby, według tego bogactwa
 kobiecości, jakie otrzymała w dniu stworzenia i które dziedziczy jako sobie właściwy
 wyraz ‘Obrazu i Podobieństwa Bożego’.
 Tylko na tej drodze może być przezwyciężane także owo dziedzictwo grzechu, na
 jakie naprowadzają biblijne słowa: ‘ku twemu mężowi będziesz kierowała swe
 pragnienia, on zaś będzie panował nad tobą’.

  Przezwyciężanie tego złego dziedzictwa jest, z pokolenia na pokolenie,
 zadaniem każdego człowieka, zarówno kobiety, jak i mężczyzny.
 W każdym bowiem wypadku, w którym mężczyzna jest odpowiedzialny za to, co
 uwłacza osobowej godności kobiety i jej powołania, postępuje on wbrew swojej
 własnej godności i własnemu powołaniu” (MuD 10)



c. Oblubieńcze zjednoczenie z Bogiem

1) Bóg zawsze pierwszy szukający kontaktu miłości ...

Dopiero co przypomnieliśmy, że Bóg również w obliczu bluźnierczego ignorowania Go przez lobby
 ‘gender’ pozostaje niezmiennie ... Bogiem bliskim. Bóg w przedziwny sposób niestrudzenie i niejako nie
 ulegając ‘zniechęceniu’ – szuka kontaktu miłości z człowiekiem. Stworzył go przecież jako osobę, bo i
 sam jest Osobą: Trzema Osobami tego samego jedynego Bóstwa. Człowieka został stworzony przez
 Boga jako osoba. Stąd też każdy człowiek bez wyjątku, poczynając od człowieka-zygoty, jest zarazem
 „Obrazem i Podobieństwem” Boga (Rdz 1,26n).

Człowiek jednak dał się skusić – właściwie nieprawdopodobnie łatwo – ZŁEMU: Szatanowi,
 odwiecznemu uwodzicielowi. W tej sytuacji Bóg, który człowieka stworzył „dla niego samego”, powziął
 niepojęty dla stworzenia zamysł (por. APR 10): Sam On, Bóg – stanie się Odkupicielem tegoż człowieka:
 swego żywego „Obrazu-Podobieństwa”. Bóg nie mógł się pogodzić z faktem, że człowiek – oszukany
 przez ZŁEGO, wybiera w swej wolności definitywne anty-życie, anty-miłość potępienia wiecznego.
 Jedynie dlatego i po to staje się sam On, Stworzyciel – jednocześnie Odkupicielem stworzenia-swego-
umiłowania.

Trójjedyny dokonał dzieła odkupienia człowieka-mężczyzny i człowieka-kobiety przez Syna Bożego,
 Jezusa Chrystusa. Rozważaniom na ten temat poświęcona jest właściwie całość niniejszej strony
 internetowej (przede wszystkim zaś: cz.IV oraz cz. V).

‘Gender’ o odkupieniu ... nie chce słyszeć. Jednakże Bóg – również jako Odkupiciel człowieka, nie
 jest zależny od przyzwolenia myśli człowieka na fakt, że:

JEST Bogiem,
 JEST Odkupicielem człowieka,
 każdy człowiek bez wyjątku, w tym również ‘genderysta’ – zostaje w chwili jego wywołania z nie-
istnienia do istnienia tym samym wezwany i uzdolniony do przyjęcia propozycji Odkupiciela i
 odkupienia.

Bóg bowiem swojego raz podjętego „zbawczego ZAMYSŁU” względem człowieka ponad wątpliwość
 ... nie zmieni i nigdy go nie wycofa. Samego odkupienia człowieka dokona Ojciec Niebieski poprzez
 „wstrząsającą ofiarę” (por. DiM 8) swojego Syna, który stanie się „Ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, i
 nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata” (1 J 2,2).

Ponieważ jednak Trójjedyny odnosi się zawsze z najwyższym ‘dystansem’ do człowieka, swego
 żywego „Obrazu” – jako nieodwołalnie obdarowanego zdolnością samo-stanowienia, samo-świadomości



 i zdolności podejmowania odpowiedzialności, jest rzeczą oczywistą, że rzeczywiste skorzystanie z
 dokonanego odkupienia będzie każdorazowo uzależnione od jego dobrowolnego przyjęcia. Tylko ten
 człowiek osiągnie życie wieczne w „Domu Ojca”, który Bożą propozycję Odkupienia i jego warunki ...
 wciąż potwierdzaną decyzją swojej wolnej woli przyjmie i warunki te będzie wcielał w życie.

2) Samo-stanowienie: dar funkcjonalny

Jak dopiero co przypomnieliśmy, ponad wszystkie dary, jakie z Bożego dzieła stworzycielskiego
 składają się na niezmienne wyposażenie człowieczej, każdemu człowiekowi jednakowo danej osobowej
 natury, zróżnicowanej jedynie jako „osobowa oryginalność” mężczyzny i kobiety – Bóg Trójjedyny ceni
 wolną wolę stworzenia swojego umiłowania, człowieka.
 – Św. Jan Paweł II określał ‘wolną wolę’ człowieka chętnie w aspekcie dynamicznym: jako jego
 uzdolnienie do „samo-stanowienia”. Jest to zdolność bardzo szczególna, ryzykowna – obok daru
 „samo-świadomości” człowieka (rozumu) oraz innego jeszcze, nieodstępnego i niezbywalnego uzdolnienia
 do podejmowania „odpowiedzialności”, czyli bycia „poczytalnym” za swoje czyny.

Ani lobby ‘gender’, ani filozoficzno-akademicka wydumana wypowiedź Simone de Beauvoir: ‘Nikt nie
 rodzi się kobietą, a nią dopiero się staje’ – nie zdoła ‘stworzyć’ człowieczej „natury” jeszcze raz : inaczej
 niż to Bóg stworzył.
 – Do stworzenia czegokolwiek, a tym bardziej: kogokolwiek – wypadałoby najpierw być ... Bogiem.
 Człowieczą ‘naturę’ stworzyć mógł sam tylko Bóg. A On jest zawsze niejako ‘najpierw’ Miłością’ – i tak
 dopiero ... Stworzycielem.

Z kolei zaś ‘gender’ nie jest w stanie zmienić-przemodelować „naturę człowieczą” w sposób istotny.
 ‘Gender’ może natomiast ten Boży dar: człowieczej natury któregoś konkretnego z ludzi – w nieutulony
 sposób, a oczywiście poczytalnie – gruntownie popsuć!

Każdemu z aspektów ludzkiej ‘natury’ poświęciliśmy na łamach naszej strony niemało rozważań,
 toteż tego zagadnienia tutaj nie podejmujemy.
 – Mimo wszystko przypominamy tutaj jeszcze raz dobitnie, że dar ‘wolnej woli’ jest przez Boga wręczony
 człowiekowi nie jako cel-sam-w-sobie, lecz jedynie instrumentalnie i funkcjonalnie. Bóg zamierzał przez
 obdarowanie człowieka uzdolnieniem wolnej woli wyzwolić z człowieka cel znacznie wyższy: by u niego
 zaistnieć mogła miłość – czy to do Boga, czy do człowieka. W tym znaczeniu dar wolnej woli jest darem
 jedynie instrumentalnym-funkcjonalnym, a nie celem samym w sobie.

3) Partner Absolutu – Podmiot Przymierza

Wyposażenie człowieka-mężczyzny i człowieka-kobiety w podarowaną mu wolną wolę (zdolność samo-
stanowienia) spełnia z Bożego punktu widzenia (a konsekwentnie wprost dotyczącego bez wyjątku każdego człowieka)
 rolę jedynie instrumentalną (zob. m.in. niż.: Wolność – Boży dar: funkcyjno-narzędny). Znaczy to, że sama w sobie
 ‘wolna wola’ służy osiągnięciu celu wyższego, tego właściwie zamierzonego: żeby mianowicie u
 człowieka mogła zaistnieć MIŁOŚĆ. Bo jeśli miłość ma być ‘miłością’, musi mieć do dyspozycji
 przestrzeń wolności.

Za tą właśnie ‘miłością’ swego żywego OBRAZU wobec kosmosu – jako za maleńkim darem
 odwzajemnionej ze strony człowieka miłości okazanej Bogu – Stworzyciel i Odkupiciel tak bardzo niejako
 zatęsknił, że „zstąpił” dla niego z nieba (zob. np. J 6,38.41.51n), stał się w Synu Bożym Człowiekiem – i go
 odkupił, stawszy się w sensie najdosłowniejszym „Ofiarą przebłagalną za grzechy nasze – i całego
 świata” (1 J 2,2).
 – Jezus Chrystus, Syn Boży, stał się – w świadectwie zamysłu całej Trójcy Przenajświętszej i jej
 niepojętej Miłości do człowieka (zob. J 3,16; Ef 2,4; itd.) – „narzędziem przebłagania przez wiarę, mocą Jego
 Krwi ...” (Rz 3,25). Wciąż w cierpliwym oczekiwaniu na bodaj odruch skruchy człowieka z racji
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 popełnionych przez siebie występków, niekiedy wprost zbrodni. I odrobiny odwzajemnionej, z decyzji
 wolnej woli płynącej odwzajemnionej miłości.

Bóg bowiem powołał każdego człowieka i uzdolnił każdego bez wyjątku – On, Absolut, do przyjęcia
 przymierza komunii, jakie mu ofiarowuje On, Nieskończony: Komunii ze swym własnym – Bożym Życiem
 i w swą własną – Bożą Miłością. Przymierze to ma stać się porywającym JEDNO-w-miłości-życiu-z-
Trójjedynym: na zawsze.

Oto ostateczny cel Bożego ZAMYSŁU. Bóg staje z tym swoim Zamysłem w obliczu KAŻDEGO-bez-
wyjątku człowieka: jako rzeczywiste zaproszenie i propozycja – nigdy ‘mus’. By ten kolejny Jego żywy
 Obraz-Podobieństwo zgodził się na oblubieńcze JEDNO-ze-swym-Bogiem, stając się z Nim – na
 zawsze: „Partnerem Absolutu – i Podmiotem Przymierza” (MiN 28).

2. Słowo Boże o odpowiedzialności za uczynki

a. Zły w ataku na najwyższe ‘piętro’
człowieka-osoby

1) W przygotowaniu warunków pojednania z Bogiem

Zbliżamy się do ważnego etapu naszych rozważań: szans na pojednanie z Bogiem i człowiekiem – w
 sytuacji, gdy ktoś, kto popadł w ideologię ‘gender’, ale przejrzał i szuka obecnie dróg do nawiązania
 utraconego kontaktu z Bogiem. Chciałby Boga przeprosić, naprawić zło wyrządzone Bogu, ludziom i
 sobie samemu. Pragnie po nowym przemyśleniu otworzyć się ponownie na życie łaski i święte
 sakramenty.

W przygotowaniu do szczegółowego omówienia szans na pojednanie z Bogiem pragniemy
 uświadomić sobie najpierw garść wypowiedzi Słowa-Bożego-Pisanego na temat zachowań etycznych i
 odpowiedzialności-poczytalności za nie, po czym wypada przypomnieć sobie ważne wypowiedzi Urzędu



 Nauczycielskiego Kościoła w nawiązaniu do tego samego aspektu zachowań.

Zdajemy sobie dobrze sprawę, że ZŁY: Szatan – nie szczędzi wysiłków, by u człowieka, który
 wykazuje skłonność, a może nawet chętną gotowość słuchania raczej jego: „Węża starodawnego, który
 się zwie diabeł i szatan, zwodzącego całą zamieszkał ziemię ...” (Ap 12,9), aniżeli Boga (poczynając od sytuacji
 w Raju: Rdz 3) – wygasić do maksimum podejmowanie jakiegokolwiek wysiłku do myślenia
 perspektywicznego [uzdolnienie do samo-świadomości].

Doprowadzenie człowieka do nie-myślenia jest perfidnym atakiem ZŁEGO, wycelowanym w
 najwyższe ‘centra’ godności człowieczeństwa: w jego rozumność, po czym łatwiej mu już poradzić sobie
 z człowiekiem na nieco niższym szczeblu jego osobowej godności: zdolności samo-stanowienia i
 podejmowania odpowiedzialności-poczytalności.

Stąd też szatan czyni wszystko, by człowieka odwieść od ... ‘myślenia’, a skoncentrował swoje
 zachowania na aspekcie przyjemności, jakiej może zaznać zaraz – tu i teraz. ZŁY zrealizuje swój zatruty
 plan wtedy, gdy człowiek wbrew wyraźnym Bożym ostrzeżeniom, wypowiadanym w jego sumieniu,
 posłucha jego – Szatana.

2) Już w raju: atak na poziom samo-świadomości

W taki to sposób ZŁY zdołał obałamucić już pierwszych Rodziców w Raju. Zakłócił skutecznie ich
 uzdolnienie do ‘myślenia’ perspektywicznego, czyli ich zdolność do samo-świadomości i zastanawiania
 się. Po to, by skoncentrować działanie człowieka na doznawaniu przyjemności – w skutecznym
 wyłączeniu procesu ‘myślenia’:

„Niewiasta zobaczyła, że drzewo to jest smaczne do skosztowania.
 A także, że jest ono przedmiotem ponęty dla oczu.
 Ponadto zaś drzewo to jest godne pożądania ze względu na to, iż można przez nie nabyć rozeznanie.

Zerwała więc z jego owocu – i zjadła.
Podała jednak również swemu mężowi, który był wraz z nią, tak iż on także zjadł” (Rdz 3,6; przekład

 własny z hebr.).

Oto odwieczna ‘metoda’ wciąż skutecznie stosowana przez ZŁEGO. W pierwszej kolejności usiłuje
 on wymanewrować u człowieka funkcje uzdalniające go do perspektywicznego ‘myślenia’: byle ten
 człowiek nie zastanawiał się więcej, dokąd go podejmowane decyzje na poziomie woli (władzy samo-
stanowienia) doprowadzą.

Czyli: ZŁEMU udało się uwieść-okłamać człowieka, który nie chce uruchomić podarowanego mu
 niezbywalnego wyposażenia natury osobowej człowieczej zarówno do samo-świadomości – w tym
 wypadku np. do podjęcia ‘rachunku sumienia’. Tym bardziej zaś nie chce mu się zastanowić (= nieodstępne
 uzdolnienie!) nad konsekwencjami faktu, iż jest uzdolniony do podejmowania odpowiedzialności i
 poczytalności za swe czyny. Szatan doskonale wie, jak u oddanego sobie ‘niewolnika’ doprowadzić do
 wyłączenia najwyższych poziomów jego godności człowieczej.

Niestety nie-myślenie o tym, że jestem poczytalny za swe czyny – nie jest w stanie poczytalność tę
 zawiesić. Nie jest też w stanie sprawić, by odpowiedzialność za podjęte decyzje moralne rozmyła się i nie
 pociągnęła za sobą żadnych skutków na życie – tym razem już wyraźnie ... wieczne.



b. Przyjmowanie lub odrzucanie Słowa Bożego

Dla przypomnienia przytoczymy w tej chwili nieco wypowiedzi Słowa-Bożego-Pisanego w związku z
 odpowiedzialnością za Boże Dary oraz pełnione swoje czyny. Posegregujemy je w paru grupach
 tematycznych.

1) Odkupieńcza miłość Trójjedynego

„Tak bowiem Bóg umiłował świat [świat ludzi], że Syna swego Jednorodzonego dał,
 aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął [w potępieniu wiecznym], ale miał życie wieczne.
 ... Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu. A kto nie wierzy, już został potępiony,
 bo nie uwierzył w Imię Jednorodzonego Syna Bożego.

 A SĄD polega na tym, że Światło przyszło na świat,
 lecz ludzie bardziej umiłowali Ciemność aniżeli Światło:
 bo złe były ich uczynki.
 Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi Światła i nie zbliża się do Światła,
 aby nie potępiono jego uczynków ...” (J 3,16-20).

 „Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne.
 Kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia,
 lecz grozi mu gniew Boży” (J 3,36).

 „Badacie Pisma [= Pismo święte], ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne.
 To one właśnie dają o Mnie świadectwo.
 A przecież nie chcecie przyjść do Mnie, aby mieć Życie.
 Nie odbieram chwały od ludzi, ale wiem o was, że nie macie w sobie miłości Boga” (J 5,39nn).

2) Nieprzemijalność Słowa Bożego

„Niebo i ziemia przeminą,
 ale Moje Słowa nie przeminą” (Mt 24,35).

3) ‘Zgorszyć’ dziecko: wdrażać w odejście od Boga

„Lecz kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych Małych, którzy wierzą we Mnie,
 temu byłoby lepiej kamień młyński zawiesić u szyi i utopić go w głębi morza.
 Biada światu z powodu zgorszeń! ...
 Biada człowiekowi, przez którego dokonuje się zgorszenie (Mt 18,6n; zob. też Łk 17,2n. – Dawać zgorszenie =
 wdrażać w odstępstwo od Boga. Typowe dla gender: świadome wdrażanie w grzeszenie).



4) Bez opamiętania w grzechach

„... A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego.
 Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali
 aż do dnia, kiedy Noe wszedł do Arki,
 i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich,
 tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego ...” (Mt 24,37nn).

 „A jak postanowione ludziom raz umrzeć, a potem – sąd,
 tak Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu,
 drugi raz ukaże się nie w związku z grzechem, lecz dla zbawienia tych, którzy Go oczekują” (Hbr 9,27n).

 „Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi [= ci którzy łamią Przykazania Boże] nie posiądą Królestwa Bożego?
 Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli,
 ani mężczyźni współżyjący ze sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy,
 ani oszczercy, ani zdziercy – nie odziedziczą Królestwa Bożego”? (1 Kor 6,9n).

 „... I czyż to znaczy, iż mamy czynić zło, aby stąd wynikło dobro?” (Rz 3,8 ).

 „Strzeżcie się, żeby was kto nie zwiódł.
 Wielu bowiem przyjdzie pod Moim imieniem i będą mówić:
 Ja jestem Mesjaszem.
 I wielu w błąd wprowadzą ...” (Mt 24,4n)
[Typowe dla ‘LGBTIQ’ i queer mainstreaming: on tylko się liczy! odpowiedzialności żadnej nie ma: Boga nie ma ! ].

5) Gotowość złożenia najwyższej ofiary

„Wtedy wydadzą was na udrękę i będą was zabijać, i będziecie w nienawiści u wszystkich narodów
 z powodu Mego Imienia.
 Wówczas wielu zachwieje się w wierze: będą się wzajemnie wydawać i jedni drugich nienawidzić.
 Powstanie wielu fałszywych proroków i wielu w błąd wprowadzą.
 A ponieważ wzmoże się nieprawość, oziębnie miłość wielu.

 Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.
 A ta Ewangelia o Królestwie – będzie głoszona po całej ziemi
 na świadectwo wszystkim narodom.
 I wtedy nadejdzie koniec” (Mt 24,9-14).

 „Albowiem jak błyskawica zabłyśnie na wschodzie, a świeci aż na zachodzie,
 tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego ...
 Zaraz też po ucisku owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku;
 gwiazdy zaczną padać z nieba i moce niebios zostaną wstrząśnięte.

 Wówczas ukaże się na niebie ZNAK Syna Człowieczego [= prawdopodobnie: Krzyż Odkupienia]
 ... i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach niebieskich z wielką mocą i chwałą.
 Pośle On swoich Aniołów z trąbą o głosie potężnym,
 i zgromadzą Jego wybranych z czterech stron świata, od jednego krańca nieba aż do drugiego ...” (Mt
 24,27-31).

 „To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli.
 Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: JAM zwyciężył świat” (J 16,33).

 „Przywołali ich [= Apostołów uwięzionych przed Sanhedryn]



 i zakazali im w ogóle przemawiać i nauczać w Imię Jezusa.
 Lecz Piotr i Jan odpowiedzieli:
 ‘Rozsądźcie, czy słuszne jest w oczach Bożych bardziej słuchać was – niż Boga?
 Bo my nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli’ (Dz 4,18nn).

 „Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że MNIE pierwej znienawidził.
 Gdybyście byli ze świata, świat by was miłował jako swoją własność.
 Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat
 nienawidzi ...
 Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować.
 Jeżeli Moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać ...” (J 15,18nn).

6) Sąd przed Trybunałem Chrystusa

„Ojciec [= Bóg Ojciec] bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały Sąd przekazał Synowi ...
 Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto słucha Słowa Mego i WIERZY w Tego,
 który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na Sąd,
 lecz ze śmierci przeszedł do Życia [życie w stanie Łaski uświęcającej – lub bez niej: w grzechu].

 Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że nadchodzi Godzina, nawet już jest,
 kiedy to UMARLI usłyszą głos Syna Bożego,
 i Ci, którzy usłyszą, ŻYĆ będą ...
 Nadchodzi bowiem godzina, w której wszyscy, którzy spoczywają w grobach,
 usłyszą głos Jego:

 A ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie Życia;
 ci, którzy pełni złe czyny – na zmartwychwstanie potępienia.
 Ja sam z siebie nic czynić nie mogę. Tak, jak słyszę, sądzę,
 a sąd Mój jest sprawiedliwy. Nie szukam bowiem własnej woli,
 lecz Woli Tego, który Mnie posłał” (J 5,22-30).

 „Dlatego też staramy się JEMU podobać [= Jezusowi Chrystusowi],
 czy to gdy z Nim, czy gdy z daleka od Niego jesteśmy.
 Wszyscy bowiem musimy stanąć przed trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę
 za uczynki dokonane w ciele: złe lub dobre” (2 Kor 5,9n).

 „Potem ujrzałem [= św. Jan Apostoł w Objawieniu rzeczy ostatecznych] wielki biały tron, i na nim Zasiadającego,
 od Którego oblicza uciekła ziemia i niebo, a miejsca dla nich nie znaleziono.

 I ujrzałem umarłych – wielkich i małych, stojących przed Tronem, a otwarto Księgi.
 I inną Księgę otwarto, która jest Księgą ŻYCIA.
 I osądzono zmarłych z tego, co w Księgach zapisano, według ich czynów.
 I morze wydało zmarłych, co w nim byli, i Śmierć, i Otchłań wydały zmarłych, co w nich byli,
 i każdy został osądzony według swoich czynów.

 A Śmierć i Otchłań wrzucono do jeziora ognia [= koniec panowania dotychczasowej śmierci, dzieła szatana].
 To jest Śmierć DRUGA – jezioro ognia.
 Jeśli się ktoś nie znalazł zapisany w Księdze Życia,
 został wrzucony do jeziora ognia ...” (Ap 20,11-15).

7) Ciało i Krew Chrystusa: warunek życia wiecznego



Objaśnienie

„Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam:
 Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego
 i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli Życia w sobie.
 Kto spożywa Moje Ciało i pije Moją Krew, Ma Życie wieczne,
 a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym ...” (J 6,53n).

 „... Odtąd wielu uczniów Jego się wycofało i już z Nim nie chodziło.
 Rzekł więc Jezus do DWUNASTU: ‘Czyż i wy chcecie odejść?’
 Odpowiedział Mu Szymon Piotr:
 ‘Panie, do kogóż pójdziemy? Tym masz SŁOWA – ŻYCIA – wiecznego!
 A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Boga” (J 6,66-69).

8) Śmierć jako przychodzący Odkupiciel

„W Domu Ojca Mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział.
 Idę przecież przygotować wam miejsce.

 A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce [= ‘odejście’ przez okrutne męki-tortury; cena Odkupienia],
 przyjdę powtórnie [= śmierć indywidualnego człowieka] i zabiorę was do siebie,
 abyście i wy byli tam gdzie Ja JESTEM ...” (J 14,2n).

3. Z wypowiedzi Magisterium Kościoła

a. Magisterium – Chrystus nadal nauczający
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1) Z mandatu Jezusa Chrystusa

Obecnie pragniemy przytoczyć dla przypomnienia pewne bardziej charakterystyczne, wiążące
 wypowiedzi Magisterium Kościoła na tematy etyczne, związane pośrednio czy bezpośrednio z ideologią
 ‘gender’.

W tym właśnie Urzędzie Nauczycielskim Kościoła, czyli biskupów Kościoła wraz z kapłanami, ściśle
 zjednoczonych w nauczaniu dogmatu i zachowań moralnych więzią jedności jurysdykcyjnej z aktualnym
 Papieżem, czyli „sub Petro et cum Petro – pod Piotrem i z Piotrem” (VSp 116), wyraża się obietnica Jezusa
 Chrystusa, jedynego Założyciela i Właściciela Kościoła (zob. do tej tematyki wyż. z naszej strony: Chrystus nadal
 NAUCZAJĄCY – oraz c.d.: Chrystus w głosie PIOTRA). W tym to Kościele pozostaje Jezus Chrystus niezłomnie –
 aktywnie, wraz z Duchem Świętym – aż do skończenia świata (względnie: aż końca dobiegnie ‘czas’):

„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
 Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem.
 A oto Ja JESTEM z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,19n).

Jezus Chrystus, Syn Boży i zarazem Syn Człowieczy, wyposażył ten ‘swój’ Kościół, którego z Jego
 obietnicy „bramy piekielne nie przemogą” (Mt 16,18), w charyzmat PRAWDY w aspekcie wszystkich
 zakresów tematycznych, na ile będą się wiązały z naszym zbawieniem w Chrystusie (zob. m.in. DV 11d; oraz:
 ks. PL, „SŁOWO Twoje jest PRAWDĄ”, zwł. rozdz. 6: „Boża Prawda objawiająca się w Piśmie Świętym całym i jego
 wypowiedziach szczegółowych”, s. 198-273; zob. z naszej str., portal, Spis Treści, kolumna ‘1’ nr 12: książka w ‘PDF’. – Zob.
 ponadto obszerny artykuł: „Wierność spowiednika wierze Apostolskiej: pod Piotrem i z Piotrem” – PORTAL niniejszej strony,
 kolumna 4, nr 10).

Ilekroć Magisterium Kościoła wypowiada się na tematy zachowań etycznych, nie czyni tego ‘od
 siebie’ ani według ‘widzimisię’ np. teologów, lecz posłuszny PRAWDZIE, którą JEST – Jezus Chrystus.
 – Jednocześnie zaś Kościół – w naśladownictwie stylu Bożego, nigdy nikogo nie zmusza do przyjęcia
 swego nauczania, a jedynie przedkłada, a także zobowiązuje do zachowania podawanych przez siebie
 norm etycznych. Ukazuje jednak zarazem, wciąż wsłuchany w głos Boży, konsekwencje ewentualnego
 nie-przyjęcia Bożych rozwiązań.

2) Jan Paweł II – ‘Familiaris Consortio’

Wypadałoby przytoczyć tutaj dla przypomnienia chociażby wypowiedź Jana Pawła II z jego
 „Familiaris Consortio”. Wypowiedź ta jest o tyle charakterystyczna, że dotyczy w sam raz małżeństwa,
 ściślej: wzajemnych intymnych odniesień małżonków z uwzględnieniem każdorazowej pełnej otwartości
 na potencjalność rodzicielską (por HV 11: „Jednakże Kościół, wzywając ludzi do przestrzegania nakazów naturalnego
 prawa, które objaśnia swoją stałą doktryną, naucza, że konieczną jest rzeczą, aby każdy akt małżeński zachował swoje
 wewnętrzne przeznaczenie do przekazywania życia ludzkiego”).
 – Wiążącego nauczania Kościoła w tym względzie nie zdołają osłabić, ani zniweczyć – żadne sofistyczne
 teorie twórców ‘genderyzmu’, jakoby tu chodziło o „stereotypy” dawnych czasów i kultur, które dawno już
 przestały być aktualne i wiążące.

Innymi słowy, Kościół święty ‘normy’, dotyczącej wewnętrznego ładu aktu współżycia małżeńskiego w
 żaden sposób nie ‘wymyślił’. Pochodzi on ze stworzycielskiego dzieła samego Boga, jedynego Pana i
 Stworzyciela również małżeństwa. Natomiast Kościół w Bożym Imieniu wyjaśnia niezmiennie i
 przedkłada rodzinie ludzkiej całej tę ‘normę’ – w najgłębszym przekonaniu wiary, która mylić nie może, że
 jest to „promulgacja samego Prawa Bożego” (HV 20):

„Również w dziedzinie moralności małżeńskiej Kościół jest obecny i działa jako

javascript:view('p2_2b.htm#docet,850,650)
javascript:view('p2_2b.htm#docet,850,650)
javascript:view('p2_2b.htm#docet,850,650)
javascript:view('p2_2b.htm#docet,850,650)
javascript:view('p2_2c.htm#chr-ptr,850,650)
javascript:view('p2_2c.htm#chr-ptr,850,650)
javascript:view('p2_2c.htm#chr-ptr,850,650)


 Nauczyciel i Matka.

  Jako Nauczyciel, niestrudzenie głosi normę moralną, która winna kierować
 odpowiedzialnym przekazywaniem życia.

  Kościół nie jest bynajmniej autorem tej normy, ani jej sędzią [oryg. łac.: árbitra =
 Kościół nie jest uprawniony działać tu arbitralnie. Cały text łac.: cuius autem normae Ecclesia
 profecto nec auctor est nec árbitra].

  Kościół, posłuszny PRAWDZIE, którą JEST Chrystus (J 14,6) i Którego obraz
 odbija się w naturze i godności osoby ludzkiej,
 tłumaczy normę moralną i przedkłada ją wszystkim ludziom dobrej woli,
 nie ukrywając, że wymaga ona radykalizmu i doskonałości (FC 33).

3) Jan Paweł II – ‘Veritatis Splendor’

„... Kiedy ... chrześcijanie zwracają się doń [do Jezusa Chrystusa, jak młodzieniec z Mt 19,16] z pytaniem
 nurtującym ich sumienia, Chrystus odpowiada słowami Nowego Przymierza, które powierzył swemu
 Kościołowi.
 Zostaliśmy bowiem posłani, aby – jak mówi o sobie Apostoł – ‘głosić Ewangelię, i to nie w mądrości
 słowa, by nie zniweczyć Chrystusowego Krzyża’ (por. 1 Kor 1,17).

  Dlatego odpowiedź Kościoła na pytanie człowieka niesie w sobie mądrość
 i moc Chrystusa ukrzyżowanego, Prawdy, która nam się udziela.

 Gdy więc ludzie stawiają Kościołowi pytania nurtujące ich sumienia, gdy w Kościele wierni zwracają
 się do Biskupów i Pasterzy, w odpowiedzi Kościoła brzmi głos Jezusa Chrystusa, głos mówiący
 prawdę o dobru i złu.
 Słowo wypowiedziane przez Kościół rozbrzmiewa we wnętrzu człowieka głosem Boga, który ‘jeden
 tylko jest Dobry’ (Mt 19, 17) i jeden tylko ‘jest miłością’ (1 J 4, 8. 16) ...” (VSp 117).

b. Prawo Boże a prawo stanowione

1) Z pobytu w Polsce w 2014 r. kard. Gerharda Müllera

Wielu osobom w państwie, szczególnie osobom u Władzy, bardzo się nie podoba, ilekroć Kościół
 przypomina, że prawo ‘stanowione’, czyli państwowe nigdy nie może być postawione wyżej, aniżeli
 Prawo Boże. Znaczy to, że żadne prawo ‘stanowione’ nie posiada jakiejkolwiek mocy wiążącej, o ile



 sprzeciwia się któremukolwiek z Bożych Przykazań.

W Polsce gościł w połowie roku 2014 kardynał Gerhard Müller, który w tym czasie pełnił u boku Ojca
 świętego funkcję prefekta Kongregacji Nauki Wiary. Został on zaproszony również do Pałacu
 Prezydenckiego, gdzie wygłosił wykład na temat etyki oraz wzajemnego stosunku między prawem
 Bożym – a prawem ludzkim stanowionym. Władze ocenzurowały to przemówienie: nie wolno było
 opublikować nawet na stronie rządowej tego przemówienia kardynała-prefekta z Rzymu. Oczywiście
 wiadomo, że sprzeciw okazywany Bogu – zupełnie na nic się nie przyda w rozrachunku ostatecznym.

Przytoczymy fragmenty wspomnianego przemówienia Kardynała (Warszawa, 16.VI.2014 r.). Kardynał
 został zaproszony na tę konferencję przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Bronisława
 Komorowskiego. Temat Konferencji brzmiał:
 „Osoba i czyn w państwie demokratycznym i prawnym – Wolność i odpowiedzialność”.

Prefekt Kongregacji Nauki Wiary, kard. Gerhard Müller, odniósł się w swym wykładzie w niezwykle
 mocnych słowach m.in. do nagonki na lekarzy, którzy podpisali „Deklarację Wiary”  i są z tego tytułu
 przedmiotem histerycznej nagonki ze strony środowisk lewicowych (połowa roku 2014. Zob. dokładniej wyż.: Atak
 na Deklarację Wiary oraz na prof. Bogdana Chazana). Dostępny jest oczywiście także pełny tekst wystąpienia
 kardynała Gerharda Müllera (z 16.VI.2014 r.: Warszawa, Pałac Prezydencki. – Zob.: Kard. Muller: Normy etyczne nie
 podlegają kompromisom).

2) Z wystąpienia Kardynała Müllera w Pałacu Prezydenckim w Warszawie

W czasie przemówienia Kardynała Gerharda Müllera padły m.in. mocne słowa
 na temat aborcji. Kardynał zwrócił uwagę, że:

„... Szerzy się też pogląd, jakoby człowiek niewierzący nie popełniał grzechu,
 postępując wbrew sumieniu ... w ważnej nawet sprawie, bo – jak mówi – nie
 ma Boga i grzech istnieje tylko w religii. Jest to błędne. Bóg jest Bogiem
 wszystkich, nie tylko wierzących i Kościoła.
 – Toteż np. zabicie dziecka nienarodzonego z powodu zespołu Downa jest
 grzechem nie tylko przeciwko osobie ludzkiej i przeciwko społeczności, lecz
 także przeciwko Bogu, bo prawo do życia nie wypływa ze światopoglądu ani
 z wiary, ani z Objawienia, lecz z samego faktu życia.
 – Sumienia błędne i znieprawione muszą być reedukowane przez przyjęcie
 poprawnych i powszechnych norm etycznych”.

Kardynał podkreślił:

„... Człowiek tych tendencji uważa się za homo creator i prawo ma mu służyć
 za narzędzie do konstruowania świata wirtualnego, technicznego, bez-
etycznego, bez-religijnego i bez ograniczeń dla wszech-wolności. 
 – Prawo sprzeczne z etyką, z sumieniem człowieka, w sposób oczywisty i
 bezdyskusyjny, nie ma mocy wiążącej, toteż zwykle funkcjonuje na zasadzie
 przymusu czy przemocy.

Mocno zabrzmiały słowa Prefekta Watykańskiej Dykasterii nawiązujące do
 sytuacji, w jakiej znalazł się prof. Bogdan Chazan:

„Rozwijające się dziś coraz szerzej teorie, że prawo państwowe stoi ponad
 etyką i moralnością lub że ono jest źródłem właściwej etyki bez względu na
 swe sformułowania i że np. państwo może zmuszać lekarza wbrew jego
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 sumieniu do zabijania dziecka nienarodzonego, i to jeszcze pod sankcją
 wyrzucenia z pracy, same są po prostu przestępcze i potworne”.

„Trzeba zwrócić uwagę na błędne rozumienie słowa ‘pacjent’. Kobieta w
 błogosławionym stanie normalnie nie jest pacjentką. Pacjentką jest bowiem
 osoba cierpiąca i chora”.

Zdaniem Prelegenta:

„Wielu ludzi, także katolików, nie popiera najdoskonalszej etyki katolickiej na
 świecie w całości, a przyjmują tylko niektóre normy selektywnie według
 swego upodobania, bo całość jest dla nich zbyt wymagająca.
 – Kiedy powiadają, że niektóre normy etyki są nieaktualne, a innych brakuje,
 to albo jej nie znają albo właśnie częściowo się z niej sami wycofują, a na to
 miejsce stanowią sobie swoje pseudonormy.

 Jeszcze raz: nie należy mylić prawdziwości i wartości normy etycznej z taką
 czy inną jej realizacją w praktyce. Gdyby patrzeć na samą realizację, to
 trzeba by zrezygnować z całości etyki. Etyka jest programem
 wychowawczym, nie bilansem.
 – Natomiast co do prawa stanowionego, to mogą być przypadki, że bardzo
 rozpowszechnione jego niestosowanie może świadczyć o jakichś jego
 brakach czy wadach, gdyż praktyka może weryfikować koncepcję danego
 prawa”.

Tych fragmentów wystąpienia Prefekta Kongregacji Nauki Wiary nie znajdziemy w relacji z
 konferencji, która pojawiła się na oficjalnej stronie prezydenta Komorowskiego. Umieszczono tam
 jedynie depeszę agencyjną, w której pojawia się krótka wzmianka na temat obecności kard.
 Müllera na debacie. Źródło: prezydent.pl. – luk. – Oraz:

 http://prawda-nieujawniona.blog.onet.pl/2014/06/12/kard-muller-w-palacu-prezydenckim-
zmuszanie-lekarza-do-aborcji-jest-potworne/
Całość wystąpienia Kard. Müllera zob.:
 http://naszdziennik.pl/polska-kraj/82385,normy-etyczne-nie-podlegaja-kompromisom.html

c. Wolność a odpowiedzialność

1) Z nauczania Jana Pawła II:



„... Człowiek oczywiście jest wolny od chwili, kiedy może pojąć i przyjąć Boże przykazania.
 Cieszy się wolnością niezwykle rozległą, może bowiem jeść ‘z wszelkiego drzewa tego ogrodu’.

  Nie jest to jednak wolność nieograniczona: musi się zatrzymać przed ‘drzewem poznania dobra i
 zła’,
 została bowiem powołana, aby przyjąć prawo moralne, które Bóg daje człowiekowi.

  W rzeczywistości właśnie przez to przyjęcie prawa moralnego, ludzka wolność naprawdę i w pełni
 się urzeczywistnia. ‘Jeden tylko Dobry’ (Mt 19,17) wie bowiem doskonale, co jest dobre dla człowieka i
 dlatego z miłości doń dobro to mu nakazuje w przykazaniach.
 Prawo Boże nie umniejsza zatem, a tym bardziej nie eliminuje wolności człowieka, przeciwnie – jest jej
 gwarancją i sprzyja jej rozwojowi.

  W zupełnie innym kierunku zmierzają jednak niektóre współczesne tendencje kulturowe,
 stanowiące podłoże dość licznych nurtów myśli etycznej, które podkreślają rzekomy konflikt między
 wolnością a prawem.

  Należą do nich doktryny, które przyznają poszczególnym jednostkom lub grupom społecznym
 prawo decydowania o tym, co jest dobre, a co złe: według nich ludzka wolność może ‘stwarzać
 wartości’ i cieszy się pierwszeństwem przed prawdą do tego stopnia, że sama prawda uznana jest za
 jeden z wytworów wolności. Wolność zatem rościłaby sobie prawo do takiej autonomii moralnej, która
 w praktyce oznaczałaby zupełną jej suwerenność ...” (VSp 35).

2) Inny fragment z nauczania Jana Pawła II:

  „... Dlatego w każdym człowieka nie ma niczego
bardziej osobistego
i nieprzekazywalnego,
jak zasługa cnoty, czy odpowiedzialność za winę” (RP 16).

d. Ład odniesień płciowych

1) Wewnętrzny ład aktu współżycia: każdy akt otwarty na Życie

„Stosunki, przez które małżonkowie jednoczą się w sposób intymny i czysty (...)

  Nie przestają być moralnie poprawne, nawet gdyby przewidywano, że z przyczyn zupełnie



 niezależnych od woli małżonków będą niepłodne, ponieważ nie tracą swojego przeznaczenia do
 wyrażania i umacniania zespolenia małżonków. (...)
 Bóg bowiem tak mądrze ustalił naturalne prawa płodności i jej okresy, że już same przez się
 wprowadzają one przerwy pomiędzy kolejnymi poczęciami.

  Jednakże Kościół wzywając ludzi do przestrzegania nakazów prawa naturalnego, które objaśnia
 swoją niezmienną doktryną, naucza, że konieczną jest rzeczą, aby każdy akt małżeński zachował
 swoje wewnętrzne przeznaczenie do przekazywania życia ludzkiego” (HV 11).

  „Nauka ta (...) ma swoją podstawę w ustanowionym przez Boga nierozerwalnym związku – którego
 człowiekowi nie wolno samowolnie zrywać – między dwojakim znaczeniem tkwiącym w stosunku
 małżeńskim: między oznaczaniem jedności [łac.: significationem unitatis] i oznaczaniem rodzicielstwa [łac.:
 significationem procreationis].

   Albowiem stosunek małżeński z najgłębszej swojej istoty, łącząc najściślejszą więzią męża i żonę,
 jednocześnie czyni ich zdolnymi do zrodzenia nowego życia, zgodnie z prawami zawartymi w samej
 naturze mężczyzny i kobiety.

  Jeżeli zatem zostaną zachowane te dwa istotne elementy stosunku małżeńskiego, a więc
 oznaczanie jedności i rodzicielstwa, to wtedy zatrzymuje on w pełni swoje znaczenie wzajemnej i
 prawdziwej miłości oraz swoje odniesienie do bardzo wzniosłego zadania, do którego człowiek zostaje
 powołany – a mianowicie do rodzicielstwa.
 Sądzimy, że ludzie naszej epoki są szczególnie przygotowani do zrozumienia, jak bardzo ta nauka jest
 zgodna z ludzkim rozumem” . (HV 12).

2) Odrzucenie wszelkich praktyk przeciw-rodzicielskich

„W oparciu o te podstawowe zasady ludzkiej i chrześcijańskiej nauki o małżeństwie czujemy się w
 obowiązku raz jeszcze oświadczyć, że należy bezwarunkowo odrzucić – jako moralnie
 niedopuszczalny sposób ograniczania ilości potomstwa:

  bezpośrednie naruszanie rozpoczętego już procesu życia,

  a zwłaszcza bezpośrednie przerywanie ciąży, choćby dokonywane ze względów leczniczych.

 Podobnie (...) odrzucić należy:
  bezpośrednie obezpłodnienie, czy to stałe, czy czasowe, zarówno mężczyzny, jak i kobiety.

 Odrzucić również należy wszelkie działanie, które:
  bądź to w przewidywaniu zbliżenia małżeńskiego,
  bądź podczas jego spełniania,
  czy w rozwoju jego naturalnych skutków

 miałoby za cel uniemożliwienie poczęcia lub prowadziłoby do tego.

  Nie można też dla usprawiedliwienia stosunków małżeńskich z rozmysłem pozbawionych płodności
 odwoływać się do następujących, rzekomo przekonywających racji:
że mianowicie z dwojga złego należy wybierać to, które wydaje się mniejsze;
 albo że takie stosunki płciowe tworzą pewną całość ze stosunkami płodnymi, które je poprzedziły lub
 po nich nastąpią, tak że przejmują od nich tę samą wartość moralną.

 W rzeczywistości bowiem chociaż wolno niekiedy tolerować mniejsze zło moralne dla uniknięcia
 jakiegoś zła większego lub dla osiągnięcia większego dobra, to jednak:



  nigdy nie wolno, nawet dla najpoważniejszych przyczyn, czynić zła, aby wynikło z niego dobro (por.
 Rz 3,8).

 Innymi słowy, nie wolno wziąć za przedmiot aktu woli tego, co ze swej istoty narusza ład moralny – a
 co tym samym należy uznać za niegodne człowieka – nawet w wypadku, jeśli zostaje to dokonane w
 zamiarze zachowania lub pomnożenia dóbr poszczególnych ludzi, rodzin czy społeczeństwa.
 – Błądziłby zatem całkowicie ten, kto by mniemał, że płodne stosunki płciowe całego życia
 małżeńskiego mogą usprawiedliwić stosunek małżeński z rozmysłu obezpłodniony i dlatego z istoty
 swej moralnie zły” (HV 14).

3) Środki lecznicze a życie poczętego

  „Kościół natomiast uważa za moralnie dopuszczalne stosowanie środków leczniczych, niezbędnych
 do leczenia chorób, choćby wynikać stąd miała przeszkoda, nawet przewidywana, dla prokreacji,
 byleby ta przeszkoda nie była z jakichś motywów bezpośrednio zamierzona” (HV 15).

e. Normy pozytywne a negatywne

1) Normy moralne pozytywne a negatywne – ‘Veritatis Splendor’

„... Tego rodzaju normy pozytywne, które nakazują wypełnianie takich właśnie czynów i rozwijanie
 takich postaw – obowiązują powszechnie i są niezmienne:
jednoczą wokół tego samego wspólnego dobra wszystkich ludzi żyjących w każdej epoce historycznej,
 stworzonych dla ‘tego samego powołania i przeznaczenia’.

  Te uniwersalne i wieczyste prawa są odpowiednikiem wiedzy praktycznego rozumu i zostają
 zastosowane do konkretnych czynów poprzez osąd sumienia. Podmiot działający przyswaja sobie
 osobiście prawdę zawartą w prawie: przejmuje na własność tę prawdę swojego bytu poprzez czyny i
 związane z nimi cnoty.

  Normy negatywne prawa naturalnego mają moc uniwersalną: obowiązują wszystkich i każdego,
 zawsze i w każdej okoliczności. Chodzi tu bowiem o zakazy, które zabraniają określonego działania
 semper et pro semper [= zawsze i na zawsze], bez wyjątku, ponieważ wyboru takiego postępowania w
 żadnym przypadku nie da się pogodzić z dobrocią woli osoby działającej, z jej powołaniem do życia z
 Bogiem i do komunii z bliźnim.

  Nikomu i nigdy nie wolno łamać przykazań, które bezwzględnie obowiązują wszystkich do



 nieobrażania w drugim człowieku, a przede wszystkim w samym sobie, godności osoby wspólnej
 wszystkim ludziom” (VSp 52).

2) Normy negatywne a prawo stanowione

„W ten sposób normy moralne, a przede wszystkim normy negatywne, które zakazują zła, ujawniają
 swoje znaczenie i moc zarazem osobową i wspólnotową.
 – Broniąc nienaruszalnej osobowej godności każdego człowieka, służą one zachowaniu tkanki ludzkiej
 społeczności oraz jej prawidłowemu i owocnemu rozwojowi. (...)

  ... Tak więc elementarne zasady moralne życia społecznego stanowią podstawę określonych
 wymogów, do których muszą się dostosować zarówno władze publiczne, jak i obywatele.

  Nawet dobre intencje i trudne nieraz okoliczności nie uprawniają nigdy władz państwowych ani
 poszczególnych osób do łamania fundamentalnych i niezbywalnych praw osoby ludzkiej. Jedynie
 bowiem moralność, która uznaje normy obowiązujące zawsze i wszystkich, bez żadnych wyjątków,
 może stanowić etyczny fundament współżycia społecznego, zarówno w poszczególnych krajach, jak i
 na płaszczyźnie międzynarodowej” (VSp 97).

3) Czyny ‘wewnętrznie złe’

  „Dzięki świadectwu rozumu wiemy jednak, że istnieją przedmioty ludzkich aktów, których nie można
 przyporządkować Bogu, ponieważ są one radykalnie sprzeczne z dobrem osoby, stworzonej na Jego
 obraz. Tradycyjna nauka moralna Kościoła mówi o czynach, które są ‘wewnętrznie złe’ (łac.: intrinsece
 malum):
 – są złe zawsze i same z siebie, to znaczy ze względu na swój przedmiot, a niezależnie od
 ewentualnych intencji osoby działającej i od okoliczności.

  Dlatego nie umniejszając w niczym wpływu okoliczności, a zwłaszcza intencji na moralną jakość
 czynu, Kościół naucza, że ‘istnieją akty, które jako takie, same w sobie, niezależnie od okoliczności, są
 zawsze wielką niegodziwością ze względu na przedmiot’.
 Sam Sobór Watykański II, mówiąc o szacunku należnym ludzkiej osobie, wymienia wiele przykładów
 takich czynów:
 ‘Wszystko, co godzi w samo życie, jak wszelkiego rodzaju zabójstwa, ludobójstwa, spędzanie płodu,
 eutanazja i dobrowolne samobójstwo; wszystko, cokolwiek narusza całość osoby ludzkiej, jak
 okaleczenia, tortury zadawane ciału i duszy, wysiłki w kierunku przymusu psychicznego; wszystko, co
 ubliża godności ludzkiej, jak nieludzkie warunki życia, arbitralne aresztowania, deportacje,
 niewolnictwo, prostytucja, handel kobietami i młodzieżą, a także nieludzkie warunki pracy, w których
 traktuje się pracowników jak zwykłe narzędzia zysku, a nie jak wolne, odpowiedzialne osoby;
 wszystkie te i tym podobne sprawy i praktyki są czymś haniebnym; zakażają cywilizację ludzką,
 bardziej hańbią tych, którzy się ich dopuszczają, niż tych, którzy doznają krzywdy i są jak najbardziej
 sprzeczne z czcią należną Stwórcy’.

  Na temat czynów wewnętrznie złych, związanych z praktykami antykoncepcyjnymi, poprzez które
 akt małżeński zostaje z rozmysłem pozbawiony płodności, Paweł VI naucza:
 ‘W rzeczywistości (...) chociaż wolno niekiedy tolerować mniejsze zło moralne dla uniknięcia jakiegoś
 zła większego lub dla osiągnięcia większego dobra, to jednak nigdy nie wolno, nawet dla
 najpoważniejszych przyczyn, czynić zła, aby wynikło z niego dobro.

 Innymi słowy, nie wolno wziąć za przedmiot pozytywnego aktu woli tego, co ze swej istoty narusza ład
 moralny – a co tym samym należy uznać za niegodne człowieka – nawet w wypadku, jeśli zostaje to
 dokonane w zamiarze zachowania lub pomnożenia dóbr poszczególnych ludzi, rodzin lub



 społeczeństwa” (VSp 80).

4) Czyny ‘wewnętrznie złe’ a ‘grzechy usprawiedliwione’?

   „Nauczając o istnieniu czynów wewnętrznie złych, Kościół opiera się na doktrynie Pisma Świętego.
 Apostoł Paweł stwierdza stanowczo:

 ‘Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni
 współżyjący z sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa
 Bożego’ (1 Kor 6,9n).

  Jeśli czyny są wewnętrznie złe, dobra intencja lub szczególne okoliczności mogą łagodzić ich zło,
 ale nie mogą go usunąć: są to czyny ‘nieodwracalnie’ złe, same z siebie i same w sobie niezdatne do
 tego, by je przyporządkować Bogu i dobru osoby:
 ‘Jeśli czyny są same z siebie grzechami (cum iam opera ipsa peccata sunt) – pisze św. Augustyn – jak na
 przykład kradzież, cudzołóstwo, bluźnierstwo lub tym podobne, to któż ośmieliłby się twierdzić, że gdy
 dokonane zostają dla dobrych powodów (causis bonis), nie są już grzechami lub – co jeszcze bardziej
 nielogiczne – są grzechami usprawiedliwionymi?’.

 Tak więc okoliczności lub intencje nie zdołają nigdy przekształcić czynu ze swej istoty niegodziwego
 ze względu na przedmiot w czyn ‘subiektywnie’ godziwy lub taki, którego wybór można usprawiedliwić”
 (VSp 81).

  „Intencja zresztą jest dobra, gdy ma na celu prawdziwe dobro człowieka, widziane w perspektywie
 jego ostatecznego celu. Natomiast czyny, których przedmiot nie może być przyporządkowany Bogu i
 jest ‘niegodny ludzkiej osoby’, zawsze i w każdym wypadku sprzeciwiają się temu dobru. W tym sensie
 przestrzeganie norm, które zakazują tych czynów i obowiązują semper et pro semper [zawsze i na
 zawsze], to znaczy nie dopuszczają żadnych wyjątków, nie tylko nie ogranicza dobrej intencji, ale
 stanowi wręcz jej fundamentalny wyraz (...)” (VSp 82).

  „Jak widać, w zagadnieniu moralnej jakości ludzkich czynów, a zwłaszcza w problemie istnienia
 czynów wewnętrznie złych koncentruje się w pewnym sensie sam problem człowieka, prawdy o nim
 oraz konsekwencji moralnych, jakie z niej wypływają.

  Uznając i głosząc istnienie wewnętrznego zła określonych czynów ludzkich, Kościół dochowuje
 wierności integralnej prawdzie o człowieku, a tym samym okazuje szacunek człowiekowi i pomaga mu
 wzrastać w jego godności i powołaniu (...)

  (...) Musimy przede wszystkim ukazywać urzekający blask tej prawdy, którą jest sam Jezus
 Chrystus. W Nim, który jest Prawdą (J 14,6), człowiek może w pełni zrozumieć i doskonale wypełniać,
 poprzez dobre czyny, swoje powołanie do wolności w posłuszeństwie prawu Bożemu, zawartemu w
 przykazaniu miłości Boga i bliźniego (...)” (VSp 83).

5) Normy moralne negatywne obowiązujące bez wyjątku wszystkich

  „Doktryna Kościoła, a zwłaszcza stanowczość, z jaką broni ona uniwersalnej i wieczystej ważności
 norm, które zakazują aktów ze swej istoty złych, jest nierzadko oceniana jako przejaw nieprzejednania,
 którego nie sposób zaakceptować, zwłaszcza w niezwykle złożonych i konfliktowych sytuacjach życia
 moralnego dzisiejszego człowieka i społeczeństwa: to nieprzejednanie miałoby się rzekomo
 sprzeciwiać macierzyńskiej naturze Kościoła, o którym mówi się, że okazuje w ten sposób brak
 wyrozumiałości i współczucia.



  W rzeczywistości jednak macierzyńskości Kościoła nie można nigdy odłączać od jego misji
 nauczania, gdyż musi ją zawsze wypełniać jako wierna Oblubienica Chrystusa, który jest Prawdą:
 ‘Jako Nauczyciel [Kościół] nieustannie głosi normę moralną (...). Nie jest bynajmniej autorem tej normy
 ani jej sędzią. Kościół, posłuszny prawdzie, którą jest Chrystus i którego obraz odbija się w naturze i
 godności osoby ludzkiej, tłumaczy normę moralną i przedkłada ją wszystkim ludziom dobrej woli, nie
 ukrywając, że wymaga ona radykalizmu i doskonałości’.

  W rzeczywistości prawdziwa wyrozumiałość i szczere współczucie muszą oznaczać miłość do
 osoby, umiłowanie jej prawdziwego dobra, jej autentycznej wolności. Z pewnością nie może to polegać
 na ukrywaniu lub osłabianiu prawdy moralnej, lecz na ukazywaniu, że w swej istocie jest ona
 promieniowaniem odwiecznej Mądrości Bożej, objawionej nam w Chrystusie, i służbą człowiekowi,
 która pomaga mu wzrastać w wolności i dążyć do szczęścia (...)” (VSp 95).

  „Stanowczość, z jaką Kościół broni uniwersalnych i niezmiennych norm moralnych, nie ma
 bynajmniej na celu umniejszać człowieka, ale służyć jego prawdziwej wolności: skoro nie istnieje
 wolność poza prawdą lub przeciw niej, należy uznać, że kategoryczna – to znaczy nie dopuszczająca
 ustępstw ani kompromisów – obrona absolutnie niezbywalnych wymogów, jakie wypływają z osobowej
 godności człowieka, jest drogą do wolności i warunkiem samego jej istnienia.

  Posługa ta jest skierowana ku każdemu człowiekowi, postrzeganemu w jedyności i
 niepowtarzalności jego egzystencji:
 tylko w posłuszeństwie uniwersalnym normom moralnym znajduje człowiek pełne potwierdzenie swojej
 jedyności jako osoba oraz możliwość prawdziwego wzrostu moralnego.
 I właśnie dlatego posługa ta jest skierowana ku wszystkim ludziom: nie tylko ku jednostkom, ale także
 ku wspólnocie i ku społeczeństwu jako takiemu.
 Normy, o których mowa, stanowią bowiem solidny fundament i trwałą gwarancję sprawiedliwego i
 pokojowego współżycia ludzi, a tym samym prawdziwej demokracji, która może się narodzić i wrastać
 jedynie dzięki uznaniu równości wszystkich obywateli, posiadających takie same prawa i obowiązki.

  Wobec norm moralnych, które zabraniają popełniania czynów wewnętrznie złych, nie ma dla nikogo
 żadnych przywilejów ani wyjątków. Nie ma żadnego znaczenia, czy ktoś jest władcą świata, czy
 ostatnim ‘nędzarzem’ na tej ziemi: wobec wymogów moralnych wszyscy jesteśmy absolutnie równi”
 (VSp 96).

f. Wybór Boga czy Jego odrzucenie

1) Wyrzuty sumienia: zachęta do prośby o przebaczenie



Objaśnienie

„Prawda o dobru moralnym (...) jest w praktyce i w konkretnej sytuacji rozpoznawana przez osąd
 sumienia, co prowadzi do przyjęcia odpowiedzialności za dokonane dobro lub popełnione zło:
 jeśli człowiek dopuszcza się zła, prawidłowy osąd sumienia trwa w nim jako świadek uniwersalnej
 prawdy o dobru, a zarazem uświadamia mu zło dokonanego przezeń wyboru.

  Ale wyrok sumienia pozostaje w człowieku także jako rękojmia nadziei i miłosierdzia: podczas gdy
 stwierdza, że popełnił zło, zarazem przypomina, iż powinien prosić o przebaczenie, czynić dobro i z
 pomocą łaski Bożej nieustannie ćwiczyć się w cnocie ...” (VSp 61).

2) Gotowość na męczeństwo w obronie Bożego Prawa

   „Już w Starym Przymierzu spotykamy się z godnymi
 podziwu świadectwami wierności wobec świętego Prawa
 Bożego, aż do dobrowolnego przyjęcia śmierci.

 – (...) Zuzanna, która wolała ‘niewinna wpaść’ w ręce sędziów
 (Dn 13,22n)., daje świadectwo nie tylko wiary i zaufania do Boga,
 ale także posłuszeństwa wobec prawdy i absolutnych
 wymogów porządku moralnego: swoją gotowością przyjęcia
 męczeństwa głosi, że nie należy czynić tego, co prawo Boże
 uznaje za złe, aby uzyskać w ten sposób jakieś dobro. (...)

  W Nowym Przymierzu napotyka się liczne świadectwa
 uczniów Chrystusa. (...) którzy umierają śmiercią męczeńską.
 ( ...) Naśladują w tym Pana Jezusa, który wobec Kajfasza i
 Piłata ‘złożył dobre wyznanie’ (1 Tm 6, 13), ofiarą życia potwierdzając prawdę swego orędzia.
 Iluż innych niezliczonych męczenników wolało raczej wybrać prześladowania i śmierć (...). Odrzucają
 każdy czyn sprzeczny z miłością Boga i ze świadectwem wiary. (...)

  (...) Miłość Boga każe bezwarunkowo przestrzegać Jego przykazań nawet w najtrudniejszych
 okolicznościach i nie pozwala ich łamać nawet dla ratowania własnego życia” (VSp 91).

  „W męczeństwie, jako potwierdzeniu nienaruszalności porządku moralnego, jaśnieje świętość
 prawa Bożego, a zarazem nietykalność osobowej godności człowieka, stworzonego na obraz i
 podobieństwo Boga. Godności tej nie wolno nigdy zbrukać ani działać wbrew niej, nawet w dobrej
 intencji i niezależnie od trudności. Jezus napomina nas z największą surowością: ‘Cóż bowiem za
 korzyść stanowi dla człowieka zyskać świat cały, a swoją duszę utracić?’ (Mk 8, 36). – (...) Męczeństwo
 jest więc także wywyższeniem doskonałego ‘człowieczeństwa’ i prawdziwego ‘życia’ człowieka” (VSp
 92).

  „Męczeństwo to wreszcie wspaniały znak świętości Kościoła: wierność wobec świętego prawa
 Bożego, poświadczona śmiercią, jest uroczystym przepowiadaniem i posługą misyjną, posuniętą
 usque ad sanguinem [aż do krwi], aby blask prawdy moralnej nie został przyćmiony w obyczajach i w
 mentalności poszczególnych ludzi i całego społeczeństwa. Świadectwo to ... pomaga uniknąć ...
 najgroźniejszego niebezpieczeństwa ...: niebezpieczeństwa zatarcia granicy między dobrem a złem.

  Męczennicy ... rzucają jasny promień światła na każdą epokę dziejów, budząc zmysł moralny (...) –
 ... Istnieje także obowiązek świadectwa, które wszyscy chrześcijanie winni być gotowi składać
 każdego dnia, nawet za cenę cierpień i wielkich ofiar. Wobec rozlicznych bowiem trudności czy też w
 najzwyklejszych okolicznościach wymagających wierności ładowi moralnemu, chrześcijanin jest
 wezwany ... do heroicznego nieraz zaangażowania, wspierany przez cnotę męstwa, dzięki której ...
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 może nawet ‘kochać trudności tego świata w nadziei wiecznej nagrody’ ...” (VSp 93).

4. ‘Gender’ a niełatwe szanse pojednania z Bogiem

a. Pojednanie a uczestnictwo w wykładach o ‘gender’

1) Tajemnica pojednania i Eucharystia

Dochodzimy do sprawy istotnej z punktu widzenia niniejszej strony internetowej: znalezienia się
 ponownie w zasięgu promieniowania łaski uświęcającej, warunkującej przystępowanie do sakramentu
 Ciała i Krwi Chrystusa. Odkupiciel wyrażał się w końcowej fazie swego ziemskiego życia, w okresie
 milowymi krokami zbliżającej się „Jego Godziny” (zob. np.: J 2,4; 12,27; 13,1): uwielbienia Syna Człowieczego
 przez przejście poprzez niewyobrażalne morze upokorzeń, tortur, ukrzyżowania, śmierci odkupieńczej i
 zmartwychwstania – o Eucharystii ze wzrastającą intensywnością:

„Gorąco pragnąłem spożyć TĘ PASCHĘ z wami, zanim będę cierpiał ...” (Łk 22,15).

 „To bowiem jest Wolą Ojca Mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego,
 miał życie wieczne. A Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6,40).

 „ TO jest Chleb, który z nieba zstępuje: kto Go spożywa, nie umrze.
 Jeśli kto spożywa TEN Chleb, będzie żył na wieki.
 Chlebem, który Ja dam, jest Moje Ciało – za życie świata” (J 6,50n).

 „Kto spożywa Moje Ciało i Krew Moją pije,
 trwa we Mnie, a Ja w nim ...” (J 6,56).

Tajemnicy Eucharystii poświęcony jest na naszej stronie internetowej w cz.IV – rozdz.6 (zob. wyż.:



 Eucharystia: przedziwny Sakrament ‘przebicia’ ... – a potem, w rozdz. 7, cały § ‘D’).

Natomiast sakramentowi pojednania-spowiedzi świętej poświęcone są w tejże cz.IV – rozdz. 3-4-5, oraz
 w rozdz.7 – § ‘C’.

Tamże omówione są obszernie warunki nieodzowne dla rzeczywistego uzyskania odpuszczenia
 grzechów.

 Zdarzają się bowiem niestety również spowiedzi święte nieważne, a konsekwentnie: świętokradzkie,
 kiedy to penitent nie uzyskuje żadnego rozgrzeszenia.

 Zdarza się, że kapłan-spowiednik nie jest sobie tego nawet świadom.
 Kapłan może nie wiedzieć, że penitent zataił przy wyznaniu „ważne okoliczności” grzechu, które
 całkowicie zmieniają jego podstawową jakość.
 Albo też spowiedź święta jest nieważna, ponieważ penitent nie przyjmuje Bożych warunków
 koniecznych do uzyskania rozgrzeszenia.

 Również ten aspekt został na wskazanych miejscach naszej strony omówiony szczegółowo (zob. wyż.:
 Ważność Spowiedzi świętej).

Zawężamy uwagę do przedmiotu niniejszego rozdziału: problematyki ‘gender’ – we wszystkich jego
 odmianach, czyli włącznie z wszystkimi kwestiami związanymi z ‘LGBTIQ’ oraz ‘queer mainstreaming.
 Rozważanie podzielimy ze względów praktycznych na nasuwające się podstawowe sytuacje.

2) ‘Gender’ a stosowane przez jego aktywistów etycznie niegodne metody

Na przestrzeni niniejszego rozdziału zdążyliśmy się przyjrzeć wielorakim nieuczciwościom,
 fałszerstwom i stosowanemu terrorowi, dzięki którym ‘gender’ rozwinął się do swej dzisiejszej postaci.
 Mogliśmy chociaż skrótowo uprzytomnić sobie, jak niegodnymi metodami aktywiści ‘gender’ się
 posługiwali – i nadal je stosują: w skali narodowej i międzynarodowej. Kto chce, nie może nie dostrzec
 przekłamań, zastraszania władz na coraz innym szczeblu, łącznie z uciekaniem się do gróźb
 pozbawienia życia w razie sprzeciwu.

Dowiedzieliśmy się o chytrych podstępach wpływowych osobistości, wchodzących zwykle w skład
 pozarządowych organizacji, jakich ci ludzie używali i nadal używają, wymuszając na naczelnych
 władzach państwowych i międzynarodowych uchwalanie sprytnie formułowanych zapisów prawnych, po
 czym podszywają się nierzadko pod autorytety urzędów międzynarodowych i przeprowadzają bez
 mandatu i bez upoważnienia surowe kontrole, nakładając sankcje finansowe itp. na coraz inne państwa,
 które niekiedy w końcu ulegają presji siłowo narzucanych programów – w złudnym przekonaniu
 uzyskania tą drogą bardzo oczekiwanej pomocy finansowej gospodarczej.

Tego typu działania, podejmowane zwykle grupowo i przy użyciu hałaśliwych chwytów medialnych,
 wzmacnianych obłudnymi hasłami –

o rzekomej walce przeciw stosowaniu przemocy wobec kobiet itp.,
 pomijając sprawę głośnego domagania się swobody seksualnej po linii gejowskich i lesbijskich
 wymagań,
 to znów żądania swobodnego dostępu do aborcji, kiedy indziej eutanazji, a jeszcze innym razem
 zabiegów ‘InVitro’,

nie mogą z góry nie obciążać sumienia – winą moralną w oczach Bożych, ani oczywiście w oczach
 ludzkich, chociażby z racji czynnego udziału w ‘grzechach cudzych”.
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3) Bóg Miłosierdzia a warunki ważnej spowiedzi świętej

Z punktu widzenia podjętych starań o pojednanie z Bogiem w sakramencie pokuty można by z góry
 zwrócić uwagę, że wymienione okoliczności poważnie utrudniają uzyskanie szczerego pojednania z
 Bogiem.

Bóg w swej zdumiewającej miłości i cierpliwości ponad wątpliwość zawsze pragnie udzielić
 przebaczenia. Ofiaruje je każdemu, nie wyłączając największemu zbrodniarzowi. Niemniej pojednanie z
 Bogiem nigdy nie dokonuje się bez przyjęcia i spełnienia Bożych warunków przebaczenia. Bóg czeka na
 rzeczywiste nawrócenie serca.

W przypadku uwikłania w ‘gender’, szczególnie trudnym warunkiem do wprowadzenia w życie jest –
 jeśli pominąć wzbudzenie i rozwinięcie aktu skruchy wraz z mocnym postanowieniem ‘poprawy’, czyli
 rzeczywistego odwrócenia się od ... ideologii dewastacyjnego ‘gender’  i wszystkiego, co ona z sobą
 niesie – podjęcie i rzeczywiste wykonanie piątego warunku szczerej, integralnej, tzn. ważnej spowiedzi
 świętej. Chodzi o „naprawienie krzywdy wyrządzonej Bogu – i ludziom”.
 – Bez tego zaś ... nie ma mowy o uzyskaniu rzeczywistego rozgrzeszenia.

4) Uczestnictwo w wykładach o ‘gender’

Zawężamy uwagę najpierw do sytuacji (biernego) uczestnictwa w wykładach na temat ‘gender’.
 Kwestia ta dotyczy zapewne dziesiątków tysięcy osób, które obligatoryjnie muszą wziąć udział w kursach
 ‘dokształceniowych’, a może nawet egzaminach z zakresu ‘gender’  według wymogów stawianych przez
 Unię Europejską. Chodzi w tym wypadku o odgórnie, państwowo organizowane ‘szkolenia’,
 prawdopodobnie warunkujące możność zajmowania jakiegokolwiek stanowiska w administracji
 państwowej. Kursy takie są zapewne finansowane z zasobów UE: Unii Europejskiej.

Samo uczestnictwo w tego rodzaju wykładach, tzn. biernego bycia-słuchania tych wykładów, z reguły
 nie wiąże się z przewiną moralną. Przy tego rodzaju wykładach nie eksponuje się też zwykle kwestii
 zahaczających wprost o etykę zachowań w aspekcie Bożych przykazań – zgodnie ze sprawdzoną
 taktyką lobby ‘gender’. Prelegenci nie czynią też żadnej aluzji do religii, Boga, Kościoła. Te aspekty są po
 prostu ignorowane i pomijane. Stąd też zrazu nie powstaje u nikogo podejrzenie, że ‘gender’ może w
 czymkolwiek naruszać tożsamość ucznia Chrystusowego.

Zgodnie z przyjętą ogólną metodologią ‘gender’, tematyka będzie się skupiała na walce o uwolnienie
 kobiet spod uciemiężenia ‘stereotypami’ z przeszłości. Kto ze słuchaczy nie jest dobrze obznajomiony z
 hojnie przez ‘gender’ używaną obcą terminologią, nie będzie nawet podejrzewał, że właściwe intencje
 prelegentów zmierzają do przekazania pod atrapą zdawać by się mogło bardzo ‘niewinnej’ terminologii –
 przykładowo: ‘równościowej polityki płciowej’ itp. – treści głębszych, z istoty swej odbiegających od tej
 treści, jaką pod tym określeniem kojarzy przeciętny mieszkaniec tego kraju.

Uczestnicy mogą co najwyżej stwierdzić ze zdumieniem, że autorzy przygotowujący te prelekcje i
 samą ideologię ‘gender’ stanowczo co najmniej przeholowali na punkcie zestawiania każdego nawet
 najdrobniejszego problemu z kwestią ‘tożsamości płciowej’. Zgodnie bowiem z wytycznymi UE w tym
 zakresie, każda sprawa, obojętne z jakiej dziedziny, musi być oceniana według wymogów ‘płci kulturowo-
społecznej’. Może to nasuwać nieodparty wniosek: że ci ludzie popadli w istną ‘obsesję’ na tym punkcie.
 – Taki wniosek nasunie się jednak tylko temu, kto sprawy ‘gender’ nie zna dogłębnie, a ocenia go bardzo
 pobieżnie, nie dostrzegając (a może i nie chcąc dostrzec) pod ‘pięknymi słowami’ jej ukrytej, przewrotnej
 treści.

Bierne uczestnictwo w takich wykładach, a nawet konieczność zdania z tego ‘przedmiotu’ egzaminu
 czy zaliczenia – będzie traktowana z punktu widzenia etycznego w analogii do dawnych kursów
 szkoleniowych z marksizmu-leninizmu. Słuchacze ‘jednym uchem’ te treści przyjmowali, by je ‘drugim
 uchem’ natychmiast wypuścić. Tak było swego czasu m.in. z ‘naukowo niewzruszenie udowodnionym’



 pochodzeniem człowieka ... od małpy.
(NB.: tak było i w Japonii: dopóki dziecko z najniższej klasy Szkoły Podstawowej nie postawiło nauczycielce pytania, które ją –
 oraz władze oświatowe coraz wyższego szczebla wprawiło w przerażenie: ‘Czy wobec tego Cesarz Japonii też pochodzi od
 małpy’? Istniała wtedy jeszcze obowiązkowa wiara, że Cesarz ... jest ‘bogiem’! - Efektem tego niewinnego pytania u dziecka z 1-
szej klasy była decyzja ministerstwa oświaty - natychmiastowego wykreślenia nauki o pochodzeniu człowieka od małpy ...! ).

b. Aktywne wykładanie ideologii ‘gender’

1) Aktywne propagowanie ‘gender’

Problem etycznej odpowiedzialności i poczytalności zaczyna się w przypadku aktywnego wykładania
 ‘gender’, a tym bardziej wdrażania w wielorakie, etycznie zróżnicowane praktyki życia w stylu ‘LGBTIQ’,
 albo nawet ‘queer mainstreaming’. W tym wypadku jawi się w całej ostrości zagadnienie już nie tylko
 etyki: odpowiedzialności za zachowania moralne, ale tym bardziej problem wiary : wyznawania wiary w
 Jedynego Boga, Stworzyciela nieba i ziemi, objawiającego siebie i swój odkupieńczy zamysł w Jezusie
 Chrystusie, Synu Bożym i Synu Ludzkim zarazem.

Na razie nie mówimy o uprawianiu samych w sobie praktyk zgodnie z natarczywymi żądaniami
 zwolenników ‘gender’. Te rozwijają się finalnie w kierunku ‘LGBTIQ’ oraz ‘queer mainstreaming’.
 Zatrzymujemy się w tej chwili na samym tylko teoretycznym wykładaniu ideologii ‘gender’, z tym że
 osoba wykładająca ‘gender’ czyni to z zaangażowaniem, tzn. jej zależy, żeby słuchaczy zaakceptowali
 ideologię ‘gender’ i przyczynili się do jej upowszechnienia.

  W takiej sytuacji pojednanie z Bogiem zaczyna być zagadnieniem trudnym, jeśli nie wręcz ...
 bardzo trudnym. Zdążyliśmy przyjrzeć się w dostatecznie problematyce ‘gender’ niejako ‘od wewnątrz’.
 Nie ma potrzeby ‘udowadniania’ jeszcze raz tego, co poznaliśmy w oparciu o wciąż przywoływaną
 oficjalną dokumentację ‘gender’.

Każdy człowiek jest niezbywalnie wyposażony w zdolność samo-stanowienia (wolna wola), w
 samo-świadomość (rozum), a z kolei nieodstępnie w zdolność odpowiadania za swoje myślenie i
 działanie.

Sama w sobie kwestia powołania do życia wiecznego jest rzeczywistością niezależną od przyzwolenia
 czy nieprzyzwolenia na nią poszczególnego człowieka.

  Podobnie z kolei samo rzeczywiste istnienie Boga – jako „Sędziego Żywych i Umarłych” nie jest
 zależne od czyjegokolwiek przyzwolenia na nie. Łącznie z faktem, że Bóg przenigdy nie chce
 potępienia kogokolwiek.

  Potępia siebie, tzn. skazuje siebie na życie wieczne w potępieniu wieczności – każdorazowo sam



 tylko poszczególny grzesznik, gdy w jeszcze ostatecznej chwili swego ziemskiego istnienia
 zdecydowanie odrzuci wyciągniętą do niego dłoń Boga-Odkupiciela.

Fakt, że ‘gender’ jest w swej uzurpacji przymiotów samego Boga tak bardzo pewny siebie oraz tak
 bardzo wielki, że nie raczy uczynić żadnej chociażby tylko wzmianki o Bogu, o etyce Prawa Bożego, o
 prawie moralnym naturalnym itd. – nie znaczy wcale, że Bóg konsekwentnie rzeczywiście (już) nie
 istnieje.

  Tego rodzaju ignorowanie Boga znaczy tylko tyle: Bóg nadal czeka cierpliwie na powrót człowieka,
 który nie przestaje być Jego stworzeniem i Jego „Obrazem-Podobieństwem” wobec kosmosu, jego
 Miłością i zarazem bólem.

Sam Bóg daje wtedy niejako wciąż i tym bardziej na szalę ‘wykupu’ kolejnego grzesznika – swoje
 własne ŻYCIE – jako i jego Stworzyciel, a tym bardziej ... Krew swoją własną ofiarujący Odkupiciel: „za
 życie świata” (J 6,51). Bóg naprawdę:

„... pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania Prawdy” (1 Tm 2,4).

Jeśli zaś Bóg zdaje się nie reagować natychmiast – wbrew pochopnemu ludzkiemu myśleniu i
 wymierzaniu ‘sprawiedliwości’, chociażby w przypadku niewyobrażalnej arogancji i bluźnierstw tych
 wszystkich, którzy dali się uwieść Przywódcy buntujących się upadłych Aniołów, wystarczyłoby
 przypomnieć słowa pierwszego papieża – św.Piotra:

„Niech zaś dla was, Umiłowani, nie będzie tajne to jedno,
że jeden dzień u Pana jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień.
   Nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy – bo niektórzy są przekonani, że Pan zwleka, – ale:

 On jest cierpliwy w stosunku do was.
 Nie chce bowiem niektórych zgubić [= dozwolić by mieli utracić życie wieczne: wybrać dla siebie potępienie wieczne],
 ale wszystkich doprowadzić do nawrócenia ...” (2 P 3,9. – Zob. też jeszcze raz: Ryzykowne podejmowanie tematu –
 cały ten fragment).

2) Założenia wstępne warunkujące wykładanie ‘gender’

Oto wstępne warunki, bez których spełnienia nie sposób przystąpić do nauczania ‘gender’ w sposób
 nie fikcyjny, ale jako rzeczywistego programu – w realizacji jego założeń płynących z światowych centrali
 decyzyjnych:

a. Trzeba skuteczne wyeliminować istnienie Boga

  Bóg w sprawach ‘gender’ się nie liczy!

b. Trzeba wyeliminować Boga jako ‘Stworzyciela’

  Nie Bóg ‘stwarza’ człowieka! JA sam potrafię ‘stwarzać’.
 Nie chcę (już) być ‘Obrazem’ Boga wobec kosmosu!
 Chcę być ‘obrazem’ siebie samego – ewentualnie obrazem materii.
 Gdy będę miał ochotę na to, ‘stworzę’ nowego człowieka
 – do dyspozycji staje mi procedura ‘InVitro’.

c. Trzeba wyeliminować Boga jako Stworzyciela wzajemnej komplementarności mężczyzny-kobiety

  ‘Gender’ z góry odrzuca nauczanie Jana Pawła II odnośnie do
 „swoistej odmienności i oryginalności osobowej mężczyzny i kobiety” (MuD 10).
 Jest to zresztą nauczanie całego Bożego objawienia, poczynając od relacji o stworzeniu człowieka
 jako mężczyzny i kobiety.
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  JA sam decyduję o tym, czy mam chcę być mężczyzną czy kobietą, czy dowolną ‘kombinacją’ ich
 cech.
 Pomocną tu staje mi się ‘społeczno-kulturowa tożsamość płciowa’,
 a gdy tego mi będzie mało, sam postaram się o zmianę mojej płci – tak zwanej ‘genetycznej’ –
 na tę do wyboru możliwą odmianę, która będzie mi w danej chwili odpowiadała.

d. Trzeba wyeliminować Boga, który jako „Jedyny DOBRY” (Mt 19,17) rzekomo wie, co jest dobrem i złem.

  Podobno ten – taki Bóg, o którym powiadają, że człowieka jako „jedyne na ziemi stworzenie ...
 chciał dla niego samego” (GS 24) – ośmielił się ‘obdarzyć’ człowieka darem nieznośnych stereotypów w
 postaci Dziesięciorga Przykazań.
 – A chociaż powiadają, że przykazania Boże nigdy nikomu nie wyrządziły krzywdy,
 i że według powiedzenia Jezusa „... Przykazanie Jego (= Ojca) JEST życiem wiecznym” (J 12,50),
 oraz że przykazania Boże są niezmywalnie wyrzeźbione w sumieniu każdego człowieka:

  wbrew temu wszystkiemu – ja przykazań Bożych nie potrzebuję – i Bogiem się nie przyjmuję.

  Czas najwyższy, by stereotypy zlikwidować i dostosować wreszcie przestarzałe ‘normy’
 do potrzeb współczesnego człowieka, seksualnie wciąż mocno pobudzonego.
 ‘podstawowe prawo człowieka’  każe mu szukać i doznawać przyjemności z dotyku.
 Prawo to powinno wreszcie być łatwo dostępnie dla każdego człowieka,
 poczynając od ... niemowląt, dzieci przedszkolnych, szkolnych i młodzieży dorastającej.

c. Boża odpowiedź na ‘NIE’ – ‘gender’-u

1) SŁOWO BOŻE które nie przemija

Rozważamy na tym odcinku naszych rozważań sytuację szans na powrót do Boga, oraz
 nieodzownych warunków, których spełnienie by umożliwiło ponowne pojednanie z Bogiem, a oczywiście
 również pokrzywdzonym człowiekiem: być może nieprzeliczonymi rzeszami owych pokrzywdzonych.

W obliczu z góry ... daremnych prób ‘zaduszenia’ Boga i myśli o Nim, ON – spoza świata, ponad
 światem, ponad buntowniczymi myślami niektórych ze swych stworzeń obdarzonych wolną wolą, ponad
 wszelkimi programami również ideologii ‘gender’ oraz ‘LGBTIQ’ – po prostu JEST. Jest wciąż bliższy
 człowieka, aniżeli on sam zdolny jest sobie to uświadomić. Bóg niezmiennie ofiaruje każdemu
 grzesznemu człowiekowi, również temu owładniętemu ideologią ‘gender’, szansę pojednania-z-sobą
 mocą swej Krwi Chrystusowego Odkupienia.

Gdy uświadomimy sobie dopiero co wymienione założenia wstępne ideologii ‘gender’ (zob. wyż.:



 Założenia wstępne warunkujące wykładanie ‘gender’), trudno nam nie skonfrontować ich chociażby z następującą
 wypowiedzią Słowa-Bożego-Pisanego, tym razem z Listu Apostoła Narodów, św. Pawła:

  „Bo gdy poganie, którzy Prawa nie znają [= nie wiedzą nic o Objawieniu Bożym Starego Testamentu, ani o
 przykazania Bożych],
 idąc za ‘naturą” [= tutaj: za głosem sumienia; zob. DeV 43; zob. wyż.: Sumienie: tekst DeV 43)],
 czynią to, co Prawo [= przykazania Boże]
 nakazuje, chociaż Prawa [= przykazań Bożych nie znają]
 nie mają, sami dla siebie są Prawem [= głos sumienia, w którym Bóg przemawia, chociażby ktoś Imienia Bożego nie
 znał].

  Wykazują oni, że treść Prawa wypisana jest w ich sercach, gdy jednocześnie ich sumienie staje
 jako świadek,
 a mianowicie ich myśli na przemian ich oskarżające lub uniewinniające.
 Okaże się to w dniu, w którym Bóg sądzić będzie przez Jezusa Chrystusa ukryte czyny ludzkie według
 mojej Ewangelii” [= tu mówi św. Paweł: głoszący Ewangelię Chrystusa. Jest ona Prawem Bożym epoki już dokonanego
 odkupienia] (Rz 2,14nn).

2) ‘Gender’ jako ‘NIE’ wobec pierwszego przykazania

Działalność ‘gender’ we wszystkich swych odmianach i zastosowaniach zakłada wyraźnie, a
 przynajmniej domyślnie – frontalne wystąpienie przeciw pierwszemu przykazaniu Bożemu. Tutaj
 rozstrzygają się sprawy zasadnicze – na doczesność i życie wieczne poszczególnego człowieka.

Czymże jest jednak solennie z centrów sterowania ‘gender’ – krajowych i zagranicznych,
 deklarowany sprzeciw przeciw istnieniu Boga i Jego przykazaniom, zwanym przez ideologów ‘gender’
  stereotypami, wobec rzeczywistości istnienia, której nie-dopuszczenie do myślenia o Bogu nie jest w
 stanie zmodyfikować? Można w Boga rzekomo nie wierzyć; tzn.: nie wierzyć Bogu: Jemu nie ufać, Jego
 nie kochać – wbrew wstrząsającym świadectwom Jego Miłości do człowieka, chociażby wyrażonym w
 odkupieńczej ofierze Syna Bożego na Krzyżu. Niemniej ... nic nie jest w stanie unicestwić, ani
 zmodyfikować, chociażby tego SŁOWA Bożego Syna Bożego, Jezusa Chrystusa:

„Niebo i ziemia przeminą,
 ale Moje Słowa nie przeminą” (Mt 24,35. – zob. wyż.: Nieprzemijalność Słowa Bożego).

Wypada jeden raz więcej przytoczyć słowa z Ewangelii, kiedy to – podobnie jak w ‘naszych’ czasach,
 usiłowano pochwycić Syna Bożego na jakimkolwiek potknięciu, by postawić Go przed sąd [ludzki; w tym
 wypadku: przed Sanhedryn] i doprowadzić do Jego zamordowania (zob. m.in.: J 11,53) – w imię urażonej pychy
 przywódców ówczesnego narodu.

Wystąpienie Jezusa eksponuje po raz kolejny, już wtedy ostro dyskutowaną kwestię ‘prawa
 stanowionego: ludzkiego – w obliczu odmiennych rozwiązań proponowanych przez Prawo Boże.
 Posłuchajmy jeszcze raz relacji Ewangelisty:

„Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że zamknął usta saduceuszom [= Jezus a saduceusze: Mt 22,23-33],
 zebrali się razem [= charakterystycznie: ich celem jest z góry założone ZŁO: podstępnie chwycić na słowie, by móc Go
 zabić za rzekome bluźnierstwo],
 a jeden z nich, uczony w Prawie [= w znajomości Pisma św. ST]
 zapytał Go, wystawiając Go na próbę:

  ‘Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?’.
 On mu odpowiedział:

  ‘Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim

javascript:view('p6_3j.htm#g5',850,650)
javascript:view('p6_3j.htm#g5',850,650)
javascript:view('p6_3j.htm#g5',850,650)
javascript:view('p6_3j.htm#g5',850,650)
javascript:view('p6_3j.htm#g5',850,650)
javascript:view('p6_3j.htm#g5',850,650)
javascript:view('p6_3j.htm#g5',850,650)
javascript:view('p6_3j.htm#g5',850,650)
javascript:view('p6_3j.htm#g5',850,650)
javascript:view('p6_3j.htm#g5',850,650)
javascript:view('p6_3j.htm#g5',850,650)
javascript:view('p6_3h.htm#cscc',850,650)
javascript:view('p6_3j.htm#vdb',850,650)
javascript:view('p6_3j.htm#vdb',850,650)
javascript:view('p6_3j.htm#vdb',850,650)
javascript:view('p6_3j.htm#vdb',850,650)
javascript:view('p6_3j.htm#vdb',850,650)
javascript:view('p6_3j.htm#vdb',850,650)
javascript:view('p6_3j.htm#vdb',850,650)


 umysłem
 To jest największe i pierwsze przykazanie.
 Drugie podobne jest do niego:
 Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego ...” (Mt 22,34-39).

Jak bardzo podobne do postawy ówczesnych nieprzyjaciół Boga – w Synu Bożym Jezusie
 Chrystusie, który „... przeszedł dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła ...”
 (Dz 10,38), jest postawa i są wypowiedzi z piedestału najwyższych władz państwowych dzisiejszych – w
 rodzaju takich oto oświadczeń ministerialnych, które poniżej ponownie powtórzymy.

Dotyczą one w sam raz priorytetu prawa ludzkiego, stanowionego – w zestawieniu z Prawem Bożym,
 które siłą rzeczy i bezdyskusyjnie przerasta chociażby tylko o 1 ‘µm’ wszelkie prawo stanowione, nawet
 gdyby to ostatnie miało za sobą cały aparat przemocy państwowej, łącznie z sankcjami karnymi,
 wtrąceniem do więzienia, a nawet zadaniem śmierci.

Dla przykładu – z terenu Polski, z zaciętych pociągnięć władz państwowych w połowie 2014 r. z
 Prawem Bożym (V-VII.2014 r. – Zob.: Arłukowicz o sprawie prof. Chazana: ‘Encyklika w domu, a w pracy encyklopedia’ –
 oraz jeszcze raz: Atak na Deklarację Wiary oraz na prof. Bogdana Chazana):

„... ‘Encyklika w domu,
w pracy encyklopedia’

powiedział twardo Minister Zdrowia [Bartosz Arłukowicz].
Dodał również, że:

 „Od wyznawania wiary jest kościół,
szpital jest od leczenia”

stwierdził Minister Zdrowia na antenie TVN24.

 „Rozumiem światopogląd i wiarę,
 ale jeśli – jak czytamy w ‘Deklaracji Wiary’ –

Prawo Boskie będzie przesłaniało Prawo Ludzkie,
to ja się na to nie zgadzam
i nie będę na to pozwalał.

 My będziemy stosować Prawo Ludzkie,
tam, gdzie mówimy o

 zdrowiu
i bezpieczeństwie pacjenta”,

oświadczył Minister Zdrowia.

Wypowiedź tę – tak bardzo jednoznacznie wyrażoną z szczebla sprawujących władzę w Polsce
 przeciw Bożemu Prawu, tzn. przeciw samemu Bogu, przytoczyliśmy jedynie przykładowo, mimo iż w tym
 wypadku kryje się za nią konkretne imię i nazwisko – ówczesnego Ministra Zdrowia.
 – Można by oczywiście dopowiedzieć:

  ‘Dziecko przecież BOŻE, coś Ty powiedziało!
 Co Ty powiesz, gdy staniesz przed Trybunałem Jezusa Chrystusa (zob. 2 Kor
 5,10), gdy Ci przyjdzie zdać sprawę z powierzonego Ci zarządu, którego nie
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 jesteś właścicielem, a jedynie ... zarządcą?

  Wydałoś, Dziecko BOŻE odkupione tą samą Krwią Syna Bożego Jezusa
 Chrystusa, co każdy inny człowiek, WYROK na ... BOGA, czyniąc siebie
 ‘sędzią’ PONAD Bogiem Prawdy. Podjąłeś próbę zmuszenia Boga, by
 wytłumaczył się przed Tobą, dlaczego jest ... MIŁOŚCIĄ ...!

  Gdzie Ty, Dziecko BOŻE, odkupione za ‘cenę wielką’ (1 Kor 6,20; 1 P 1,18n; Ap
 5,9), zamierzasz zgłosić się, gdy i na Ciebie przyjdzie moment kochany, a dla
 niektórych ... niezwykle trudny, kiedy to i na Tobie sprawdzi się to zwięzłe Słowo
 Boże:

  ‘... A jak postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd ...’ (Hbr 9,27)?

  Bo i Tobie ofiaruje Odkupiciel – dar Odkupienia, a nie ... potępienia (por. J
 3,16). Oczywiście nie jako ‘mus’, lecz prosząc nagląco:

  ‘Dziecko Boże, dosłysz Głos i do Twego serca pukającego Twojego
 Stworzyciela i Odkupiciela!’ (zob. Ap 3,20)

3) Pojednanie – w warunkach ... wyrzeczenia się Boga?

  Wracamy do szans uzyskania daru pojednania z Bogiem dla tych osób, które ‘na dobre’
 zaangażowane są w propagowanie ‘gender’ – w jego pełnym kształcie.

  Musimy stwierdzić, że w przypadku osoby, która aktywnie angażuje się w propagowanie ‘gender’
 we właściwych mu formach, uzyskanie pojednania z Bogiem staje się niezmiernie trudne. Mimo iż
 ‘gender’ nie jest ‘łaskawe’ chociażby tylko wspomnieć o ‘Bogu’ czy o ‘religii’, jest ono w swej istocie
 frontalnie wypowiedzianą wojną wprost przeciw BOGU, a wtórnie przeciw religii, a konsekwentnie:
 przeciw całej chrześcijańskiej tradycji religijnej i kulturowej – w tym wypadku Polski.
 – Taka sama kwalifikacja dogmatyczno-etyczna dotyczy oczywiście i innych krajów, których kultura i
 tradycje narodowe kszałtowane były przez głoszoną i wdrażaną Ewangelię Jezusa Chrystusa,
 Odkupiciela.

Nie ma się co łudzić! Warunkiem stania się ‘genderowcem’ jest ... wyrzeczenie się wiary. Mimo iż
 nigdzie w zapisach ideologii ‘gender’ nie znajdziemy jakiejkolwiek formuły, mocą której wymagano by
 wyrzeczenia się wiary.
 – W samym tym fakcie można jedynie dostrzec jedno więcej ‘zwycięstwo’ tego, który jest ‘Zły’: Szatana.
 O nim to mówi m.in. Księga Mądrości:

„A ŚMIERĆ weszła na świat przez diabła,
 i doświadczają jej ci, którzy do niego należą” (Mdr 2,24).

Z przynależnością do Boga, do Odkupiciela człowieka w Kościele Chrystusowym, a ogólniej: z
 pozostawaniem w zasięgu łask Odkupienia nie da się pogodzić żadnej formy ideologii ‘gender’.
 Stwierdzenie to nie jest obliczone ‘na wyrost’, ani na zastraszenie kogokolwiek, kto by miał odmienne
 zdanie.

  W ‘gender’ – człowiek najpierw detronizuje Boga, po czym sam zasiada na Bożym Tronie, przystępuje
 do stwarzania na przekór Bożemu dziełu stworzenia.

  W końcu zaś, uzurpując władzę ściśle Bożą, zaczyna wprowadzać nowe prawo etyczne – w
 całkowitym przeciwstawieniu do dotychczasowego, Bożego ŁADU miłości i życia.



Są to grzechy zbyt głęboko sięgające w same podstawy rzeczywistości, która cała niejako ‘wisi’ na
 ‘nitce’, której na imię: Bóg.

 Tenże właśnie Bóg, który swoiście wyrastając poza siebie, zgodnie z dynamiką życia i miłości, którą on
 JEST, przystępuje do dzieła stwarzania. Z tym że tym jedynym stworzeniem, chcianym-zamierzonym dla
 niego samego (GS 24), jest sam tylko człowiek.

  Jemu to Bóg już „przed założeniem świata” (Ef 1,4) zaproponował szansę nieprawdopodobnie
 zachwycającą i mobilizującą: stania się „uczestnikiem Boskiej Natury” (2 P 1,4). Z tym że Trójjedyny
 przystosował ten swój ZAMYSŁ do godności i wielkości człowieka: mężczyzny i kobiety.

  Szansę tę osiągną tylko i wyłącznie ci spośród synów i cór ludzkich, którzy w swojej wolnej woli
 otworzą się na oścież na tę Bożą propozycję, czyli na podarowane im uzdolnienie do samo-stanowienia,
 swej samo-świadomości i w poczuciu podarowanej jej, całą sobą zaakceptowanej zdolności
 podejmowania odpowiedzialności.

Kto ‘zapisuje się’ do ‘gender’, tym samym świadomie i dobrowolnie odrzuca Bożą propozycję stania
 się „uczestnikiem Boskiej natury” (2 P 1,4).

  Ponieważ zaś – jak niejednokrotnie podkreślaliśmy na naszej stronie internetowej – w ‘przyrodzie’ nie
 ma ‘poróżni’, miejsce opróżnione ‘po’ Bogu, który z serca-sumienia został przez grzech świadomie-
dobrowolnie wyproszony, natychmiast zajmuje ‘Władca tego świata’ (J 16,11; 14,30).
 Jak w przypadku Judasza, o którym uczeń umiłowany Jezusa – św. Jan Apostoł, stwierdza:

„Jezus odparł [Piotrowi na jego zapytanie: Kto Go ma zdradzić]:
 ‘To ten, dla którego umaczam kawałek Chleba i podam mu’.
 Umoczywszy więc kawałek Chleba, wziął i podał Judaszowi, synowi Szymona Iskarioty.

  A po spożyciu kawałka Chleba wszedł w niego Szatan.
 Jezus zaś rzekł do niego: ‘Co chcesz czynić, czyń prędzej’.
 Nikt jednak z biesiadników nie rozumiał, dlaczego mu to powiedział ...
 A on po spożyciu kawałka Chleba zaraz wyszedł. A była noc” (J 13,26-30).

4) Konieczność ponownego Wyznania Wiary

Jeśliby się ktoś uwikłał w ideologię ‘gender’ i chciał wrócić do „Ojca”, tzn. ponownie w zasięg
 promieniowania objętego Łaską Odkupienia i jego warunków, musi siłą rzeczy najpierw ponownie złożyć
 ... WYZNANIE WIARY. Nie ma innej drogi powrotu do życia łaski i chwały.

  Wiary w Boga Trójjedynego – Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jego Syna Jezusa Chrystusa –
 Odkupiciela przez swe Narodzenie, śmierć krzyżową i zmartwychwstanie – w Ducha Świętego Pana i
 Ożywiciela – w Kościół Chrystusa, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny – akceptując ‘gender’,
 człowiek tym samym się wyparł i wyrzekł.

  Szansą na ponowne pojednanie z Bogiem i przyjęcie Daru Chrystusowej „Krwi i Wody” z przebitego
 boku Chrystusa na krzyżu tryskającej jest siłą rzeczy konieczność ponownego wyraźnego WYZNANIA
 wiary, zaakceptowanej wraz z chrztem świętym.

Być może jaśniejsze uświadomienie sobie skutków związanych z zachłyśnięciem się ideologią
 ‘gender’ stanie się dla kogoś sygnałem stanowczego ALARMU do zastanowienia się dziesięć razy, zanim
 ewentualnie zdecyduje się opuścić owczarnię Jezusa Chrystusa, „zbierze wszystko, odjedzie w dalekie
 strony i tam roztrwoni swój majątek, żyjąc rozrzutnie” (Łk 15,13), a dokładniej: „... roztrwoni ... majątek z
 nierządnicami” (Łk 15,30).



 Być może dopiero wtedy, gdy uświadomi sobie pustkę ... ‘piekła’ w swym sercu, zacznie zastanawiać się
 nad możliwości „powrotu do mego Ojca” (w. 18), bo w biedzie fizycznej, i tym bardziej moralnej, zmuszony
 był „paść świnie ... pragnął napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie
 dawał ...” (w.15n).

Na tym zakończymy ogólne rozważanie o szansach pojednania z Bogiem i Kościołem i ludźmi – w
 przypadku aktywnego zaakceptowania ideologii ‘gender’. Jest rzeczą jasną, że w przypadku rzeczywistej
 woli powrotu do Życia Łaski będzie to wymagało spełnienia jeszcze szeregu innych warunków,
 nieodzownych do rzeczywistego powrotu do „Domu Ojca” w Kościele Chrystusowym. Wrócimy do tego
 szczegółowiej w następnych chwilach niniejszego rozważania.

d. Praktykowanie ‘LGBTIQ’ i ‘queer mainstreaming’

1) Praktykowanie ‘gender’

Przechodzimy do następnego aspektu szans pojednania z Bogiem i Kościołem Chrystusa – w
 przypadku osoby, która nie tylko w sensie teoretycznym popiera ‘gender’, lecz sama jest uwikłana w
 praktyki tej ideologii.
 – U takiej osoby łatwo o uprawianie niemal na co dzień wszelkich wynaturzeń seksualnych, o których
 uprawomocnienie zawzięcie walczy lobby homoseksualizmu, zrzeszonego z wszelkimi odmianami
 ‘tożsamości płciowych społeczno-kulturowych’. Będzie to pełny wachlarz najbardziej wymyślnych
 zwyrodnień seksualnych, jakich się nie spotka w świecie zwierząt. Chodzi o ‘LGBTIQ’ w jego klasycznym
 zestawie: lesbijek, gejów, biseksualistów, transseksualitów, interseksualitów, queer, czyli wszelkich
 innych form uprawiania seksu, nie wyłączając pedofilii, efebofilii, kazirodztwa, a z kolei nawet zoofilii.

Homoseksualiści z 1973 roku ucieszyli się niezmiernie, gdy udało im się swymi groźbami, nękającymi
 zastraszeniami i hałaśliwymi demonstracjami wymusić skreślenie ‘homoseksualizmu’ z listy chorób
 psychicznych. Jednocześnie udało im się wymusić uznanie homoseksualizmu – wbrew wynikom badań
 naukowych i praktyk terapeutycznych – za ‘trzecią odmianę tożsamości płciowej” danego człowieka: jako
 właśnie homoseksualisty, względnie lesbijki. Dla tego rodzaju osób uprawianie seksu w takiej formie:
 homoseksualnej itp. – jest według nich ich ‘naturą’. Stąd też konsekwentnie nie tylko nie można, ale
 wręcz nie wolno jej zmienić. Co więcej, nie wolno podejmować jakichkolwiek starań jej ‘wyleczenia’,
 skoro uprawianie homoseksualizmu jest dla tych osób ich ... ‘naturą’.

Nie wracamy już do tego – świat medyczny hańbiącego zapisu. Pamiętamy, że został on ostatecznie
 zaakceptowany przez WHO oraz UE. Nie wracamy już też do powstałych w związku z tym zapisów
 prawnych, w ramach których coraz inne państwo uznało względnie uznaje homoseksualizm, wraz z
 ‘małżeństwami’ gejowsko-lesbijskimi – z prawem ‘adopcji’ takich ‘par’ itd., za taki przejaw ich ‘tożsamości
 seksualnej’.



 – Konsekwentnie zaś należy tę ‘tożsamość’ uszanować. Tym bardziej zaś nie wolno pod żadnym
 pretekstem, wzmocnionym wypracowanymi w międzyczasie sankcjami karnymi, zwracać się do nich, ani
 wyrażać się o nich – językiem homofobii, ani też stosować jakiejkolwiek innej formy ‘mowy nienawiści’.

Zastanawiamy się nad szansą pojednania z Bogiem, a konsekwentnie: z ludźmi, poczynając od Ludu
 Bożego Kościoła Chrystusowego – tych osób, do których zaczyna docierać uświadomienie sobie
 wielorakiego pohańbienia ich osobowej godności w następstwie oddania się ‘gender’. W swej ludzkiej
 moralnej słabości, zniewolonej nabytym w międzyczasie nałogowym uprawianiem zwyrodniałego seksu,
 błagają one Boga, ale i swych ludzkich braci i siostry o pomoc w wydostaniu się z dna zgnilizny moralnej,
 w jaką popadły – i jest im niełatwo ze zgnilizny tej się ... wydostać.

2) Wyznanie wiary i wyrzeczenie się nałogu

Pierwszym warunkiem szczerego powrotu do Boga w przypadku osoby, która prowadziła już styl
 życia według ‘praw’ wywalczonych przez lobby ‘gender’, a może już nawet bardzo zaawansowanych
 praktyk środowisk ‘queer mainstreaming’ – jest podobnie jak dopiero co wspomniano:

  przebłaganie Trójjedynego za wycofanie wiary w Niego, a przeniesienie swego zawierzenia na
 odwiecznego „Geniusza podejrzeń” (DeV 37).
 Stąd też ze strony wracającego z homoseksualizmu itp. człowieka konieczne jest ponowne,
 przemyślane wyznanie wiary.
 Zerwanie z być może już na dobre zakorzenionym nałogiem praktyk homoseksualnych, czyli grzechów
 sodomii i innych z tym związanych wynaturzeń wymaga rozpoczęcia życia wiary całkiem od nowa.

Nie jest wykluczone, że ten konkretny grzesznik – gej czy lesbijka itd., znalazł się w tym opłakanym
 stanie dlatego, że został wciągnięty w to zło przez najbliższe środowisko, które doprowadziło go do
 całkowitej wewnętrznej dezintegracji, z której aktualnie nie potrafi się już wyzwolić o własnych siłach.

  Znaczy to, że środowisko to, a może ktoś szczególny tego ‘środowiska’, stał się winny-przed-
Obliczem-Bożym grzechów ‘cudzych’ owego człowieka, który dał się przez niego skusić (zob. do tematu
 grzechów cudzych niż.: Argument ‘grzechów cudzych’ – tutaj przede wszystkim w nawiązaniu do prowokującego ubierania
 się).

Jak bardzo takiemu człowiekowi potrzebna jest wieloraka pomoc braterska i siostrzana! Jej przejawy
 będą musiały wyrażać się zapewne długotrwale, a podejmowane z niewyczerpaną cierpliwą miłością.

  Osobie, która popadła w praktyki homoseksualne ‘genderystowskie’ żywotnie potrzebna będzie
 przede wszystkim pełna życzliwości Chrystusowej modlitwa braterska i siostrzana.

  Niezależnie od modlitwy będzie ktoś, kto wraca z nałogów ‘LGBTIQ’ do życia Łaski – zdany na
 konkretną pomoc ze strony życzliwych mu bliskich. Chodzi o cierpliwą, nie zrażającą się pomoc
 terapeutyczną ze strony osób, które w jakiejś mierze ‘zawodowo’ zajmują się niesieniem pomocy
 duchowej i fizycznej takim właśnie upadłym ludziom, dla których powrót do nieodzownej czystości w
 znaczeniu VI i IX przykazania Bożego jest niezmiernie trudny, a bardzo upragniony.

  Nieodzownym warunkiem powrotu do Boga jest oczywiście w pierwszym rzędzie szczera wola
 powrotu do życia wiary, zgodnego z ładem odniesień płciowych. Ów wewnętrzny ład odniesień
 płciowych, stworzonych wyłącznie dla małżeństwa, jest darem, danym i nakazanym jako norma etyczna
 zobowiązująca przez samego Boga. Bóg i w tym swoim przykazaniu był i pozostaje pełnią MIŁOŚCI i
 pełnią ŻYCIA – w Bożym, i tak dopiero ‘ludzkim’ znaczeniu treści tych rzeczywistości.

Podejmowanie jakiejkolwiek pomocy terapeutycznej byłoby z góry skazane na niepowodzenie, gdyby
 miało zabraknąć woli ze strony danego człowieka, by wrócić do w pełni ‘normalnego’ życia, tzn. życia w
 czystości płciowej zgodnie ze swym statusem życiowym: jako człowieka w stanie wolnym, czy też
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Objaśnienie

 związanego przymierzem komunii życia i miłości w zawartym wiernym, dozgonnym, nierozerwalnym
 małżeństwie.

Dobrze będzie przytoczyć tu ogólne wskazania z „Katechizmu Kościoła Katolickiego” odnośnie do
 homoseksualizmu, jak również związane z tym zagadnieniem istotne rozróżnienia:

Czystość i homoseksualizm

2357. „Homoseksualizm oznacza relacje między mężczyznami lub kobietami
 odczuwającymi pociąg płciowy, wyłączny lub dominujący, do osób tej samej płci.
 Przybierał on bardzo zróżnicowane formy na przestrzeni wieków i w różnych
 kulturach. Jego psychiczna geneza pozostaje w dużej części nie wyjaśniona. 

   Tradycja, opierając się na Piśmie świętym, przedstawiającym homoseksualizm
 jako poważne zepsucie (por. Rdz 19,1-29; Rz 1,24-27; 1 Kor 6, 9; 1 Tm 1,10), zawsze
 głosiła, że ‘akty homoseksualizmu z samej swojej wewnętrznej natury są
 nieuporządkowane’ (FC 11).
  Są one sprzeczne z prawem naturalnym; wykluczają z aktu płciowego dar życia.

Nie wynikają z prawdziwej komplementarności uczuciowej i płciowej.
 W żadnym wypadku nie będą mogły zostać zaaprobowane.

2358. Pewna liczba mężczyzn i kobiet przejawia głęboko osadzone skłonności
 homoseksualne.
 Skłonność taka, obiektywnie nieuporządkowana, dla większości z nich stanowi
 trudne doświadczenie.
 Powinno się traktować te osoby z szacunkiem, współczuciem i delikatnością.
 Powinno się unikać wobec nich jakichkolwiek oznak niesłusznej dyskryminacji.

  Osoby te są wezwane do wypełniania woli Bożej w swoim życiu i – jeśli są
 chrześcijanami – do złączenia z ofiarą Krzyża Pana trudności, jakie mogą
 napotykać z powodu swojej kondycji.

2359.Osoby homoseksualne są wezwane do czystości.
  Dzięki cnotom panowania nad sobą, które uczą wolności wewnętrznej, niekiedy

 dzięki wsparciu bezinteresownej przyjaźni, przez modlitwę i łaskę sakramentalną,
 mogą i powinny przybliżać się one – stopniowo i zdecydowanie – do doskonałości
 chrześcijańskiej”.

3) Dalsze przypomnienia warunkujące pojednanie z
 Bogiem

Dla uzupełnienia należy przypomnieć tu również kilka
 podstawowych aspektów ściśle związanych z
 odpowiedzialnością za swoje czyny. Nie ma co oglądać się na
 wmawiane przez aktywistów ‘gender’  twierdzenia, że
 homoseksualista itp. musi działać jako właśnie homoseksualista
 czy lesbijka, skoro taka jest jego natura, za którą zatem nie jest
 odpowiedzialny. Bóg stworzył i podarował każdemu jednaką
 naturę – z całą jej osobową godnością, zróżnicowaną i
 komplementarną w postaci człowieczeństwa męskiego względnie kobiecego. Nikt i nic nie zwolni nikogo
 z odpowiedzialności za każdy z osobna podejmowany czyn – czy to dobry, czy zły.
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Poprzednio przytoczyliśmy szereg wypowiedzi Słowa-Bożego-Pisanego na ten temat (zob. wyż.: Sąd
 przed Trybunałem Chrystusa). Oto dla przypomnienia jeszcze raz jedno czy drugie Słowo-Boże-Pisane na ten
 temat:

„Wszyscy bowiem musimy stanąć przed trybunałem Chrystusa,
 aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki
 dokonane w ciele: złe lub dobre” (2 Kor 5,9n).

 „Nadchodzi bowiem godzina, w której wszyscy, którzy spoczywają w grobach,
 usłyszą głos Jego:
 A ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie Życia;
 ci, którzy pełni złe czyny – na zmartwychwstanie potępienia” (J 5,28nn).

Znaczy to, że z góry wykluczona musi być opinia szeregu aktywistów lobby ‘gender’, którzy wbrew
 prawdzie ludzkiej natury, wbrew Bożemu Dziełu stworzycielskiemu, wbrew wynikom badań medycznych
 – wmawiają sobie i innym, że odczuwane przez nich ‘skłonności’ i lgnięcie do osób tej samej płci jest
 wyrazem ich takiej ‘natury’ – homoseksualnej. Wskutek czego nie tylko nie mogą poczuwać się do żadnej
 przewiny moralnej za swe działania homoseksualne, lecz wręcz przeciwnie – podejmowane z ich strony
 jakiekolwiek starania, by prowadzić życie czy to czyste (według przykazania Bożego VI i IX), względnie życie
 zgodne z wewnętrznym ładem aktów małżeńskich z osobą przeciwnej płci w ważnie zawartym
 małżeństwie – byłoby działaniem ‘sprzecznym z ich naturą’.

Głośne przeciwne żądania aktywistów ‘gender’ odgrywają tu jedynie rolę dymnej zasłony dla
 wymuszenia na społeczeństwie i władzach ustawodawczych pełnej akceptacji dla ich swobodnego
 dalszego praktykowania stylu życia według ‘LBGTIQ’, z którym za żadną cenę nie chcą zerwać,
 wymagając ponadto od społeczeństwa „języka sprawiedliwego” dla ich takiej ‘tożsamości płciowej’.

4) Jeszcze raz: Jan Paweł II a sumienie

Tymczasem Bóg wszczepił w sumienie każdego człowieka bez wyjątku – tak mężczyzny, jak i
 kobiety, dokładnie takie samo Prawo Boże i zarazem ludzki wewnętrzny ład aktów płciowych. Wyłącznie
 też od Boga (a nie od ‘Kościoła’) pochodzi ‘norma’, że podejmowanie współżycia płciowego jest zastrzeżone
 wyłącznie dla małżeństwa. Wszystkie inne stany życiowe, tzn. stan życia wolnego, życia
 narzeczeńskiego, wdowieńskiego – są zobowiązane i uzdolnione do życia w powściągliwości płciowej
 zgodnie z VI i IX przykazaniem.
 – Przykazania te, w niewymazalny sposób wpisane w sumienie każdego człowieka, zobowiązują do
 zachowań płciowych jednakowo ludzi wierzących i niewierzących; ludzi epoki przed-Chrystusowej i po-
Chrystusowej; królów i najlichszego biedaka.

Głos który rozbrzmiewa w sumieniu człowieka, nakazując mu podejmowanie czy też zaniechanie
 określonych czynów, jest zawsze głosem Bożym. Zobowiązuje on poszczególnego człowieka do
 posłuszeństwa, skoro on „w głębi sumienia (człowiek) odkrywa prawo, którego sam sobie nie nakłada, lecz
 któremu winien być posłuszny” (DeV 43). Stąd też sumienie jest „... owym wewnętrznym sanktuarium, w
 którym rozbrzmiewa głos Boga. Jest to głos Boga nawet wówczas, gdy człowiek uznaje w nim tylko
 zasadę ładu moralnego, po ludzku niepowątpiewalną, bez bezpośredniego odniesienia do Stwórcy ...”
 (DeV 43 ) (cały ten tekst zob. wyż.: Sumienie: tekst DeV 43).

Zdarza się oczywiście, że głos sumienia zostaje przez danego człowieka zmuszony do milczenia.
 Stałe działanie przeciw być może niemal krzykowi sumienia może sprawić, że głos ten niemal zupełnie
 zamilknie, a sumienie ulegnie procesowi niezmiernie groźnej ... zatwardziałości-w-złu.

Niemniej indywidualna odpowiedzialność i poczytalność każdego człowieka za każdy swój czyn jest
 w oczach Bożych nieunikniona. Bóg pozostaje konsekwentny: On człowieka nawet do osiągnięcia życia
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 wiecznego nigdy nie zmusza, a zawsze najpierw pyta. Tak postępuje On, Nieskończony. Chyli On
 każdorazowo głowę przed władzą samo-stanowienia (= wolną wolą) stworzenia swojego Umiłowania. A
 przecież Bóg całą swoją stworzycielską i odkupieńczą miłością pragnie mieć człowieka – w przymierzu
 miłości i życia u siebie na zawsze. Takie jest niezmienne życzenie Trójjedynego w stosunku do każdego
 z osobna człowieka. Mimo to Bóg ofiaruje to JEDNO-z-sobą jedynie na tyle, na ile dany człowiek tę
 nieprawdopodobną szansę dobrowolnie zaakceptuje i dostosuje swoje życie do niej.

Stąd jeszcze raz słowa św. Jana Pawła II o nieodstępnej, osobistej odpowiedzialności za swoje
 działania (cały ten tekst zob. wyż.: Nieodstępna odpowiedzialność za każdy czyn):

„... Dlatego w każdym człowieka nie ma
 niczego bardziej osobistego i nieprzekazywalnego,
 jak zasługa cnoty, czy odpowiedzialność za winę” (RP 16).

Znaczy to m.in., że gdy przyjdzie stanąć przed Obliczem Bożym – a stanie się to najpóźniej w chwili
 przechodzenia ‘na drugi brzeg’, nikt nie będzie mógł usprawiedliwić się ze swych czynów przez
 odwoływanie się np. na presję otoczenia, na dyscyplinę partii która zobowiązywała do takiego czy innego
 głosowania, na wzgląd że ‘wszyscy tak postępują’, nie wyłączając faktu, że ‘i księża to samo czynią’.
 Każdy będzie sądzony za czyny swoje – nie cudze. Sąd ten będzie oczywiście całkiem niezależny od
 sądu, którym będą poddawane inne osoby.

Bóg zaś niejednokrotnie i niedwuznacznie wyraża się w swym SŁOWIE Pisma świętego m.in. w
 odniesieniu do swych sług z najbliższego grona wybranych – czy to np. kapłanów Starego Testamentu,
 czy już też Nowego Testamentu:

 „Czas bowiem, aby SĄD
 się rozpoczął od DOMU BOŻEGO” (por. 1 P 4,17; Ez 9,6).

Wszystkie przypomniane tu uwagi dotyczą oczywiście każdego czynu z osobna, popełnianego przez
 każdą kolejną osobę, która pogrążona jest w stylu życia według zwyrodnień, do jakich została skuszona
 czy to przez ideologię ‘LGBTIQ’, czy też tę określaną jako ‘queer mainstreaming.

Jeśli ktoś prawdziwie chce się wyrwać z przeklętego diabelskiego młyna homoseksualizmu i
 wszelkich związanych z tym zwyrodnień, ponad wątpliwość odniesie zwycięstwo! Odwagi do walki
 dodaje człowiekowi pogrążonemu w niewoli szatana m.in. Apostoł Jakub. Zachęca on:

„Bądźcie więc poddani Bogu, przeciwstawiajcie się natomiast diabłu, a ucieknie od was.
 Przystąpcie bliżej do Boga, to i On zbliży się do was ...
 Uznajcie waszą nędzę ...
 Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was” (Jk 4,7-10).

Szatan sprawuje władzę jedynie nad tym człowiekiem, który mocą swego samo-stanowienia oddaje
 mu do dyspozycji swoją wolną wolę. W ‘nagrodę’ szatan odbiera mu wówczas jego wolność, czyniąc go
 swoim niewolnikiem. Sam ów człowiek sądzi wtedy, łudząc się srodze, że w tej właśnie dobrowolnie
 obranej ‘niewoli’ – stał się wolnym ... „od Boga”. Szatan potrafi wciąż znakomicie osłodzić początkowe
 chwile swojej niewoli złudnym poczuciem samo-zadowolenia, podbarwionym w pewnych wypadkach np.
 przyjemnością seksualną. Niebawem jednak radość ta [= zob.: gay = gej: wesołek, na wesoło !] zaczyna
 okazywać się w sposób nieutulony ... gorzka (por. Jr 2,19; 4,18).

Jan Paweł II wyjaśnia przy sposobności rolę wypowiedzi Kościoła w sprawach sumienia. Wolność
 człowieka nie może być nigdy wolnością od ‘Prawdy’, którą jest sam tylko Bóg (por. J 14,6; FC 33):

   „Tak więc władza Kościoła, gdy wypowiada się w kwestiach moralnych, nie narusza w żaden
 sposób wolności sumienia chrześcijan:
 nie tylko dlatego, że wolność sumienia nie jest nigdy wolnością ‘od’ prawdy, ale zawsze i wyłącznie ‘w’
 prawdzie,
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 lecz także dlatego, iż Magisterium nie wprowadza do chrześcijańskiego sumienia prawd mu obcych, a
 tylko objawia prawdy, które sumienie powinno już znać i rozwijać je, wychodząc od pierwotnego aktu
 wiary.

  Kościół pragnie jedynie służyć sumieniu, pomagać mu, aby nie poruszał nim każdy powiew nauki na
 skutek oszustwa ze strony ludzi (por. Ef 4,14) i aby nie odchodziło ono od prawdy o dobru człowieka, ale
 by – zwłaszcza w sprawach trudniejszych – mogło pewną drogą dojść do prawdy i w niej trwać” (VSp
 64).

e. Wdrażanie drugich w praktyki ‘LBGTIQ’

1) Aktywne przekazywanie ‘LBGTIQ’

Pozostaje kolejny aspekt szans pojednania z Bogiem, z Kościołem i być może wieloma ludźmi:
 odpowiedzialność i poczytalność aktywisty ‘LGBTIQ’ względnie ‘queer mainstreaming’ z racji „grzechów
 cudzych”. To samo z kolei dotyczy m.in. nauczycieli wdrażających w sprawy ‘gender’ – np. dzieci w
 przedszkolu i szkołach wszelkich innych typów, wdrażanie w ‘gender’ młodzieży ...
 – Ten wzgląd może się okazać szczególnie dramatyczny przy podejmowaniu starań o ponowny powrót
 do Boga.

  Jak już parokrotnie podkreślano, zasadniczym warunkiem powrotu do Boga i prośby Boga o
 przebaczenie-pojednanie jest ponowne, całkiem od nowa podjęte wyznanie wiary przez osobę, która
 opuściła Boga i przylgnąła do ‘gender’ w jego różnych odmianach. Osoba ta, tzn. człowiek tknięty przez
 łaskę Boga, który wzywa ją do powrotu i nawrócenia, pragnie obecnie rozpocząć nowy etap swego życia:
 tym razem świadomie w duchu Ewangelii Jezusa Chrystusa.

Fakt całkowitego odejścia od Boga, wyproszenia Go z swego serca,
 totalnego zignorowania Boga, samozwańczego ogłoszenia się
 ‘stworzycielem’ – siebie i innych ludzi, totalnego odrzucenia jakichkolwiek
 Bożych przykazań – jest zbyt głębokim zranieniem Bożej Miłości, by Bóg
 miał ‘udawać’, iż Go to nie ... zabolało.

Jan Paweł II przypomniał w Bulli „Aperite Portas Redemptori –
 Otwórzcie Bramy dla Odkupiciela” (1983 r.):

„Grzech jest bowiem obrazą Boga sprawiedliwego i miłosiernego,
 która wymaga odpowiedniej ekspiacji w tym lub przyszłym życiu.
 Jakżeż nie przypomnieć zbawczego napomnienia:
 ‘Sam Pan będzie sądził lud swój.



Objaśnienie
 Straszną jest rzeczą wpaść w ręce Boga żyjącego (Hbr 10,31)’ ...” (APR 8)

Rzeczywiście, „straszną jest rzeczą wpaść w ręce Boga żyjącego”. Ale
 z drugiej strony jak to dobrze, że człowiek grzeszny – lecz skruszony w sercu, wpadnie w ręce tego,
 takiego Boga!
 Bo „obfite u Niego Odkupienie” (Ps 130 [129],7).

Ponadto zaś – jak zapewnia Odkupiciel, Jezus Chrystus:

„Powiadam wam: Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika,
 który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych,
 którzy nie potrzebują nawrócenia” (Łk 15,7; Mt 18,12nn).

2) Okoliczność wdrażania innych w praktyki ‘gender’

  Obecnie jednak pragniemy uwzględnić jeszcze okoliczności, które mogą obciążać dodatkową,
 niezmiernie ciężką winą kogoś, kto uległ pokusie i dał się w międzyczasie wciągnąć np. w ideologię
 ‘gender’. Co gorsze jednak, osoba ta nie ogranicza się do podejmowania praktyk homoseksualnych i
 innych wynaturzeń sama dla siebie – ewentualnie ze zmienną ilością coraz innych podobnie
 zachowujących się partnerów czy partnerek, lecz wdraża w te przewrotności również innych.

W tej sytuacji pojawia się całkiem nowa perspektywa, która wprawia w przerażenie z punktu widzenia
 odpowiedzialności i poczytalności moralnej: działania ukierunkowanego na odciąganie również innych
 ludzi od Boga, a nawet ich wyraźnego przeciwstawienia Bogu i wyzwania Boga do pojedynku z sobą i
 ponadto z innymi – o ‘kompetencje i prawo’ stanowienia o dobru i złu.

  Całkiem odrębną grupę zaciąganej w takich okolicznościach winy moralnej stanowią dzieci –
 może nawet bardzo małe, a z kolei dzieci już dorastające: na poziomie przedszkola, w klasach szkoły
 podstawowej, a wreszcie młodzież szkół średnich.

Trudno tu nie wspomnieć jeszcze raz o poprzednio już przytoczonych instrukcjach płynących ze
 szczebla jednej z najwyższych międzynarodowych organizacji, jaką jest WHO (Światowa Organizacja
 Zdrowia), podobnie jak ONZ oraz Unia Europejska. W skali Europy szczególnie aktywnie włączyła się do
 tego destruktywnego dzieła po wielekroć już wymieniona niemiecka organizacja ‘BZgA’ (Bundeszentrale für
 gesundheitliche Aufklärung = Centrala Federalna Uświadomienia Zdrowotnego). Wchodzi ona w skład Niemieckiego
 Ministerstwa Zdrowia.

Poprzednio przytaczaliśmy wyraźnie sformułowane zalecenia WHO, ratyfikowane również przez rząd
 Rzeczpospolitej Polskiej – odnośnie do ‘prawa’ uzyskiwania przyjemności seksualnej z dotykania i
 masturbacji już niemowląt, podobnie jak tym bardziej dzieci przedszkolnych i wyższych klas (zob. wyż.:
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 WHO: edukacja seksualna Europy). Co więcej, niektórzy komentatorzy tych zaleceń, pracujący w kierunku
 całkowitego wyeliminowania jakiegokolwiek poczucia wstydu, zalecają gorąco, by dzieci mogły oglądać i
 podotykać genitalia swoich rodziców, którzy je dzieciom powinni udostępnić, łącznie z udostępnianą im
 możnością obserwacji, jak tata z mamą współżyją (zob. wyż.: Porady dla rodziców sugerowane przez Ina-Maria
 Philipps).

Masowe protesty rodziców, którzy stanowczo sprzeciwiają się polityce przymusowej ‘seks-edukacji’,
 są niemal zawsze w ordynarny sposób ignorowane. Urzędnicy wymienionych organizacji wmawiają
 rodzicom, że na ‘wychowaniu seksualnym dzieci oni się nie znają’ ...! Stąd ich nieodzowna funkcja:
 wyspecjalizowanych ‘seks-edukatorów’ – w miejsce rodziców-ignorantów, wychowanych na dawnych
 ‘stereotypach’ normatywnych (szczegóły dostępnych podręczników, zwykle pełnych wulgaryzmów i podniecających
 obrazów o uprawianiu ‘seksu’ można bez większego trudu znaleźć np. pod hasłem ‘seksedukacja’ na wyszukwarce internetowej,
 np. www.google.pl).

Rozpatrujemy w tej chwili odpowiedzialność etyczną z racji wdrażania kogokolwiek, szczególnie zaś
 dzieci i młodzieży, w praktyki seksualne zalecane przez ‘gender’. Chodzi tym bardziej o ‘gender’ w jego
 wyrafinowanej postaci jako ‘queer mainstreaming’, ewentualnie ‘LGBTIQ’.

Nikt z ludzi nie może powołać się w Obliczu Bożym – a oczywiście również w obliczu społeczeństwa
 – na jakikolwiek odgórnie otrzymany nakaz, że musi poprowadzić ‘seks-edukację’ według podanych
 sobie wzorów i podręczników, poczynając np. od dzieci przedszkolnych, względnie już szkolnych.

  Każdy człowiek zostaje w chwili swego poczęcia wyposażony we wszystkie przymioty właściwe
 ludzkiej osobie. Do całkiem szczególnego wyposażenia ludzkiej osoby należy dar sumienia. W tymże
 sumieniu przemawia bez przerwy sam Bóg. Również wówczas, gdy dany człowiek o Bogu Prawdy nigdy
 dotąd nie słyszał. Głos sumienia wyraźnie nakazuje każdemu człowiekowi czynić dobro, a zaniechać
 czynienia zła.

  Każdy zaś człowiek wie doskonale – być może z własnego duchowego doświadczenia, jak trudno
 wyzwolić się z raz nabytego jakiegokolwiek nałogu. Wiedzą o tym doskonale alkoholicy, palacze,
 narkomani ....
 – Tym trudniejsze może okazać się uwolnienie się od nałogowej masturbacji, względnie np. od niemal
 jako przymus przeżywanego oglądania ... pornografii.
 Nie trzeba dopiero wykazywać na podstawie ankiet itp., jak destruktywne są skutki nałogowo
 popełnianych czynów w dziedzinie płciowości. Raz nabyty nałóg ciągnie się nierzadko przez lata, a
 nawet dziesiątki lat. Nałóg masturbacji, czy też np. oglądania pornografii, co z zasady kończy się
 masturbacją, daje znać o sobie nierzadko również w czasie w międzyczasie zawartego małżeństwa.

  Podstawy fizjologiczno-medyczne mechanizmu powstającego i utrwalającego się nałogu
 wypaczonych zachowań seksualnych ukazuje znakomicie odnośne rozważanie i wyjaśnienie Christa
 Meves oraz Gabriele Kuby (zob. wyż.: Miejsce pornografii w ideologii ‘gender’ – oraz cały dalszy ciąg tego §).

Każdy zdaje sobie sprawę, że dziecko jest dopiero dzieckiem. Nie dysponuje ono jeszcze
 wypracowanymi przez siebie duchowymi mechanizmami obronnymi, które by mu pozwalały na
 natychmiastowe wyeliminowanie złych wpływów otoczenia. Dziecko łatwo przyswaja sobie treści
 przekazywane mu szczególnie na zasadzie audio-wizualnej percepcji docierających do niego bodźców.
 Dziecko na etapie dopiero początkowego rozwoju duchowego nie jest jeszcze w stanie dokonać
 odpowiedzialnej selekcji pod kątem moralno-etycznym – zalewu treści, jakie sączą się do niego
 zwłaszcza przez media takie jak telewizja, internet, wideo, czy też poprzez łatwo dziś dla dziecka
 dostępne urządzenia mobilne. Jak łatwo w takiej sytuacji odciągnąć dziecko skutecznie od Boga i
 posłuszeństwa Bogu, chociaż Bóg przemawia oczywiście w sumieniu również dziecka.

3) Zgroszenie zwłaszcza dzieci: uczyć jak odejść od Boga
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Jezus, Syn Boży i jednocześnie Syn Człowieczy, którego znamy jako Boga pełnego Miłosierdzia,
 wypowiedział w pewnej chwili jedno z najbardziej przerażających słów pod adresem tych wszystkich,
 którzy stwarzają ‘zgorszenie’ – przede wszystkim dla małych, jeszcze niewinnych dzieci. Czasownik
 „zgorszyć” [gr. skandalízo] znaczy w terminologii biblijnej – zgodnie z językiem Bożego Objawienia: pouczać
 o drogach odchodzenia od Boga i ignorowania Boga; działać ‘przeciw wierze’ – i wdrażać innych do
 ignorowania Boga Prawdy, by czcić ‘bogów OBCYCH’. A wszelki ‘bóg Cudzy’ to tylko inne określenie na
 oznaczenie Szatana, określanego również jako tego który jest ‘ZŁY’, względnie jest to ‘Władca tego
 świata’.

Stary Testament przewidywał dla osób stwarzających taką właśnie sposobność do ‘upadku i
 uwiedzenia do innego bóstwa’ – karę najwyższą z możliwych: przez ukamienowanie. Żeby w ten sposób
 wyrwać niejako ‘z korzeniami’ zło, jakie ktoś chciał zaszczepić w Ludzie Bożym, pouczając o tym, jak
 opuścić Boga Prawdy, czyli dokonać apostazji, a pogrążać się w kulcie nie-boga.

Szczegółowe postępowanie na taki przypadek zawiera w Pentateuchu Mojżesza – Księga
 Powtórzonego Prawa. Oto kilka fragmentów jej rozdziału 13-go. Treść tego rozdziału dotyczy ‘proroka
 fałszu’, czyli kogoś, kto świadomie kusi do apostazji od Boga PRAWDY – z zachętą by przestawił się na
 wyznawanie i oddawanie kultu boskiego – ‘bogu-bóstwu fałszu’, czyli NIE-bogowi:

„Jeśli powstanie u ciebie prorok lub wyjaśniacz snów i zapowie znak lub cud, i
 spełni się znak albo cud, jaki ci zapowiedział,
 a potem ci powie: ‘Chodźmy do bogów obcych – których nie znałeś – i służmy
 im’, nie usłuchasz słów tego proroka albo wyjaśniacza snów. Gdyż twój Bóg,
 Jahwéh, doświadcza cię, chcąc poznać, czy miłujesz Boga swego, Jahwéh, z
 całego swego serca i z całej duszy.
 – Za Bogiem swoim, Jahwéh, pójdziesz. JEGO się będziesz bał, przestrzegając
 Jego poleceń. Jego głosu będziesz słuchał, Jemu będziesz służył i przylgniesz
 do Niego.

 Ów zaś prorok lub wyjaśniacz snów musi umrzeć, bo chcąc cię odwieść od
 drogi, jaką iść ci nakazał twój Bóg, Jahwéh, głosił odstępstwo od twego Boga,
 Jahwéh, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, wybawił cię z domu niewoli.
 W ten sposób usuniesz zło spośród siebie.

 Jeśli cię będzie pobudzał skrycie twój brat, syn twojej matki, twój syn lub córka
 albo żona, co na łonie twym spoczywa, albo przyjaciel tak ci miły jak ty sam,
 mówiąc: ‘Chodźmy, służmy bogom obcym’, bogom, których nie znałeś ani ty,
 ani przodkowie twoi – jakiemuś spośród bóstw okolicznych narodów, czy też
 dalekich od jednego krańca ziemi do drugiego
 – nie usłuchasz go, nie ulegniesz mu, nie spojrzysz na niego z litością, nie
 będziesz miał miłosierdzia, nie będziesz taił jego przestępstwa.

 Winieneś go zabić, pierwszy podniesiesz rękę, aby go zgładzić, a potem cały
 lud. Ukamienujesz go na śmierć, ponieważ usiłował cię odwieść od Boga
 twojego, Jahwéh, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
 Cały Izrael, słysząc to, ulęknie się i przestanie czynić to zło pośród siebie ...”
(Pwt 13,2-12. – Zob. też dalszy ciąg tych rozporządzeń z Pwt 13: ww. 13-19).

Na tle tego strasznego przepisu Prawa Mojżeszowego nietrudno zrozumieć równie niezwykle mocno
 sformułowane słowo Jezusa o „zgorszeniu”, jakie ktoś sieje.

Chodzi o to znaczenie ‘zgorszenia’, o jakim dopiero co wyżej mówiono: o ukazywanie dróg
 zmierzających do odejścia od Boga, o zastawienie pułapki do działania bezbożnego, skuszenie do



 grzechu, uczynienie to tak podstępnie, by ktoś wyrządzonej szkody zrazu nie zauważył.

Mamy na myśli wypowiedź Jezusa z Mt 18,6 (oraz paraleli: Mk 9,42.48; Łk 17,1n). Zgodnie z kontekstem,
 Jezus mówił w sam raz o dzieciach jako o tych, którzy spontanicznie trafiają do królestwa Bożego:

„Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w
 królestwie niebieskim.
 I kto by przyjął jedno takie dziecko w Imię Moje, Mnie
 przyjmuje.

 Lecz kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych
 Małych [gr.: hos d’an skandalíse héna ton mikron],
 którzy wierzą we Mnie, temu byłoby lepiej kamień młyński
 zawiesić u szyi i utopić go w głębi morza.

 Biada światu z powodu zgorszeń [gr.: apò ton skandálon]!
 Muszą wprawdzie przyjść zgorszenia,
 lecz biada człowiekowi, przez którego dokonuje się
 zgorszenie ...” (Mt 18,4-7).

Jezus uwydatnia tutaj niezwykle mocno szczególną okoliczność, że ‘zgorszenie’ dane zostaje małym
 dzieciom. Dotyczy to zatem w pierwszym rzędzie tych, którzy pouczają dzieci – zwykle przy użyciu
 pułapki, podstępu lub uwiedzenia – o sposobach, w jakich mogą one zgrzeszyć, by w ten sposób
 nauczyć je, jak się odchodzi od Boga.

Dziecko przyswaja sobie łatwo zachowanie, które ułatwia mu przylgnięcie do ‘Władcy tego świata’.
 Jemu to służy w pierwszym rzędzie stający przed dzieckiem ‘nauczyciel Fałszu’ i zachęca je, by poszło
 ufnie w jego ślady gardząc Bogiem ...

Słowa Jezusa o owym ‘uwodzicielu’ są straszne. Nie odbiegają one wiele od tych, jakich użył Mojżesz
 w pozostawionych Hebrajczykom ustaleniach prawnych. Mojżesz mówi o ‘ukamienowaniu’ sprawcy
 zgorszenia. Jezus zaś mówi jedynie o tym, iż ‘lepiej by dla niego było, gdyby został utopiony w głębi
 morza’.

Jeśli tak wyraża się Jezus, Bóg-Odkupiciel, możemy sobie wyobrazić, jak nieprawdopodobnie wielka
 musi być w oczach Bożych poczytalność i odpowiedzialność tych wszystkich, którzy stają się winni
 ‘grzechu cudzego’, ewentualnie w tym wypadku ... ‘grzechów cudzych’.

Myśl nasza wybiega w tej chwili – zgodnie z treścą niniejszego paragrafu, do aktawistów gender,
 względnie ‘LGBTIQ’, lub wprost ‘queer mainstreaming’. Oni to wdrażają dzieci na coraz innym szczeblu
 ich rozwoju we wszelkie obrzydliwości, związane z uprawianiem sodomii, a zapewne i wiele innych, dla
 przeciętnego człowieka niewyobrażalnych, zwyrodniałych zachowań seksualnych.

RE-lektura: część VI, rozdz. 3j.
 Stadniki, 22.XI.2014.
 Stadniki, 17.X.2015.



 Stadniki, 12 i 27.XII.2015.
 Tarnów, 28.VII.2016.
 Tarnów,27.IX.2016.
 Tarnów, 18.V.2017.

              

K. ‘GENDER’ W KONFRONTACJI ZE SŁOWEM BOŻYM I MAGISTERIUM

1. ‘Gender’ a SŁOWO-BOŻE
a. Obszary stworzenia zawładnięte przez ‘gender’
1) Walka ‘gender’ przeciw Bogu Stworzycielowi
2) Eliminacja Bożych przykazań
3) Eliminacja ... Chrystusa i chrześcijaństwa
b. Stworzeni do wzajemnej komplementarności w komunii życia-miłości
1) Bóg nadal: Stworzyciel – i Odkupiciel ... człowieka-mężczyzny, człowieka-kobiety
2) Mężczyzna-kobieta w nauczaniu Jana Pawła II
Jan Paweł II: odmienność i oryginalność osobowa. MuD 10
c. Oblubieńcze zjednoczenie z Bogiem
1) Bóg zawsze pierwszy szukający kontaktu Miłości ...
2) Samo-stanowienie: dar funkcjonalny
3) Partner Absolutu – Podmiot Przymierza

2. Słowo Boże o odpowiedzialności za uczynki
a. Zły w ataku na najwyższe ‘piętro’ człowieka-osoby
1) W przygotowaniu warunków pojednania z Bogiem
2) Już w raju: atak na poziom samo-świadomości
b. Przyjmowanie lub odrzucanie Słowa Bożego
1) Odkupieńcza Miłość Trójjedynego
2) Nieprzemijalność Słowa Bożego
3) ‘Zgorszyć’ dziecko: wdrażać w odejście od Boga:
4) Bez opamiętania w grzechach:
5) Gotowość złożenia najwyższej ofiary
6) Sąd przed Trybunałem Chrystusa
7) Ciało i Krew Chrystusa: warunek życia wiecznego
8) Śmierć jako przychodzący Odkupiciel

3. Z wypowiedzi Magisterium Kościoła
a. Magisterium – Chrystus Nauczający
1) Z mandatu Jezusa Chrystusa
2) Jan Paweł II – ‘Familiaris Consortio’
Familiaris Consortio 33. Tekst
3) Jan Paweł II – ‘Veritatis Splendor’
b. Prawo Boże a prawo stanowione
1) Z pobytu w Polsce w 2014 r. kard. Gerharda Müllera
2) Z wystąpienia Kardynała Müllera w Pałacu Prezydenckim w Warszawie
Z przemówienia Kard.Müllera: Prawo Boże – Prawo stanowione
c. Wolność a odpowiedzialność
1) Z nauczania Jana Pawła II: VSp 35
Tekst VSp 35
2) Inny fragment z nauczania Jana Pawła II. RP 16
d. Ład odniesień płciowych
1) Wewnętrzny ład aktu współżycia: każdy akt otwarty na Życie
2) Odrzucenie wszelkich praktyk przeciw-rodzicielskich
3) Środki lecznicze a życie Poczętego
e. Normy pozytywne a negatywne
1) Normy moralne pozytywne a negatywne – ‘Veritatis Splendor’
2) Normy negatywne a prawo stanowione
3) Czyny ‘wewnętrznie złe’
4) Czyny ‘wewnętrznie złe’ a ‘grzechy usprawiedliwione’?
5) Normy moralne negatywne obowiązujące bez wyjątku wszystkich
f. Wybór Boga czy Jego odrzucenie
1) Wyrzuty sumienia: zachęta do prośby o przebaczenie
2) Gotowość na męczeństwo w obronie Bożego Prawa

4. ‘Gender’ a niełatwe szanse pojednania z Bogiem
a. Pojednanie a uczestnictwo w wykładach o ‘gender’
1) Tajemnica Pojednania i Eucharystia
2) ‘Gender’ a stosowane przez jego aktywistów etycznie niegodne metody



3) Bóg Miłosierdzia a warunki ważnej spowiedzi świętej
4) Uczestnictwo w wykładach o ‘gender’
b. Aktywne wykładanie ideologii ‘gender’
1) Aktywne propagowanie ‘gender’
2) Założenia wstępne warunkujące wykładanie ‘gender’
c. Boża odpowiedź na ‘NIE’ – ‘gender’
1) SŁOWO BOŻE które nie przemija
2) ‘Gender’ jako ‘NIE’ wobec Pierwszego Przykazania
Oświadczenie RP: priorytet prawa stanowionego. Tabela
3) Pojednanie – w warunkach ... wyrzeczenia się Boga?
4) Konieczność ponownego wyznania wiary
d. Praktykowanie ‘LGBTIQ’ i ‘queer mainstreaming’
1) Praktykowanie ‘gender’
2) Wyznanie siary i wyrzeczenie się nałogu
Katechizm Kościoła Katolickiego: nr 2357-9: homoseksualizm. Tabela
3) Dalsze przypomnienia warunkujące pojednanie z Bogiem
4) Jeszcze raz: Jan Paweł II a sumienie
e. Wdrażanie drugich w praktyki ‘LBGTIQ’
1) Aktywne przekazywanie ‘LBGTIQ’
2) Okoliczność wdrażania innych w praktyki ‘gender’
3) Zgroszenie zwłaszcza dzieci: uczyć jak odejść od Boga
W ST: uwieść do apostazji od Jahwéh: Dt 13. Text-Tabela
Jezus o zgorszeniu: wdrażaniu w grzech. Mt 18,4-7. Tabela

Obrazy-Zdjęcia

Fot58. Ojciec święty Franciszek uśmiechnięty
Fot59. Małpiątko w akrobatycznym wygibusie zwisając pije wodę
Fot60. Błyskawice nad rozświetlonym miastem
Fot61. Plaga szarańczy przenosi się z miejsca na miejsce
Fot62. Kraków-Mogiła. Bazylika Krzyża Świętego: kilkoro wiernych wokół Ołtarza z Cudownym Krzyżem



 Różaniec egzorcyzmu 
  (do prywatnego użytku) 

Na początku
 W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen

Na krzyżyku i pierwszych paciorkach:
Wierzę w Boga...
Ojcze nasz...,
Zdrowaś Maryjo... (3 razy)
Chwała Ojcu...

Pierwszy dziesiątek
Na dużym paciorku:
O Trójco Przenajświętsza,
przez miłość Twoją do stworzeń rozumnych,
wyrzuć precz szatanów od mojej osoby.

Na 10 małych paciorkach:
W Imię Trójcy Przenajświętszej,
 Matki Najświętszej, Aniołów i Świętych –
idźcie precz szatani!

Zamiast Chwała Ojcu:
Święty Michale Archaniele –
strzeż nas i broń nas!

Drugi dziesiątek
Na dużym paciorku:
O Trójco Przenajświętsza,
przez miłość Twoją do stworzeń rozumnych,
wyrzuć precz szatanów z mego mieszkania
i od mojej rodziny!

Na 10 małych paciorkach:
W Imię Trójcy Przenajświętszej,
Matki Najświętszej, Aniołów i Świętych –
 idźcie precz szatani!

Zamiast Chwała Ojcu:
Święty Michale Archaniele –
strzeż nas i broń nas!

Trzeci dziesiątek
Na dużym paciorku:
O Trójco Przenajświętsza,
przez miłość Twoją do stworzeń rozumnych,
wyrzuć precz szatanów
od bliskich mojemu sercu!

Na 10 małych paciorkach:
W Imię Trójcy Przenajświętszej,
Matki Najświętszej, Aniołów i Świętych –
idźcie precz szatani!

Zamiast Chwała Ojcu:
Święty Michale Archaniele –
strzeż nas i broń nas!

Czwarty dziesiątek
Na dużym paciorku:
O Trójco Przenajświętsza,
przez miłość Twoją do stworzeń rozumnych,
wyrzuć precz szatanów od mojej parafii,
miasta, Polski – Ojczyzny mojej!

Na 10 małych paciorkach:
W Imię Trójcy Przenajświętszej,
Matki Najświętszej, Aniołów i Świętych –
idźcie precz szatani!

Zamiast Chwała Ojcu:
Święty Michale Archaniele –
strzeż nas i broń nas!

Piąty dziesiątek
Na dużym paciorku:
O Trójco Przenajświętsza,
przez miłość Twoją do stworzeń rozumnych,
wyrzuć precz szatanów
od Kościoła Świętego i całego świata!

Na 10 małych paciorkach:
W Imię Trójcy Przenajświętszej,
 Matki Najświętszej, Aniołów i Świętych –
 idźcie precz szatani!

Zamiast Chwała Ojcu:
Święty Michale Archaniele –
strzeż nas i broń nas!

Na zakończenie (3 razy)
Dozwól mi chwalić Cię, o Panno Przenajświętsza

 i daj mi moc przeciw nieprzyjaciołom Twoim!

Źródło: http://www.fronda.pl/a/koronka-egzorcyzmowa,43725.html
 Grupa Facebookowa: ‘Jezus jest naszym Panem’ – 8.11.2014,8:28



Zawierzyć Bożemu Miłosierdziu

„Miłosierny Jezu – ufam(y) Tobie!
Zawierzam(y) Ci siebie:

w życiu,
w umieraniu,
i po śmierci!

 Maryjo – przyjmij mnie (nas) –
ze Swym Synem, i świętym Józefem”!

Modlitwa Przebaczenia

„Jezusie i Maryjo – przebaczam wszystkim,
 którzy mi jakąkolwiek krzywdę wyrządzili.

Nie chcę do tego wracać:
ani w myśli,
ani w słowie,
chyba w przebaczeniu”!

‘Różaniec Egzorcyzmu’:
 kliknij:

Różaniec Egzorcyzmu – Zawierzenie Miłosierdziu – Przebaczenie
(format: PDF – do wydruku czarno-białego w WORD)

Różaniec Egzorcyzmu – Zawierzenie Miłosierdziu – Przebaczenie
(format: PDF – jako strona internetowa w PDF)

RE-lektura: cz.VI, 3k1
 Stadniki, 12.XII.2015.
 Tarnów, 28.VII.2016.
 Tarnów,27.IX.2016.
 Tarnów, 19.V.2017.
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UWAGA: SKRÓTY do przytaczanej literatury zob.:  Literatura
 Skróty z literat. ‘gender’ Podstawowa literatura. Skróty
 Terminologia wyrażeń ‘gender’ zob.: Źródła do Słowników-haseł

5. Trybunał Miłosierdzia – a sytuacja ‘gender’

a. Spowiedź święta ważna a ‘gender”

1) Warunek wstępny: wyznanie wiary

Sądzimy, że dotychczasowe rozważania pozwalają przejść dokładniej do samego sakramentu
 pojednania z Bogiem, zwanego również Trybunałem Miłosierdzia – zwłaszcza przez Jezusa
 Miłosiernego.
 – Rozważaniom o Miłosierdziu Bożym poświęcona była cała część piąta naszej strony (= 8 rozdziałów), a
 Sakramentowi pokuty-pojednania przede wszystkim część czwarta (tamże zwłaszcza rozdziały 3-4-5 i potem
 spora część rozdziału 7-go). Nie chcemy się tutaj powtarzać.

Dobrze jednak w nawiązaniu do sakramentu pokuty będzie wypunktować te aspekty, które mają
 bezpośredni związek z upowszechnianiem, albo nawet praktyką stylu życia w typie ‘gender queer
 mainstreaming”.
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Objaśnienie

Poprzednio zwróciliśmy uwagę, że decyzja przejścia na „gender” jest równoważna z wyrzeczeniem
 się Bożej obecności w sercu, uznania Boga za Stworzyciela – i Odkupiciela, za jedynego Stworzyciela
 ładu moralnego i Bożych przykazań.
 – Jeśli ktoś szczerze pragnie wrócić do „owczarni Bożej” i stać się ponownie synem czy córą Kościoła,
 musi z całą szczerością dokonać całkiem nowego wyboru – za Bogiem, Odkupieniem i Kościołem – i
 wybór ten potwierdzić.

  Może to przybrać postać chociażby tego aktu wyznania wiary oraz wyrzeczenia się Szatana i jego
 dzieł, jaki wchodzi w skład rytuału udzielania chrztu świętego.
 W co najmniej większej części modlitewników, względnie podobnych książeczek do nabożeństwa
 można łatwo znaleźć przedrukowany cały ryt udzielania chrztu świętego.

Sama w sobie forma owego ’wyznania wiary’ będzie zapewne zależała w sposób istotny od roli, jaką
 osoba wracająca obecnie do Boga odgrywała przy upowszechnianiu ideologii ‘gender’. Jeśli ona była
 tylko jednym z ‘pionków’ wśród innych podobnych osób, wystarczy by ‘wyznanie wiary’ dokonało się
 prywatnie – po odpowiednich przemyśleniach i podjętej decyzji, by odtąd Jezusa Chrystusa i całej Trójcy
 Przenajświętszej naprawdę już nigdy nie zdradzić, a żywej wiary w Boga jako jedynego Stworzyciela i
 Odkupiciela nigdy się już nie wyrzec.

Byłoby zapewne wskazane, żeby – jeśli swoiste ‘nawrócenie’ w jakiś sposób się upubliczniło, takie
 ‘Wyznanie Wiary’ zostało przyjęte np. przez kapłana-spowiednika.

  Jeśliby natomiast osoba wracająca aktualnie do Boga,
 odgrywała poważniejszą rolę w życiu społecznym lub publicznym,
 a swym dotychczasowym style życia jako ‘LGBTIQ’ siała
 zgorszenie, potwierdzając swoje dotychczasowe przekonania
 oficjalnymi wystąpieniami przeciw Bogu, przeciw Kościołowi,
 przeciw Bożym przykazaniom – złożenie aktu ‘wyznanie wiary’
 powinno by nastąpić w postaci publicznie sprawdzalnej.

Gdyby to był pisarz, konferencjonista, organizator imprez na
 szczeblu publicznym, powinien by poza jakimikolwiek
 wątpliwościami złożyć publiczne oświadczenie o zmianie swego

 dotychczasowego stylu życia – łącznie z wyraźnie sformułowanym przeproszeniem krzywd
 wyrządzonych zarówno Bogu, jak i być może wielu ludziom, chociażby poprzez swoje pisma, odczyty czy
 działalność na rzecz upowszechnienia ‘gender’.

Procedury te i zobowiązania są analogiczne do tych, jakie autor niniejszej strony internetowej (ks. PL)
 omawiał i zamieścił w swym artykule, łatwo dostępnym z naszej strony. Artykuł dotyczył szans uzyskania
 rozgrzeszenia w przypadku udziału w akcjach skierowanych przeciwko ‘krzyżowi’. Druga część owego
 artykułu dotyczyła udziału w głosowaniu na osobą (lub całą partię), która programowo podważa któreś z
 Bożych przykazań (np. w kwestii aborcji, InVitro, eutanazji itd.). Zob. wspomniany artykuł pod następującym
 linkiem (zob.: Czy mogę liczyć na rozgrzeszenie... ?).

2) Pozostałe warunki ważnej, integralnej spowiedzi świętej

‘Pięć warunków ważnej spowiedzi świętej’, chociaż sformułowane przez Kościół, są wyrazem prawa
 Bożego, a nie papieża, biskupów czy ‘księży’. Wypływają one z samej sakramentalnej natury spowiedzi
 świętej i z wyraźnego polecenia Syna Bożego Jezusa Chrystusa.

Odkupiciel powiedział Apostołom w dniu zmartwychwstania – wieczorem:
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Objaśnienie

„A Jezus znowu rzekł do nich: ‘Pokój wam!
Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam’.
Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im:

– ‘Weźmijcie Ducha Świętego!
Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone,
a którym zatrzymacie, są im zatrzymane’ ...”
(J 20,21nn)

Kapłan jedynie może udzielić rozgrzeszenia, a nie musi go udzielić. Udzieli rozgrzeszenia na pewno,
 gdy na podstawie jakości wyznania i okazanej skrusze serca, po słowach dotyczących postanowienia
 poprawy i gotowości zadośćuczynienia Bogu i ludziom – zorientuje się, że penitent rzeczywiście spełnia
 warunki Boże konieczne dla uzyskania rozgrzeszenia.

Jest wolą Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, jedynego Założyciela i
 Właściciela ‘swojego’ Kościoła, żeby każde rozgrzeszenie sakramentalne
 dokonywało się poprzez Kościół.

  Innymi słowy dla uzyskania rzeczywistego rozgrzeszenia nie wystarczy
 wzbudzić sobie w intymności swego serca akt żalu-skruchy i przeproszenia
 Boga za popełnione grzechy. Jest wolą Jezusa Chrystusa, żeby penitent
 przystąpił z taką prośbą do ‘Kościoła’, żeby się ujawnił jako grzesznik – i tak
 dopiero poprosił o sakramentalne rozgrzeszenie przez posługę kapłana.

  Sam zaś ów kapłan musi cieszyć się sukcesję Apostolską, czyli musi mieć
 ważne święcenia kapłańskie, które poprzez wszystkie wieki muszą być
 powiązane z którymś z Apostołów Jezusa Chrystusa.

Jezus Chrystus tak urządził ‘ważność’ udzielanych sakramentów
 świętych, że pozostają one ważne nawet wtedy, gdy sam szafarz

 sakramentu: kapłan – nie daj Boże znajdowałby się w stanie NIE-łaski: gdyby sam miał grzech ciężki na
 sumieniu i sprawował sakramenty święte świętokradzko, chociaż sam w sobie sakrament byłby
 sprawowany wtedy ważnie.

Wracamy do pięciu warunków ważnej spowiedzi świętej. W razie potrzeby, P.T. Czytelnik może je
 sobie ponownie rozważyć-doczytać chociażby z niniejszej strony internetowej (zob.: Warunki ważnej spowiedzi
 świętej – oraz ciąg dalszy w następnym file”u).

Dla wygody przypomnimy jeszcze raz podstawowy warunek ważnej, integralnej spowiedzi świętej,
 jeśli chodzi o samo wyznanie popełnionych grzechów. Jan Paweł II przypomina ten warunek w
 następujących słowach:

  „... każdy grzech ciężki winien być zawsze wyznany
 razem z jego ważnymi okolicznościami,
 w spowiedzi indywidualnej” (RP 33).
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b. Boży i ludzki ład aktu współżycia

1) Wewnętrzny ład aktu współżycia

‘Gender’ jest kolejnym ‘wcieleniem’ homoseksualizmu. Będzie tu zawsze chodziło o coraz inne formy
 uprawiania ‘seksu’. Ostatecznie obojętne z kim – z osobą tej samej płci, czy też płci przeciwnej. Oraz
 obojętne, w jakiej ma się to dziać formie. Chociażby ta ‘forma’ przybierała postać krańcowo wypaczoną i
 wynaturzoną.

Żeby sprowadzić rozważanie do stanu pierwotnego, tzn. takiego, jak akt zjednoczenia płciowego
 został pomyślany i wręczony człowiekowi przez samego Boga, dobrze będzie powtórzyć jeszcze raz
 wypowiedź Magisterium Kościoła na temat wewnętrznego ładu aktu zjednoczenia płciowego – pomiędzy
 małżonkami.

  Trzeba pamiętać, że nie człowiek, nie tacy czy inni ‘partnerzy’, którzy sobie samym przypisują
 przymioty stworzycielskie i władzę ustalania dobra czy zła moralnego.
 Sam tylko Bóg był i pozostaje jedynym Właścicielem m.in. całego zakresu płciowości człowieka.

  W grę wchodzi tu każdorazowo w bardzo szczególny sposób tajemnica zarówno MIŁOŚCI, jak i
 ŻYCIA. Te zaś były i są wyłączną własnością samego tylko Boga.
 Podkreślaliśmy te aspekty wielokrotnie na różnych miejscach naszej strony internetowej (zob. m.in.:
 Właściciel a zarządca).

  Wewnętrzny ład uaktywniania swej płciowości jest przez Boże prawo wyryty w sercu-sumieniu
 człowieka. Bóg obdarza możnością – a nigdy koniecznością, ani tym bardziej ‘musem’ podejmowania
 współżycia płciowego – jedynie małżonków.
 Zatem nigdy np. par narzeczeńskich, ani jakichkolwiek innych partnerów

  Tym bardziej zaś całkowicie sprzeczne z przeznaczeniem i sensem współżycia płciowego są
 wszelkie akty homoseksualne.

W ramach zaś samego małżeństwa każdorazowe podejmowanie współżycia płciowego powinno w
 pełni uszanować stworzony przez Boga wewnętrzny ład aktu, tzn. zarówno jego strukturę, jak i dynamizm
 jego przeżywania.

  Znaczy to, że jeśli ci dwoje: mąż i żona, pragną zjednoczenia swych dwojga osób (a nie dwóch
 ‘seksów’) poprzez zjednoczenie dopełnione w swych narządach płciowych, powinno to być
 rzeczywistym zjednoczeniem – przebiegającym bez stawiania mu jakichkolwiek przeszkód natury
 psychicznej czy fizycznej (środki zapobiegania).

  Jednocześnie powinni ci dwoje pozostawić przebiegającemu swemu jednoczeniu się pełną
 swobodę w rozwoju dynamizmu podjętego zjednoczenia – aż do samoistnego wygaśnięcia
 towarzyszącego mu przeżyciu.

  Tak pojęty wewnętrzny ład aktu zjednoczenia płciowego nie jest wymyślony dopiero przez
 człowieka. Jest on rzeczywistością zastaną przez tych dwoje. Tym samym zaś tak zastany akt
 zjednoczenia nie jest zostawiony komukolwiek do dowolnej zmiany czy to jego struktury, czy związanego
 z nią jego dynamizmu.
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Objaśnienie

  Rzeczywistość tak skonstruowanego aktu zjednoczenia małżeńskiego jest dziełem stworzonym i
 samym tylko małżonkom podarowanym przez Boga.
 Sam też tylko Bóg pozostaje niezmiennie jedynym Właścicielem i Panem człowieka w jego
 zróżnicowaniu płciowym: jako mężczyzny czy niewiasty

  On też jest i pozostaje niezmiennie jedynym Stworzycielem również małżeństwa.

Żadne ustalenia ‘LGBTIQ’, ani jakichkolwiek innych trendów filozoficzno-obyczajowych, które by tego
 bardzo pragnęły, nie są władne zmienić tu czegokolwiek.

  Warunkiem zmienienia w tym zakresie czegokolwiek musiałoby stać się najpierw to: ktoś musiałby
 stać się ‘innym bogiem’ – zamiast-BOGA-PRAWDY.

  Bóg ustanawia zarazem każdego człowieka – a w ramach małżeństwa dwoje małżonków –
 zarządcami podarowanej im płciowości.

  Zarządca ma prawo działania wyłącznie w ramach przydzielonych mu kompetencji.

  Zarządca jest i pozostaje jedynie zarządcą, a nie właścicielem zwierzonego mu obszaru do
 zarządzania.

  Nadejdzie chwila, gdy zarządca będzie rozliczony ze zwierzonego sobie zarządu – w tym wypadku
 m.in. z uaktywnianej, w zarząd mu podarowanej płciowości.

Tematyka ta jest na naszej stronie internetowej przedmiotem
 rozważań pod coraz innym kątem widzenia – na wielu miejscach.
 Dla przypomnienia wypada stwierdzić jeszcze raz:

  Bóg darowuje samym tylko małżonkom, tzn. dwojgu osób
 związanym ważnie zawartym wzajemnym dozgonnym i
 wiernym przymierzem małżeńskim – możność podejmowania
 zjednoczenia swych dwojga osób między innymi poprzez
 najintymniejsze zjednoczenie w ich płci.

  Sensem i celem aktu zjednoczenia płciowego małżonków nie jest uprawianie seksu-dla-seksu.

  Celem aktu pozostaje możność stania się ich obojga również w taki sposób „dwoje-JEDNYM-
ciałem”, tzn. zjednoczenie swych obojga OSÓB – poprzez najintymniejsze zjednoczenie również w
 swej płci.

   Czyli: celem podjętego aktu nie jest ‘seks’, ani tym bardziej obopólna masturbacja. Celem aktu jest
 poziom wyższy: zjednoczenie – pełne łaski sakramentu i Bożej obecności w sercu – swych obojga
 OSÓB, jako ich drogi do ‘Domu Ojca’, wraz z zawierzonym im obojgu przez Bożą Opatrzność – ich
 potomstwem.

I jeszcze raz: nacisk w podjętym akcie zjednoczenia małżeńskiego jest położony nie na uprawianie
 seksu-dla-seksu, lecz na zjednoczenie ich obojga na poziomie swych obojga osób – w całym bogactwie
 ich obopólnej godności osobowej, przeżywanej nie jako dwóch ‘przedmiotów-do-wyżycia-się-
seksualnego’, lecz jako wezwanych w przypieczętowanej komunii miłości i życia, ukierunkowanej na
 przekazywanie życia, do podążania tą drogą – poprzez życie małżeńskie i rodzinne – do osiągnięcia
 życia wiecznego w „Domu Ojca”.
 – Małżeństwo nigdy nie było – i nie stanie się – instytucją ‘świecką’. Jest to jeden z świętych
 sakramentów Kościoła Chrystusowego (zob. do tego zagadnienia m.in. artykuł autora: Spowiedź małżonków oraz
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 narzeczeństw ... – oraz: Sakrament Małżeństwa: ZNAK Tajemnicy Wcielenia i Odkupienia).

Na tle tak pojmowanego małżeństwa jako Bożego – a nie ludzkiego dzieła, należy w tej chwili
 zastanowić się jeszcze raz nad uroczystą wypowiedzią Magisterium Papieskiego o wewnętrznym ładzie
 aktu zjednoczenia małżeńskiego.
 – Znajdujemy tu wypowiedź Kościoła, za którą odpowiedzialność przyjmuje sam Jezus Chrystus,
 uobecniony w swoim widzialnym namiestniku.
 – Wypowiedź ta staje się jednocześnie przesądzającym kryterium, pozwalającym ocenić etycznie
 każdorazowy akt współżycia płciowego – czy to w ramach małżeństwa, czy niezależnie od małżeństwa, a
 także w przypadku uprawianego homoseksualizmu, kontaktów lesbijskich, gejowskich, transseksualistów
 i wszelkich innych odmian uprawiania coraz innych, zwykle coraz bardziej zwyrodniałych kombinacji
 wyżywania się seksualnego:

„... Jednakże Kościół wzywając ludzi do przestrzegania
nakazów prawa naturalnego, które objaśnia swoją niezmienną
 doktryną,
naucza, że konieczną jest rzeczą,
aby każdy akt małżeński zachował swoje wewnętrzne przeznaczenie
do przekazywania życia ludzkiego” (HV 11)
(pełny tekst zob.: Wewnętrzny ład aktu współżycia: każdy akt otwarty na Życie).

2) Wykluczenie seksu pozamałżeńskiego oraz wynaturzeń

Ilekroć ktokolwiek – nie wyłączając dotychczasowego ‘genderysty’, podobnie jak samych małżonków,
 a z kolei par narzeczeńskich i każdego innego, kto by uprawiał ‘seks’ – pragnie zbliżyć się do Trybunału
 Bożego Miłosierdzia z prośbą o ponowne przyjęcie go do Bożej łaski i obdarzyć ponownie życiem
 wiecznym, otrzymuje zarazem jasną, zdecydowaną wypowiedź BOŻĄ na temat Bożego ładu przy
 podejmowaniu aktów seksualnych.

  Znaczy to, że z góry wykluczone muszą być odtąd wszelkie formy uprawiania ‘seksu’ poza-
małżeńskiego.

  Nie może być mowy o użyciu jakiegokolwiek środka przeciw-rodzicielskiego.

  Wykluczone jest podejmowanie w jakiejkolwiek formie ‘pettingu’, tzn. wzajemnego pobudzania się
 nie zmierzającego do dopełnienia pełnego zjednoczenia małżeńskiego.

  Z góry wykluczone jest uprawianie ‘seksu oralnego’ – jako jednej z szczególnie zwyrodniałych form
 uprawiania ‘seksu-dla-seksu’.

  Niedopuszczalny jest ‘seks analny’, podobnie jak wszelkie inne wynaturzone sposoby uprawiania –
 nie zjednoczenia osobowego małżonków, lecz poszukiwania maksymalnego wyżycia się seksu-dla-
seksu.

  Konsekwentnie zaś – chcąc uzyskać Boże przebaczenie w Trybunale Miłosierdzia, trzeba
 definitywnie odciąć się od wszelkich form uprawiania ‘seksu’ promowanego przez ideologię typu ‘queer
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 mainstreaming’.

Dobrze też będzie przypomnieć na tym miejscu jeszcze raz to, co o negatywnie sformułowanych
 przykazaniach Bożych powiedział w swej encyklice „Veritatis Splendor – Blask Prawdy” – papież Jan
 Paweł II:

„Wobec norm moralnych, które zabraniają popełniania czynów wewnętrznie
 złych, nie ma dla nikogo żadnych przywilejów ani wyjątków.
 Nie ma żadnego znaczenia, czy ktoś jest władcą świata, czy ostatnim
 ‘nędzarzem’ na tej ziemi:
 wobec wymogów moralnych wszyscy jesteśmy absolutnie równi” (VSp 96).
 (Zob. tamże: nr 52.80-83.95-97.
 – Pełny tekst zob.: Normy moralne negatywne obowiązujące bez wyjątku wszystkich).

Znaczy to, że nie ma mowy o jakiejkolwiek ‘taryfie ulgowej’ czy to np. dla par narzeczeńskich, czy dla
 gejów, lesbijek itd.
 – Przed Bogiem nie ma też odwoływania się do ‘takiej natury człowieka: jako geja, lesbijki’. Bóg stwarza
 człowieka tylko jako mężczyznę względnie kobietę.

  Nie ma żadnej ‘trzeciej płci’, ani jakiejkolwiek odmiennej, ‘równościowej’ – ‘tożsamości kulturowo-
społecznej płci”. Lobby ‘LGBTIQ’ życzyłoby sobie, żeby tak było, ale tak nie jest i tak się nie stanie.
 Sądzą, że gdyby tak było, znaleźliby usprawiedliwienie dla uprawiania aktów homoseksualnych itp.,
 skoro to byłoby ich taką właśnie naturą. Jest to jednak tylko nierealnym życzeniem ich roznamiętnienia.

  Na nic też się nie zdadzą podejmowane przez nich próby zakazania jakichkolwiek działań
 terapeutycznych dla wyprowadzenia dotychczasowego homoseksualisty z dna upadku. Tego rodzaju
 ‘zakazy’ świadczą jedynie o nieludzkim, iście diabolicznym charakterze lobby ‘LGBTIQ’

c) Ilość popełnionych grzechów – ważne okoliczności

1) Wyznanie ‘ilości’ popełnionych grzechów

javascript:view('p6_3j.htm#mg15',850,750)
javascript:view('p6_3j.htm#mg15',850,750)
javascript:view('p6_3j.htm#mg15',850,750)
javascript:view('p6_3j.htm#mg15',850,750)
javascript:view('p6_3j.htm#mg15',850,750)
javascript:view('p6_3j.htm#mg15',850,750)
javascript:view('p6_3j.htm#mg15',850,750)


Jak już wspomniano, pomijamy na tym miejscu omawianie rachunku sumienia, wzbudzenia skruchy
 serca za popełnione grzechy. Nie przypominamy tu kwestii mocnego postanowienia poprawy, ani
 nieodzownego zadośćuczynienia Panu Bogu i ludziom. Wszystko to jest szczegółowo omówione pod
 dopiero co przytoczonym linkiem wewnętrznym (zob. wyż.: Ogólne warunki ważnej spowiedzi świętej w przypadku
 ‘gender”).

Pragniemy natomiast nawiązać do samego już wyznania i przypomnieć jego zasadnicze warunki. Od
 nich będzie zależała ważność i integralność spowiedzi świętej.

 Pierwszym zasadniczym warunkiem uzyskania rozgrzeszenia ze swych grzechów jest wyznanie ilości
 popełnionych grzechów

  Spełnienie tego warunku ten nie służy bynajmniej zaspokojeniu ciekawości spowiednika.
 Przeciwnie, należy on do natury samego sakramentalnego wyznania.

 Kapłan musi wiedzieć, z jakich grzechów udziela rozgrzeszenia.
 Oraz: ile razy dane grzechy były popełnione.

  Warunek ten jest szczegółowiej omówiony na wyżej wskazanym miejscu niniejszej strony (zob.
 jeszcze raz: Ogólne warunki ważnej spowiedzi świętej w przypadku ‘gender”). I tak: jeśli popełnionych grzechów było
 bardzo dużo, wystarczy powiedzieć – bez próby ukrywania prawdy, że działo się to np.: codziennie,
 tyle a tyle razy w tygodniu, w miesiącu itp.

  Penitent musi wyznać, na przestrzeni jak długiego czasu dopuszczał się wymienionych grzechów
 ciężkich.
 W przypadku ‘gender’ będzie to od razu wymagało doprecyzowania, czy się to działo na przestrzeni
 jednego roku, czy paru lat itd.

2) Wyznanie ważnych okoliczności

Tym bardziej decydujące znaczenie w przypadku prośby o rozgrzeszenie przysługuje wyznaniu
 ważnych okoliczności, które w sposób istotny modyfikowały podstawową jakość popełnionych grzechów.

Będzie tu chodziło o wyznanie takich ważnych okoliczności, od których będzie zależała dodatkowa
 ocena popełnionego, względnie popełnianych grzechów podstawowych grzechów. Przykładowo może
 chodzić o następujące okoliczności::

  Czy grzechy seksualne podejmowane były z jedną osobą, czy z wieloma.
  Czy grzechy te były czynami wynaturzone w jeszcze inny sposób – prócz tego, że polegały na

 uprawianiu sodomii.
  Czy grzechy te były podejmowane przy użyciu siły, gwałtu.
  Czy to były grzechy popełniane z osobami związanymi ślubem małżeńskim.
  Czy to były grzechy pedofilii, albo efebofilii (= z młodzieżą)
  Czy współpraca w grzeszeniu była wyłudzana za pomocą środków płatniczych.

Jeśli grzechy seksualne podejmowane były z osobą przeciwnej
 płci, do ważności wyznania należy dopowiedzieć okoliczność:

  Czy doszło do poczęcia,

  oraz czy poczęcie nastąpiło w ten sposób u jednej osoby,
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Objaśnienie  czy też osób tych było więcej

  i ile ich było?

Jest rzeczą zrozumiałą, że kolejnym aspektem ważnej okoliczności jest zaznaczenie

  czy ta osoba była związana ślubem małżeńskim, a może ślubami zakonnymi, może celibatem
 kapłańskim.

Jeśli stosunki były podejmowane z osobą płci przeciwnej, do ważności sakramentu należy dopowiedzieć
 okoliczność:

  Czy penitent stosował wtedy któryś ze środków przeciw-rodzicielskich.

  Oraz: środek przeciw-rodzicielski stosowała również ta druga osoba.

Ten wzgląd wymaga jednak dokładniejszego uściślenia:

  Jaki to był konkretnie środek przeciw-rodzicielski (nazwa użytego środka, a przynajmniej: czy chodziło np. o
 założoną spiralę, czy o środek hormonalny; czy mężczyzna stosował prezerwatywę).

  Oraz oczywiście: przez jak długi czas penitent stosował dany środek przeciw-rodzicielski.

Wiadomo, że co prawda wszystkie bez wyjątku  środki przeciw-rodzicielskie wywierają działanie poronne,
 niemniej środki te są same w sobie są zróżnicowane, zróżnicowane tym samym w aspekcie swego
 ciężaru gatunkowego.

Kolejnym aspektem, który dodatkowo modyfikuje jakość podstawowego grzechu, jest wyznanie faktu,
 czy penitent być może upubliczniał swoje kontakty płciowe.

  Działoby się to np. przez zamieszczanie zdjęć w internecie ze swego gejowskiego czy lesbijskiego
 życia.

  Stanowiłoby to dodatkową ciężką okoliczność: grzechów cudzych, mnożonych być może w miliony
 osób,
 które przez oglądanie takich scen lub filmów podniecały się i same dopuszczały się grzechów.

d. Wdrażanie dzieci i młodzieży w ‘gender’

1) Ciężar gatunkowy wdrażania dzieci w odstępstwo od Boga
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Ten aspekt: czynnego wdrażania w życie w stylu ‘gender’ i wszelkich możliwych odmian ‘queer
 mainstreaming’, stanowi niezwykle ciężkie obciążenie sumienia penitenta.

Wyżej przytoczyliśmy przerażające słowa Odkupiciela na temat „zgorszenia” sprawianego dzieciom
 (zob. wyż.: Jezus o zgorszeniu: wdrażaniu w grzech. Mt 18,4-7). Odkupiciel wzmacnia wypowiedziane przy tej
 sposobności słowa niezwykle mocnym, dodatkowym ostrzeżeniem w postaci dwukrotnie w jednym
 zdaniu użytego: „Biada ...” ! Słów tych Odkupiciel ponad wątpliwość nie rzuca na wiatr.

Uświadomienie sobie tego aspektu grzechu, tak bardzo ściśle związanego z ‘gender’, każe
 natychmiast nawiązać do wdrażania w praktykowanie ‘gender’ dzieci w przedszkolu, albo nawet jeszcze
 wcześniej. Według instrukcji WHO – w ‘przyjemność seksu’ należy wdrażać już w wieku niemowlęcym (!),
 a tym bardziej w szkołach podstawowych, i oczywiście na poziomie szkół średnich.

Jeślibyśmy mieli ograniczyć się tutaj jedynie do wskazań ściśle związanych z prośbą o udzielenie
 sakramentalnego rozgrzeszenia, trzeba przy wyznaniu grzechów uszczegółowić te okoliczności, które się
 wiążą się wprost z wdrażaniem dzieci – małych i już dorastającej młodzieży – w przewrotne praktyki
 ‘LGBTIQ’.

2) Wtłaczanie niepewności co do biologicznej identyczności płciowej

Programy ‘gender’ przeznaczone np. dla ‘Równościowych Przedszkoli’, wyraźnie polecają
 przebieranie się chłopców na dziewczynki i odwrotnie. Konsekwentnie dochodzi do sytuacji, że Pani z
 przedszkola każe na przykład, by chłopcy następnego dnia przyszli do przedszkola przebrani za
 dziewczynki, a dziewczynki przebrane za chłopców.
 Polecenia takie są działaniami zbrodniczymi, a w każdym razie stanowczo niedopuszczalne

  Czym innym jest chwilowe przebranie się w razie konieczności – np. gdy na przedstawieniu
 teatralnym trzeba zastąpić rolę chwilowo nieobecnej dziewczynki czy chłopczyka. Wtedy wiadomo, że
 wszystko dzieje się w ramach ‘teatru’, a nie rzeczywistości. Każdy doskonale wie, że dziewczyna
 może sobie wtedy przyprawić wąsa czy brodę, a chłopiec będzie przy inscenizacji udawał dziewczynę.
 Stworzy to trochę scen komicznych, ale wszyscy zdają sobie sprawę, że jest to właśnie ‘teatr’.

 Zupełnie innego wydźwięku nabiera tego rodzaju przez ‘Panią’ nakazane przebieranie się, gdy
 celem jego jest zachwianie podstawowej samoświadomości czy to chłopczyka czy dziewczynki
 odnośnie do swej biologicznej tożsamości płciowej.

  Aktywiści od ‘gender’ kontynuują w ten sposób fikcję akademicką teoretyków i teoretyczek
 ‘LGBTIQ’, m.in. Simone de Beauvoir, wojującej feministki, by zdrowo myślącego człowieka – w tym
 wypadku dziecko, które nie jest w stanie zrozumieć, jaki jest sens ‘eksperymentowania’ na jego
 świadomości i podświadomości, zachwiać poczucie jego tożsamości biologicznej jako chłopca czy
 dziewczynki.

  Pani przedszkolanka będzie realizowała nakazany jej, dobrze płatny program wprowadzania
 powierzonych jej dzieci w chroniczny stan niepewności co do własnej przynależności płciowej.
 Wszystko w ślepym wsłuchaniu się w hasło prekursorki ‘LGBTIQ’, że „człowiek nie rodzi się np.
 kobietą, lecz nią się stopniowo dopiero staje”.

 Ma się to dokonywać w następstwie wpływu środowiskowo-kulturowego, które stopniowo
 determinuje tożsamość płciową danej osoby, ewentualnie ‘mianuje’ ją na chłopca, względnie na
 kobietę – w analogii do mianowania kogoś na ‘generała’ czy ‘dyrektorkę’ – niezależnie od posiadanej
 płci biologicznej.

Dzieje współczesności raz po raz donoszą o przypadkach, gdy rodzice, którzy dziecko swoje uważają
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 za swą ‘własność-rzecz’, a nie jako powierzoną sobie przez Bożą Opatrzność osobę, którą mocą
 zobowiązań małżeńskich należy wychować do odpowiedzialnego podejmowania zadań życiowych –
 usiłują siłowo zmienić płeć biologiczną swego dziecka. Gdy w ich małżeństwie pojawi się dziecko, nie
 kochają go tak jak je ukochał Bóg: „dla niego samego” (GS 24), a traktują je instrumentalnie – jako żywą
 ‘rzecz’ dla uzyskania przez nie własnego ‘samozadowolenia’.
 – Zdarza się, że tacy rodzice szukają po całym świecie kliniki, nie szczędząc astronomicznych wydatków,
 by przekształcić płeć dziecka w płeć, która im, a nie dziecku, odpowiada.
 – Gdy takie dziecko w wieku pełnej młodzieńczości dojdzie do jaśniejszego uświadomienia sobie, co
 rodzice z niego zrobili – hormonalnie i chirurgicznie, zmieniając jego płeć w przeciwną, bardzo często
 popada w swym rozgoryczeniu i depresji w krańcową rozpacz i łatwo kończy życie przez samobójstwo.

Oto konkretny przykład z prasy pod koniec 2013 r. Jest to relacja z terenu Argentyny o zmianie płci u
 6-letniego chłopczyka w dziewczynkę. Rzecz charakterystyczna, przypadek ten był szeroko omawiany
 niemal wyłącznie w mediach zarządzanych przez środowisko homoseksualne. Sam zaś przedstawiciel
 ‘Argentyńskiej Wspólnoty Homoseksualnej’ stwierdził ostatecznie, że „nie można tu mówić o żadnej
 rzeczywistej zmianie płci. Chodzi raczej o uznanie przez odnośne Urzędy Stanu Cywilnego tożsamości
 dziecka-chłopczyka jako dziewczynki, skoro ona miała tę płeć już od początku”, chętnie zachowując się
 jako dziewczynka, a nie jako chłopiec.
 – Oto jeden z owoców rządów prezydent Argentyny, pani Cristiny Fernandez de Kirchner, zdecydowanej
 przeciwniczki kard. Borgolio, obecnego papieża. Zdołała ona Argentynę, mającą głębokie tradycje
 katolickie, w ciągu zaledwie jednego roku zamienić w pierwszy w Ameryce Południowej kraj, który stał się
 polem doświadczalnym ideologii ‘gender’
(Zob.: „Gender po argentyńsku” – opublikowane 30.XII.2013 r.).
 A oto kilka linków do tego rodzaju eksperymentów na dzieciach, a nawet dorosłych – zmiany ich płci w
 przeciwną:
Nieoczekiwana zamiana płci. Historia makabrycznego eksperymentu – Po zmianie płci czuła się jak ‘potwór’ i poddała się
 eutanazji – Zmiana płci to samobójstwo – Będą zmieniać płeć już u 9-letnich dzieci – wszystko w świetle prawa! – Amerykanski
 prezenter trzy miesiące wytrzymał jako kobieta – Zmiana płci. Czytelnicy Wirtualnej Polski oburzeni faktami?.

3) Wdrażanie w masturbację i stosowanie środków przeciw-rodzicielskich

Całkiem nowy, istotny inny charakter odpowiedzialności moralnej wiąże się z przekazywaniem
 dzieciom i młodzieży pouczeń o sprawach, obligatoryjnie nakładanych z najwyższych szczebli organizacji
 międzynarodowych odnośnie do wdrażania dzieci, a nawet już niemowląt – w masturbację, a dzieci
 szkolnych w używanie środków przeciw-rodzicielskich.

  Jest jasne, że wszystkie tego rodzaju polecenia są z góry nieważne z prostego tytułu: są one
 sprzeczne z Bożym prawem naturalnym i dekalogiem. Ten zaś jest wyryty w sumieniu każdego
 człowieka. Nikt go sobie „nie nakłada”, a natomiast powinien go przyjąć i według niego postępować. W
 sumieniu mówi bezustannie Boży, który poleca z chwili na chwilę unikać tego co jest złem, a czynić to co
 jest dobrem.

Dla poszczególnego człowieka, zmuszanego do prowadzenia wspomnianych wykładów: wdrażania w
 uprawianie grzechu, pozostaje jedno: wyrazić swój stanowczy sprzeciw sumienia. Głosowi sumienia nie
 można przeciwstawić się za żadną cenę. Przeciwnie zaś, w razie konieczności uczeń Chrystusa musi
 być gotów złożyć w najwyższym świadectwie wiary nawet swoje życia. Nigdy zaś nie wolno mu
 wykonywać jakichkolwiek rozkazów czy poleceń, które są sprzeczne z którymś z Bożych przykazań.

Polecenia programowe ideologii ‘gender’, dotyczące konkretnego wdrażania – w omawianym obecnie
 przypadku dzieci w praktykowanie masturbacji i stosowanie antykoncepcji, są równoznaczne z
 zachęcaniem dzieci i młodzieży do typowego uprawiania ‘seksu-dla-seksu’ na przekór VI i IX Bożemu
 przykazaniu. Praktyki te nie mają nic wspólnego z wdrażaniem w tajemnicę miłości i życia, godnej tego
 miana w warunkach małżeństwa i życia w rodzinie.
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Pouczenia związane z ‘seks-edukacją’ stają się w teorii i w praktyce wdrażaniem do traktowania ciała
 płciowego jedynie jako źródła do zapewniania sobie przyjemności seksualnej z ciała, traktowanego jako
 rzecz – przypadkowo ‘żywą’. W wizji ‘gender’ przeznaczeniem ciała płciowego jest wyłącznie wyzwalania
 maksymalnych przeżyć seksualnych. Same zaś lekcje ‘seks-edukacji’ zamieniają się w systematyczną
 demoralizację dzieci, młodzieży – a w konsekwencji całego nastającego społeczeństwa.

  Ściśle z tym wiąże się zaplanowane przez ‘seks-edukatorów’ ślepo wykonujących rozkazy z
 wyższych szczebli, przy czym te z kolei zmierzają świadomie do maksymalnej redukcji populacji świata –
 totalne zabicie poczucia wstydu. Dziewczynom i chłopcom poleca się wzajemne obnażanie się,
 zabawianie się w ‘doktora’, podejmowanie prób kopulacji, zakładanie prezerwatywy, a dziewczynom –
 stopniowe coraz bardziej trafne stosowanie środków przeciw-ciążowych. Dziewczyny otrzymują
 wskazówki, jak się zachować w przypadku ‘zawodu’ użytych środków przeciw-rodzicielskich, oraz jak i
 gdzie załatwić sobie aborcję poczętego swego Dziecka.

  ‘Seks’ zostaje zupełnie wyizolowany z nierozerwalnie z nim złączonego jego dynamizmu
 prokreacyjnego. Dzieciom wtłacza się zachowania wyrażające totalny brak odpowiedzialności.
 Priorytetem zachowań winno stawać się zapewnianie sobie przyjemności seksualnej.

W szkolnej ‘seks-edukacji’ nie ma wzmianki o wychowaniu do rzeczywistego, wiernego, dozgonnego
 przymierza miłości małżeńskiej. Brak tam wzmianki o małżeństwie zgodnym z prawem natury: jako
 wyłącznego dozgonnego związku jednego mężczyzny z jedną kobietą, którzy wiążą się publicznie
 zawartym, nierozwiązalnym, dozgonnym ślubem małżeńskim.

Obecne zagadnienie rozważamy z punktu widzenia kogoś, kto po aktywnym propagowaniu programu
 ‘gender’, i – nie daj Boże: aktywnym wdrażaniu np. dzieci w zróżnicowanym wieku rozwojowym w
 praktykowanie stylu życia ‘gender’, wraz z pouczeniami odnośnie do sprawiania sobie przyjemności
 seksualnej – samotnie lub z drugimi (tej samej płci lub przeciwnej), tknięty Bożą łaską – pragnie szczerym
 sercem wrócić do Boga, przeprosić Go, zerwać z dotychczasowym grzesznym życiem i naprawić
 bezmiar wyrządzonego ZŁA: Bogu i ludziom. Mamy na myśli przede wszystkim wdrażane przez niego
 dzieci do wielorakiego odchodzenia od Boga przez rozmyślne łamanie Bożego przykazania VI i IX.

  Jest rzeczą oczywistą, że uzyskanie rozgrzeszenia jest uwarunkowane wypełnieniem tych
 wszystkich wymogów, o których wyżej wspomniano.
 – Dodatkowym, zapewne niełatwym do wypełnienia warunkiem, jest naprawienia zła wyrządzonego
 zwłaszcza dzieciom, gdy ktoś uczył je, jak sprawiać sobie przyjemność przez masturbację, względnie
 zachęcał je do zabawiania się ‘w doktora’ z drugimi, zwłaszcza przeciwnej płci, może łącznie z
 podejmowaniem stosunków płciowych – w formie pełnej, albo chociażby i niepełnej.

 Wszystkie te osoby „zgorszone”, tzn. wdrożone w działania sprzeczne z VI czy IX przykazaniem,
 trzeba przeprosić za wyrządzone im zło: za pouczenia o tym, jak się depcze Boże przykazania i
 wyrządza krzywdę Bogu – ale i ludziom: sobie samemu, i może wielu innym. Krzywda ta sięga w tym
 wypadku życia wiecznego.

Nie jest wykluczone, że dotarcie do tych wielu „zgorszonych” osób będzie praktycznie niemożliwe. W
 pewnych wypadkach istnieje możliwość wystosowania pisemnego przeproszenia i zarazem ostrzeżenia
 tych wszystkich wdrożonych w sztuczki uprawiania grzechów przeciwnych VI czy IX przykazaniu. Trzeba
 będzie przeprosić za wyraźne kuszenie ich wszystkich do ... apostazji!

Zapewne gorzej, gdy ci zgorszeni – dzieci, młodzież, może i dorośli, zdążyli popaść w międzyczasie
 w nałóg masturbacji, albo nawet w szukanie coraz innej sposobności kopulacji – z kim tylko popadnie.



 Jakżeż nietrudno w takich sytuacjach o ... napady, gwałty, siłowe wymuszanie ‘seksu’. Bo niczym nie
 zaspokojone roznamiętnienie będzie szukało wrażeń coraz silniejszych. Wcale nierzadko może się taka
 pogoń skończyć ... najpierw seksem, a potem dodatkowo ... morderstwem na tle seksualnym.

Jak trudno to wszystko naprawić, jeśli ktoś poczuwa się do winy osobistego wdrażania wielu-wielu
 zwłaszcza Młodych do coraz bardziej nienasyconego zaspokajania do maksimum w międzyczasie
 rozbudzonej pożądliwości seksualnej!
 – W niektórych przypadkach – praktycznej niemożności naprawienia bezmiaru u wielu wyzwolonego zła
 moralnego, pozostaje już tylko żarliwa modlitwa za tych wszystkich uwiedzionych do grzechu. Ten
 nawrócony zajmie postawę pokuty i wynagrodzenia. Będzie błagał z pokorną, ufną prośbą o Boże
 Miłosierdzie dla siebie i tych zgorszonych, uwiedzionych do ... apostazji od Boga!

Będzie z kolei zanurzał zwłaszcza młode pokolenie, które dotąd odciągał od Boga, w Niepokalanym
 Sercu Maryi oraz w samym Bożym Miłosierdziu. Jak bardzo na takie bolesne sytuacje przydatne staje się
 żarliwe odmawianie „Koronki do Bożego Miłosierdzia”, systematyczne odmawianie Różańca świętego,
 czy też odmawianie np. Litanii do Krwi Przenajdroższej Chrystusa – wraz z odtąd regularnym, jak
 najczęstszym korzystaniem z sakramentu zarówno spowiedzi świętej, jak tym bardziej przyjmowania
 Pana Jezusa w Komunii świętej.

4) W przypadku nawrócenia

Chcielibyśmy podsumować rozważanie na temat warunków pojednania z Bogiem – oraz ludźmi, z
 dziećmi i z Kościołem Chrystusa – w przypadku, gdy dotychczasowy „genderysta” dosłyszał głos Boży
 wzywający do nawrócenia i szczerze pragnie powrócić do życia łaski.

Zdajemy sobie sprawę, że w przypadku dotychczasowego aktywnego wdrażania np. dzieci i
 młodzieży w działania stojące w całkowitej sprzeczności z Bożym prawem, które jest niewymazalnie
 wypisane w sumieniu każdego człowieka bez wyjątku, a niezależnie od tego doczekało się dodatkowo
 wyrazistego sformułowania w postaci ‘Dziesięciorga Bożych Przykazań’ – uzyskanie rzeczywistego
 Bożego przebaczenia jest trudne. Jest rzeczą z góry nieprawdopodobną, by pojednanie z Bogiem – i
 wielorako skrzywdzonymi ludźmi miało nie być obwarowane szeregiem warunków, jakie musi
 zaakceptować i wprowadzić w życie osoba, która dotąd działała w sprzeczności z Bożym prawem.

  Ponowne wyznanie wiary

  Osoba nawracająca się do Ewangelii i Prawa Bożego musi szczerze odnowić swoje wyznanie wiary:
 w Boga Stworzyciela i Odkupiciela, działającego nadal w Chrystusie i Jego Kościele. Tylko poprzez
 Kościół możliwe jest szczere pojednanie z Bogiem i ... ludźmi; łącznie z uzyskaną pewnością wiary, iż
 grzechy zostały rzeczywiście ... odpuszczone i całkowicie zmazane.

  Konieczne jest szczere wyrzeczenie się wielorakiego zła, jakim jest „gender” we wszystkich swoich
 odmianach.
 Przy przyjmowaniu sakramentu chrztu świętego występuje po wyznaniu wiary – wyraźne wyrzeczenie
 się szatana i wszystkich jego dzieł.
 Podobnie musi się stać w przypadku szczerego powrotu ze zła „gender” – do życia łaski i
 sakramentów świętych.

  Osoba wracająca do owczarni Chrystusa nie może powoływać się na wzgląd, że powrót do Boga –
 w jej przypadku – będzie prawdopodobnie równoznaczny z utratą ... pracy zawodowej. Tutaj chodzi o
 ‘albo – albo’ , czyli co mi jest milsze: zarobek materialny, utrzymanie rodziny – czy też powrót do
 Chrystusa, nawet za cenę męczeństwa, a przynajmniej pozbawienia tym samym pracy zarobkowej i
 źródła utrzymania rodziny.

  Trzeba w tym wypadu położyć swoje całe zawierzenie w Bogu – i przyjąć wszystkie konsekwencje



 materialne itd. związane z poniesieniem „dla Chrystusa” cierpień, utraty pracy i majątku. Kto całym
 sercem zawierzy Bogu, nie zginie na wieki! Chociażby ze względu na przejście ciałem i duszą na
 stronę Chrystusa – trzeba było ponosić odtąd życie w wielkiej biedzie i nędzy.

  Wyraźne odwołanie wyrządzonego zła

  Kolejnym nieodzownym warunkiem, by mieć odwagę poprosić dla siebie o dar przebaczenia
 wielorako wyrządzonego Zła, jest ... wyraźne odwołanie wyrządzonego zła – w tym wypadku przede
 wszystkim: dzieciom przedszkolnym, szkolnym, dorastającym. Działo się to być może wskutek
 długotrwałych wykładów, których uczestnikami były coraz inne pokolenia. Wykłady dotyczyły
 ostatecznie tego:

  JAK można i trzeba podeptać Boże przykazania,
 JAK zagłuszyć swoje sumienie,
 JAK zabić w sobie i innych poczucie wstydu i wstydliwości,
 JAK w końcu konkretnie wygląda popełnienie grzechu
 – indywidualnie, a może z kimś: tej samej płci, płci przeciwnej itd.

  Niemożliwe, żeby można było sięgać po dar rozgrzeszenia, bez uprzedniego spełnienia tego
 piątego warunku ważnej spowiedzi świętej: zadośćuczynienie Bogu i Ludziom.

  Upublicznienie swego powrotu do Boga

  Jeśli nawracający się, dotychczasowy „genderysta”, wdrażał dzieci w zło grzechu i tym samym
 sprawował jakąś publiczną funkcję: na stanowisku nauczyciela, pisarza itp., jest rzeczą zrozumiałą, że
 warunkiem sięgnięcia po dar Bożego przebaczenia – jest upublicznienie w jakiejś formie swojego
 powrotu do Boga i szczere przeproszenie dajmy na to: dzieci i młodzieży z racji wyrządzonego im,
 niepowetowanego zła moralnego. Musi nastąpić wyraźne odwołanie tego wszystkiego, co wiodło te
 dzieci itd. do odstępstwa od Boga, a tak z kolei do odstępstwa od samego w ogóle człowieka.

  Taki nauczyciel itp. musi szukać sposobu pozwalającego mu w jakiś sposób dotrzeć do grona tych,
 wobec których zastawiał ‘zasadzki’, by ich oderwać od Boga i Bożych przykazań.
 Musi dać im w jakiś sposób do poznania, że postępował źle, że nie wie, jak obecnie naprawić
 wyrządzone im – oraz Bogu – wielorakiej krzywdy. Oraz że będzie się przynajmniej modlił w ich
 intencjach, by im z kolei wyprosić łaskę powrotu do łaski Bożej i odzyskania czystości serca.

  Spełnienie tego nieuniknionego warunku może się okazać niezmiernie trudne – i żenujące. A
 jednak: powrót do Boga i dobra nigdy nie jest upokorzeniem człowieka. Przeciwnie: powrót do Boga
 staje się każdorazowo nobilitacją danego człowieka. Niekiedy najlepszym i najłatwiejszym sposobem
 dokonania takiego odwołania wyrządzonego przez siebie zła będzie napisanie np. artykułu tego
 rodzaju treści, ewentualnie wywieszenie w jakiejś gablocie publicznej, w kościele itp. – tego rodzaju
 ogłoszenia – z wyraźnie zaznaczoną prośbą, by osoby pokrzywdzone zechciały mu przebaczyć i ...
 modlić się w jego intencjach.
 – Wszystko to musi się dziać dokładnie tak, jak to jest przedstawione w artykule, w którym piszący tu
 autor nawiązuje do szans uzyskania Bożego przebaczenia w przypadku udziału w bezbożnych
 akcjach (np. przeciw Krzyżowi), względnie w głosowaniu na rzecz partii politycznej lub osoby, w której
 programie mieści się wyraźne wystąpienie przeciwko któremuś z Bożych przykazań (zob. wyż.: Czy mogę
 liczyć na rozgrzeszenie... ?).

  Szukanie sposobów naprawienia zgorszeń

  Przypominamy sobie niezwykle groźne słowa Jezusa Chrystusa o tych, którzy zastawiają ‘pułapkę-
ku-zgrzeszeniu’ – szczególnie dzieciom i młodzieży. Ta grupa osób jest w dużej mierze niemal
 bezbronna w obliczu dobra i zła moralnego. Dzieci często nie wypracowały w sobie jeszcze
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 mechanizmów pracy nad sobą, ani umiejętności dokonywania selekcji w zalewie bodźców,
 szczególnie medialnych, jakie do nich docierają.

  Jezus mówi o ‘gorszycielach’, że lepiej by było uwiązać u ich szyi kamień młyński i pogrążyć ich
 morzu ... (por. Mt 18,6). Znaczy to, że wdrażanie zwłaszcza małych dzieci w sposoby popełniania
 grzechów – zapewne szczególniej w tej dziedzinie: płciowości, gdzie tak bardzo łatwo o nabycie
 nałogu grzeszenia, odznacza się w oczach Bożych niewyobrażalnie wielkim ciężarem z racji wziętej na
 siebie odpowiedzialności za popełniane odtąd grzechy.

 Fakt ten wyzwala jednak tym bardziej konieczność szukania wszelkich możliwych sposobów, by
 wyrządzoną dzieciom wieloraką, nieobliczalną krzywdę w jakiejś możliwej mierze naprawić, a
 przynajmniej jej złowrogie skutki jak najbardziej neutralizować.

  Krzywda – dojmująca, została wyrządzona oczywiście również Bogu Trójjedynemu. Z tym że Bóg
 gotów jest największemu grzesznikowi natychmiast cały bezmiar wyrządzonego zła przebaczyć –
 nigdy jednak za wszelką cenę.
 Grzesznik musi Boga o to przebaczenie rzeczywiście z bólem skruszonego serca ... poprosić. Mowa o
 tym była nieco obszerniej w poprzednich częściach niniejszej strony (zob. np.: Działania ‘contra’: co na to
 Bóg? – oraz: Dziecko Bólu! Gdzie jesteś ...?; itd.)

  Postanowienie poprawy a własna słabość

  Pozostaje jeszcze kolejny aspekt, tym razem w nawiązaniu do samego nawracającego się
 dotychczasowego ‘genderysty’: jego własna słabość i być może już mocno zakorzeniony nałóg
 popełniania grzechów w zakresie płciowości: samotnie, względnie z drugą osobą.

  W poprzednio już parokrotnie wskazanym rozdziale o warunkach ważnej spowiedzi świętej mowa
 była również o tym, co to znaczy ‘mocne postanowienie poprawy’. Chodzi zwłaszcza o sytuację, kiedy
 to penitent przewiduje, że mimo swego w tej chwili wzbudzonego mocnego postanowienia nie-
grzeszenia już nigdy tym konkretnym grzechem – bardzo prawdopodobnie długo w tym postanowieniu
 nie wytrwa i prawdopodobnie niedługo potem ponownie upadnie.

  Mocne postanowienie poprawy nie wyklucza świadomości odnośnie do własnej, być może
 nieprawdopodobnej chwiejności i słabości moralnej. Rozgrzeszenie będzie ważne, mimo iż penitent
 niemal z poczuciem pewności jest sobie świadom tego, że w najbliższej przyszłości zapewne
 ponownie upadnie.

  Nieważne byłoby rozgrzeszenie wtedy, gdyby ktoś stanowczo nie chciał zrezygnować z dalszego
 grzeszenia i nie podjął żadnej decyzji odnośnie do okoliczności, które niemal w 100% doprowadzają
 go do ponownego grzeszenia.

  A że kolejne podejście do konfesjonału wiąże się z trudem i zażenowaniem, jest to zrozumiałe.
 Niewątpliwie lepiej jest doznać w tej chwili głębokiego upokorzenia przed sobą samym i Bogiem, ale
 za cenę w pełni integralnej, szczerej spowiedzi świętej uzyskać pewność odpuszczonych grzechów,
 aniżeli łudzić siebie, że u ‘spowiedzi’ byłem, mimo iż nie wyznałem wszystkiego co trzeba, bo się ...
 wstydziłem.

  Taka ‘spowiedź’ byłaby oczywiście z góry nieważna i świętokradzka, z góry uniemożliwiając
 przystępowanie do Eucharystii (zob. np.: Warunki ważnej spowiedzi świętej – oraz: Zadośćuczynienie Bogu i bliźnim –
 wszystko w kontekście poprzedzającym i następującym).
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Na koniec tego paragrafu należałoby jeszcze raz przytoczyć słowa św. Jana Pawła II o osobistej i
 nieprzekazywalnej odpowiedzialności za swoje czyny.
 Oto te słowa – znamy je zapewne już na pamięć. Ich wymowa sięga wciąż głębin ludzkiego sumienia:

„... Dlatego w każdym człowieka nie ma niczego
bardziej osobistego
i nieprzekazywalnego,

jak zasługa cnoty,
czy odpowiedzialność za winę”

(RP 16. – zob. wyż.: Nieodstępna odpowiedzialność za każdy czyn)

W obliczu wyboru pomiędzy dobrem a złem nie ma mowy o jakimkolwiek zawahaniu. Nawet gdyby w
 obronie Bożego Prawa i ładu – trzeba było ponieść dalekosiężne skutki, jak pozbawienie pracy,
 niemożność utrzymania siebie i rodziny, a niekiedy nawet ponieść śmierć męczeńską w obronie Bożego
 Prawa. Wszystko to staje się ceną woli poszczególnej osoby ludzkiej, by kiedyś osiągnąć Życie –
 wieczne.

K.   „GENDER” – NA „TEJ ZIEMI” ?

1. „Gender” zwyciężyć nie może !
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Po długich rozważaniach niniejszego rozdziału o ‘gender’, ukazujących z zasady bardzo groźny obraz
 obecnej rzeczywistości w skali zarówno narodowej, jak międzynarodowej, a nawet światowej – w ścisłym
 nawiązaniu do wszędzie siłowo wprowadzanej dyktatury ‘gender’, pragniemy na końcu wskazać na
 jaśniejsze promyki, budzące nadzieję na zwycięstwo tego co jest DOBREM, nad tym co jest ZŁEM. Jest
 z góry niemożliwe, żeby ostateczne zwycięstwo należeć miało do tego, który jest ‘ZŁY’: szatana.
 Trójjedyny pozostaje Panem wieków. Odkupiciel człowieka, Jezus Chrystus, Syn Ojca Przedwiecznego,
 ale zarazem rzeczywisty Syn swej Niepokalanej Matki, pozostaje zawsze niezmiennie ten sam:

„Jezus Chrystus wczoraj i dziś,
ten sam także na wieki” !

(Hbr 13,8)

On też, sam tylko ON – powiedział, i mógł to powiedzieć. To ON, który jest „KRÓL królujących i PAN
 panujących” (1 Tm 6,15):

„Niebo i ziemia przeminą,
ale  Moje  słowa
nie przeminą”!

(Mt 24,35)

a. Stop dla państwowej edukacji seksualnej

Na zakończenie tego rozdziału sięgniemy ponownie z wdzięcznością do znakomitej książki Gabriele
 Kuby. Korzystaliśmy z zebranej przez nią doskonałej dokumentacji w obfitości w zasadniczej,
 początkowej części niniejszego rozdziału. Obecnie sięgniemy do jej sugestii ponownie. Będzie to duża
 część 12-go rozdziału jej książki „Globalna Rewolucja Seksualna” (zob.: KG-GlobR 338-347). Autorka
 poświęca ten rozdział zagadnieniu edukacji seksualnej w szkole i przedszkolu. Pod koniec tego rozdziału
 przedstawia w dwunastu punktach swoje głęboko przemyślane powody, które każą postawić definitywny
 ‘stop’ – „państwowo podejmowanej seksualizacji” dzieci.



Autorka wykazuje ponownie fałsz przyjętego bez uzasadnienia twierdzenia, że „dzieci już od wieku
 niemowlęcego chcą i potrzebują stymulacji i aktywności seksualnej jako rzekomego ‘antropologicznego
 prawa naturalnego’. Demaskuje jednocześnie sofistyczny głębszy cel, jaki się kryje za wychowaniem
 stymulującym seksualność dzieci – oraz całego społeczeństwa. W trosce o same dzieci oraz przyszłość
 społeczeństwa – państwo któremu zależy na prawdziwym dobru obywateli, wraz z odpowiedzialnymi
 rodzicami winni przygotować nastające pokolenia do życia w małżeństwie i rodzinie. Stanie się to za
 cenę całkowitego odwrócenia od trendów forsowanych przez ideologię ‘queer mainstreaming’.

Oto wspomniane 12 powodów przemawiających za jednoznacznym sprzeciwieniem się państwowo
 prowadzonej seks-edukacji, a powrotem wychowania do odpowiedzialnego przeżywania płciowości w
 rodzinie.

  1. Deregulacja seksualności: upadek kultury (KG-GlobR 339)

Człowiek potrzebuje kompasu moralnego na co dzień. W dziedzinie płciowości człowiek musi
 dokonywać wyboru pomiędzy uleganiem napięciu biologicznemu – a miłością otwartą na
 potencjalność rodzicielską.

  Deregulacja seksualności jest oznaką dekadencji kultury. Niszczy jednostkę, wyzwala chaos
 społeczny, rozpad rodziny, prowadzi do zaburzeń psychicznych na masową skalę, szerzenia się
 chorób wenerycznych, zabijania nie urodzonych, sprowadza klęskę demograficzną. Państwo staje się
 niezdolne sprostać wymogom dobra wspólnego.

  2. Niszczenie rodziny – środowiska rozwojowego dzieci (KG-GlobR 339n)

Rodzina to dozgonny monogamiczny związek mężczyzny i kobiety, ukierunkowany na przekazywanie
 życia. Dziecko potrzebuje wzorców dla podjęcia pracy nad sobą i pielęgnowania w sobie cnot
 nieodzownych do życia w małżeństwie i rodzinie.

  Jedynie w „rodzinie, jako naturalnej, podstawowej komórce społeczeństwa” dokonuje się integracja
 odniesień mężczyzny-kobiety oraz odniesień międzypokoleniowych. Dzieci najlepiej dorastają w
 stabilnej rodzinie, przy biologicznych rodzicach, tworzących mało konfliktowe małżeństwo. Tylko z
 rodzin powstają samoświadome i niezależne wspólnoty obywateli. Osoby wywodzące się z rodzin
 rozbitych, pozbawione silnych więzi i zdolności do ich tworzenia, nie mają korzeni: są łatwo podatne
 na manipulację, stając się zagrożeniem dla demokracji.

  3. Utrata dzieciństwa (KG-GlobR 340n)

  Dzieciństwo oznaczało zawsze niewinność, tzn. wolność od myśli-obrazów-pożądań-aktywności
 seksualnej. Dzieci potrzebują przestrzeni dla beztroskiej zabawy, uczenia się, odkrywania świata, w
 którym respektuje się poczucie wstydliwości i gdzie dzieci nie muszą obawiać się nadużyć
 seksualnych. Potrzebują dorosłych, którzy w poczuciu odpowiedzialności stosownie zaspokoją
 ciekawość dziecięcą dotyczącą powstawania człowieka.

   Symptomem unicestwienia dzieciństwa są trzy czynniki:
 a) zanik zdolności czytania-pisania;
 b) zanik wychowania;
 c) zanik poczucia wstydu.

  Stan taki sprowadzają w zasadniczej mierze media elektroniczne: ‘technologia wolnego wstępu’.



 Tutaj przede wszystkim dokonuje się zatarcie granicy między dorosłymi – a dziećmi.

  Gabriele Kuby przytacza charakterystyczne podsumowanie m.in. Zygmunta Freuda:
 ‘Bez kontroli nad popędami, szczególnie tymi agresywnymi, dążącymi do bezpośredniego
 zaspokojenia, nie może istnieć żadna cywilizacja. Ciągle nam zagraża niebezpieczeństwo, że
 zostaniemy opanowani przez barbarzyństwo, przemoc, promiskuityzm, instynkty i egoizm. Poczucie
 wstydu to mechanizm powstrzymujący barbarzyństwo ... Dlatego wpajanie poczucia wstydu stanowiło
 istotny, a zarazem drażliwy element szkolnego i nieformalnego wychowania dziecka’ (KG-GlobR 341).

  4. Podważanie powagi rodziców (KG-GlobR 341n)

  Rodzice są związani z swymi dziećmi miłością i ponoszą za nie trwałą odpowiedzialność. Toteż do
 nich należy moralne prawo wychowania dzieci. Jest to ich niezbywalne prawo człowieka.

  Na arenie UE i ONE toczy się walka i ukonstytucyjnienie ‘praw dziecka’, ukierunkowanego jednak
 na zniesienie autorytetu wychowawczego rodziców oraz seksualizację najmłodszych.

  Tymczasem warunkiem prawidłowego rozwoju dziecka jest nie-pozbawianie go dzieciństwa.
 Seksualizacja sprawia nie tylko to, że dzieci wymykają się rodzicom spod ich rąk, lecz że stają się one
 czynnikiem, który zakłóca wzajemne odniesienia rodzinne, a jednocześnie przygotowują dla siebie
 wypaczony start na przyszłe małżeństwo i rodzinę (KG-GlobR 341n).

  5. Rzeczywistość sprzeczna z rozwojem hormonalnym dzieci-młodzieży (KG-GlobR 342)

  W rozwoju hormonalnym dziewcząt i chłopców istnieje długa faza latencji (utajenia). Trwa ona od
 urodzenia do okresu dojrzewania. Poziom hormonów płciowych (testosteronu męskiego, estrogenu żeńskiego)
 wzrasta przez pierwsze dwa miesiące po urodzeniu, po czym spada do stałego niskiego poziomu – aż
 do okresu dojrzewania. Wtedy dopiero gwałtownie wzrasta, by po kilku latach osiągnąć względnie
 stały poziom, typowy dla osób dorosłych.

  Skoro na płaszczyźnie fizycznej dokonuje się jedynie stopniowe dorastanie do dojrzałości
 seksualnej, tym wolniej następuje ono na płaszczyźnie psychicznej (KG-GlobR 342).

  6. Masturbacja utrwala narcystyczną seksualność (KG-GlobR 342n)

  Zachęcanie dzieci do masturbacji utrwala narcystyczną potrzebę zaspokajania wciąż pobudzanego
 napięcia. Utrudnia to niezwykle przyswajanie sobie dojrzałych zachowań seksualnych na poziomie
 miłości osobowej.

  Masturbacja to zawężanie uwagi do egoistycznego wyzwalania i zaspokajania napięcia
 seksualnego. Blokuje to dostrzeganie wartości miłości ukierunkowanej na dar dobra dla drugiej osoby.

  Masturbowanie się prowadzi łatwo do utrwalającego się nałogu. Ujawnia to problemy psychiczne:
 brak miłości i pogłębiających się nie spełnionych relacji, prowadząc do obniżenia poczucia własnej
 wartości. Łatwo wtedy o marzenia erotyczne i szukanie pobudzenia w pornografii, która tylko pogłębia
 potrzebę kolejnej masturbacji i zniewala miliony osób (KG-GlobR 342n).

  7. ‘Gender mainstreaming”: dezorientacja tożsamości płciowej i zaburzenia
 osobowościowe (KG-GlobR 343)



  Żeby być silnym, trzeba wiedzieć kim się jest i pozytywnie z sobą się identyfikować. Rozdarcie
 wewnętrzne co do własnej tożsamości staje się źródłem patologii, przeradza się w nerwice,
 schizofrenię, zaburzenia osobowościowe.

  Więź utrwala się poprzez świadomość własnej tożsamości, u której podstaw stoi rodzina, ojczyzna,
 religia, tradycje kulturowe, identyfikacja z grupą zawodową.

  W historii ludzkości jedno było dotąd samo przez się oczywiste: człowiek rodzi się jako mężczyzna
 czy kobieta i odnajduje swą tożsamość poprzez indywidualne przyjęcie i rozwijanie własnej
 przynależności płciowej.

  Dążenie do pozbawienia człowieka tego pewnika jest post-modernistycznym urojeniem,
 zagrażającym fundamentom ludzkiej egzystencji.

  Badania wykazują, że niepewność co do tożsamości płciowej u dzieci poniżej 11 lat zwiększa
 prawdopodobieństwo nadużyć seksualnych, fizycznych i psychicznych, oraz występowanie
 utrwalających się stresowych zaburzeń pourazowych. ‘Genderystowska’ dekonstrukcja tożsamości
 płciowej przez wychowanie do ‘różnorodności to nieodpowiedzialne eksperymentowanie na
 bezbronnych dzieciach (KG-GlobR 343).

  8. Wspieranie ‘coming-out’-u w wieku młodzieńczym: atak na naturalny rozwój
 tożsamości heteroseksualnej (KG-GlobR 344)

  Państwowe wychowanie seksualne wspiera dojrzewającą młodzież w ogłaszaniu swego ‘coming-
out’. Ma ono przekonać młodych, aby w okresie przejściowej, chwiejnej fazy poszukiwania swej
 tożsamości, przypadającej na okres dojrzewania, deklarowali orientację homoseksualną, mimo iż
 większość szybko przeszłaby ten etap w sposób zupełnie naturalny i odnalazła się w stabilnym hetero-
seksualizmie.

  Badania w USA z 2007 na temat możliwości zmiany orientacji seksualnej u młodych między 16-22
 rokiem życia wykazało:
 ‘Prawdopodobieństwo, że orientacja homoseksualna lub biseksualna w ciągu roku zmieni się na
 hetero-seksualną, jest co najmniej 25x większa niż w sytuacji odwrotnej. Zatem u większości
 nastolatków uczucia homoseksualne zanikają. 8% szesnastolatków przeżywa zmianę orientacji homo-
 lub bi-seksualnej na hetero-seksualną. Około 70% chłopców, którzy w wieku 17 lat przyznawali się
 wyłącznie do pociągu homo-seksualnego, mając 22 lata, podaje tylko orientację hetero-seksualną’.

  Z kolei studium homo-seksualnego badacza Gary Remafediego udowodniło, że im wcześniej miał
 miejsce ‘coming-out’, tym większe było prawdopodobieństwo podjęcia próby samobójczej. Każdy rok
 przesunięcia go w czasie prowadził do zmniejszenia ryzyka samobójstwa.

  Czyli: wspieranie wczesnego ‘coming-out’-u stanowi ogromne zagrożenie dla rozwoju psychicznego
 i odnalezienia własnej tożsamości młodego człowieka (KG-GlobR 344).

  9. Konieczność ostrzegania młodych przed praktyką homoseksualizmu (KG-GlobR 345)

  Badania naukowe dowodzą występowanie poważniejszych zagrożeń fizyczny i psychicznych w
 następstwie zachowań homoseksualnych: większa jest liczba depresji, zaburzeń lękowych,
 nadużywania alkoholu, narkotyków, prób samobójczych.



  Grupy lobby homoseksualnego twierdzą zwykle, że problemy te są spowodowane nieprzychylną
 postawą społeczeństwa wobec homoseksualizmu. Do tej pory jednak brak dowodów na prawdziwość
 tego twierdzenia”.

  Odpowiedzialni politycy i wychowawcy winni poczuwać się do obowiązku uświadomienia młodzieży
 niebezpieczeństw związanych z zachowaniami homoseksualnymi. Takie ostrzeganie nie ma nic
 wspólnego z ‘homofobią’ (KG-GlobR 345).

  10. Rozpad rodziny ukazywanej jako ‘normalność’: blokada w uporaniu się dzieci z
 następstwami psychicznymi rozpadu (KG-GlobR 345n)

  Następstwem rozpadu rodziny jest: niezdolność do tworzenia trwałej więzi, niedochowanie
 wierności, cudzołóstwo, postawa egoizmu silniejszej osobowości, poczucie braku odpowiedzialności w
 stosunku do dzieci. Zerwanie więzi między ojcem a matką, na których zdane są dzieci, wywołuje u
 nich głębokie, traumatyczne cierpienia psychiczne.

  Żeby dziecko mogło sobie z tymi urazami psychicznymi poradzić, musi je uznać za rzeczywiste.
 Inaczej przekształcają się one w stałe źródło praktycznie nieuleczalnych zranień, prowadząc do
 występowania nerwic i zaburzeń w zachowaniu.

  Jeśli dorośli wmawiają dziecku, że rozpad małżeństwa matki z ojcem jest sprawą ‘normalną’, nie ma
 ono możliwości wyjścia z błędnego koła. Jeśli u ok. 22% dzieci i młodzieży w wieku 7-17 lat występują
 oznaki anomalii psychicznych i zaburzenia w ich zachowaniach, potwierdza się zarazem, że główną
 tego przyczyną jest niekorzystny klimat życia rodzinnego, jeśli już pominąć nędzę materialną rodziny
 (KG-GlobR 345n).

  11. Programowe niszczenie rodziny prowadzi do przejmowania wychowania przez
 państwo, co powoduje olbrzymi wzrost kosztów społecznych (KG-GlobR 346)

  Rodzina jest niezastąpionym środowiskiem kształtowania nieodzownych cnót społecznych:
 wzajemnego zaufania, zdolności zawiązywania trwałych więzi międzyludzkich, wyzwalania wiary w
 siebie.

  W miarę jak braknie kształtowania charakteru w ramach życia rodzinnego, wzrasta zapotrzebowanie
 na finansowane z środków publicznych urzędów ds. młodzieży, domów opieki, zakładów
 psychiatrycznych i więzień, pracowników socjalnych, terapeutów, lekarzy i policjantów.

  Dzieci mające problemy w szkole, sprawiające trudności wychowawcze, dzieci z Domów Dziecka,
 anarchiści, terroryści, chuligani, narkomani, przestępcy – zwykle nie rekrutują się z dobrze
 funkcjonujących rodzin, w których obecny jest także ojciec. Z kolei zaś braki socjalne, zmuszające
 władze państwa do interwencji, wykorzystywane są jako pretekst do coraz większej ingerencji państwa
 w rodzicielskie prawa do wychowywania dzieci (KG-GlobR 346).

  12. Kryzys demograficzny: następstwo oddzielenia seksualności od potencjalności
 rodzicielskiej (KG-GlobR 346)

  W parze z seks-edukacją idzie niż demograficzny. Dzieci są indoktrynowane do wyżywania się
 seksualnego, podczas gdy poczęte dzieci zostają w coraz inny sposób ... zabijane.



  Następstwem kurczenia się liczby ludności jest zmniejszanie się liczby ludności czynnej zawodowo
 – a wzrastającej liczby osób starszych. Wiedzie to do załamania systemów socjalnych.

  Liczba przerywań ciąży jest przerażająca: sięga wielu milionów. Władze państwowe mimo to nadal
 seksualizują dzieci i młodzież, ucząc jedynie seksu i likwidowania Poczętych przez stosowanie
 środków poronnych lub aborcję ... (KG-GlobR 346).

b. Sprzeczności programowej seksualizacji

Po wypunktowaniu dopiero co wymienionych 12 powodów, które powinny doprowadzić do
 natychmiastowego zastopowania państwowo przeprowadzanej seks-edukacji dzieci – a konsekwentnie:
 całego społeczeństwa, wskazuje Gabriele Kuby jeszcze całą serię oczywistych sprzeczności, zawartych
 w hasłach promowanych przez państwowo organizowaną seks-edukację.

Oto one – ujmiemy je w tabelę (KG-GlobR 348):

Oto sprzeczności rewolucjonistów seksualnych. Przykrywają je ideologizując
społeczeństwo i mówiąc o rzekomych potrzebach seksualnych dziecka

i nieodzownego ‘pluralizmu w wychowaniu do różnorodności”

Mówią o miłości A nakłaniają do niczym nie ograniczonego
 zaspokajania popędu

Obiecują wolność A tworzą sekso-holików

Mówią o odpowiedzialności A wpędzają w wyniszczenie seksualne

Propagują wolny wybór płci i
 tożsamości seksualnej

A przeczą możliwości zmiany homoseksualizmu
 na hetero-sekualizm, i taką możliwość zwalczają

Chcą chronić przed AIDS A propagują seks analny ze zmieniającymi się
 partnerami

Propagują ‘seks bezpieczny’
 dzięki prezerwatywom

A nie mogą powstrzymać eksplozji chorób
 przenoszonych drogą płciową, ani doprowadzić
 do zmniejszenia liczby nowych zakażeń HIV-
AIDS u mężczyzn uprawiających seks z



Objaśnienie

 mężczyznami

Twierdzą, że pragną chronić
 dzieci przed nadużyciami
 (molestowaniem)

A niszczą ich poczucie wstydu i nakłaniają je do
 praktyk seksualnych

Poprzez ‘doświadczenie
 rozkoszy’ seksualnej chcą
 wzmacniać u dzieci poczucie
 własnej wartości

A niszczą ich niewinność, dziecięcość i
 dzieciństwo

Występują w obronie ‘praw
 dzieci’

A czynią je bezbronnymi, niszcząc ich rodzinną
 więź z rodzicami

Warto pamiętać o tych sprzecznościach lobby ‘queer mainstreaming’ – na co dzień, a tym bardziej w
 dyskusjach z środowiskami ‘LGBTIQ’.

c. Komu zależy na zniszczeniu dzieci
i społeczeństwa

Należałoby przytoczyć jeszcze jedną, kolejną serię pytań, jakie stawia
 Gabriele Kuby, tym razem zwracając się wprost do małżeństw i rodzin w
 nawiązaniu do przymusowo prowadzonej edukacji seksualnej w
 przedszkolach i szkołach wszystkich typów.

Pani Kuby zaznacza, że skutki negatywne państwowo prowadzonej
 seks-edukacji dzieci i młodzieży są w opinii promotorów tejże edukacji co
 prawda rzeczywiście skutkami negatywnymi, z czym jednak trzeba się z
 góry pogodzić. Skutki ‘negatywne’ są natomiast – nadal w opinii jej promotorów – niczym w zestawieniu
 ze znacznie je przerastającymi jej skutkami pozytywnymi jakimi może szczycić się państwowo
 prowadzona seks-edukacja.

Tymczasem w rzeczywistości sprawy mają się całkiem odwrotnie. Trzeba mianowicie stwierdzić, że
 owe skutki negatywne akcji uświadomienia seksualnego dzieci i młodzieży są przez aktywistów lobby
 ‘LGBTIQ’, względnie wprost ‘queer mainstreaming’ wyraźnie zamierzone.

Trudno w tej sytuacji nie postawić zasadniczego pytania – sobie, rodzinom, a raczej całemu
 społeczeństwu, które dyktatura ‘gender’ usiłuje bezapelacyjnie podporządkować pod swoje dyktando.
 Pytamy mianowicie:
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  KTO ostatecznie stoi za owym programowym rozseksualizowaniem dzieci, młodzieży, a raczej:
 całego społeczeństwa?

  KTO jest tym, który w sposób coraz bardziej jawny wiedzie całe społeczeństwa, narody i państwa –
 do jawnie zamierzonego zniszczenia i zagłady?

  Kto jest tym, kto usiłuje ‘pochwycić’ ludzi i całe społeczeństwo na zarzuconą wędkę przyjaźnie się
 prezentującej degrengolady seksualnej młodzieży i konsekwentnie całego społeczeństwa?

Oto owe kolejne pytania (KG-GlobR 349):

Niech się ujawni Ten W którego interesie leży odcięcie ludzi od korzeni –
 poprzez niszczenie rodziny i uczynienie ich podatnymi na
 manipulacje dla globalnych celów strategicznych !

Niech się ujawni Ten W którego interesie leży globalna redukcja przyrostu
 ludności, bez dokonywania zmian w globalnym podziale
 majątku !

Niech się ujawni Ten W którego interesie leży nastanie w Europie
 ‘demograficznej zimy’ !

Niech się ujawni Ten W którego interesie leży wyeliminowanie religii, szczególnie
 zaś chrześcijaństwa !

Niech się ujawni Ten Który ‘cierpi’ z powodu ‘normatywności hetero-
seksualizmu’, i który przez jej likwidację chce zapewnić
 sobie uznanie społeczne.

Niewątpliwie za tymi pytaniami stoi potężne, finansowo zasobne lobby tych wszystkich, którzy są
 niemal opętani ideologią ‘LGBTIQ mainstreaming’. Oni nie są już zdolni myśleć ‘normalnymi’ ludzkimi
 kategoriami.

Dla nich każda ciąża – to zamach na wolność kobiety. Kobieta jest traktowana według ich myślenia –
 jako ... ‘inkubator’, zniewolony przez dominację mężczyzny. Jego zaś ... najlepiej, żeby w ogóle nie
 istniał.

  Wystąpienia Kościoła, a nawet kogokolwiek z ludzi w obronie życia są według nich zadawaniem
 tortur kobietom w ciąży.

  Samo w sobie poczęte dziecko ... tutaj się nie liczy ...!

  Nie trzeba być bystrym obserwatorem, by spoza tych lobbystów, zajmujących najbardziej
 odpowiedzialne, wysokie stanowiska w organizacjach międzynarodowych, narzucających programy
 związane z życiem seksualnym całemu światu –
 dostrzec Tego, który jest ‘ZŁY”: Zły „od początku”.

Jest to Ten, o którym Odkupiciel człowieka, Jezus Chrystus, Syn Ojca Niebieskiego, ale i rzeczywisty



 Syn swej Niepokalanej Matki Maryi, mówi zwięźle:

„Już nie będę z wami wiele mówił.
 Nadchodzi bowiem Władca tego świata.

  Nie ma on jednak NIC SWEGO we Mnie.

 Ale niech świat się dowie,
że Ja miłuję Ojca, i że tak czynię,
 jak Mi Ojciec nakazał ...” (J 14,30n).

W zaciętych dyskusjach z faryzeuszami i uczonymi w Prawie wyraził się Jezus o tym, którego istotą
 jest: być tym ZŁYM – samym ZŁEM, mianowicie o Szatanie – w następujących słowach:

„Rzekł do nich Jezus:

  „Gdyby Bóg był waszym Ojcem, to i Mnie byście miłowali.
 Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę.
 Nie wyszedłem od siebie, lecz On Mnie posłał.
 Dlaczego nie rozumiecie mowy Mojej?
 Bo nie możecie słuchać mojej nauki.

  Wy macie ... diabła za ojca
 i chcecie spełniać pożądania waszego ojca.

  Od początku był on zabójcą i w Prawdzie nie wytrwał,
 bo Prawdy w nim nie ma.
 Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi,
 bo jest kłamcą – i ojcem kłamstwa.
 A ponieważ Ja mówię Prawdę, dlatego Mi nie wierzycie.

  Kto z was udowodni Mi grzech?
 Jeżeli Prawdę mówię, dlaczego Mi nie wierzycie?
 Kto jest z Boga, słów Bożych słucha.

  Wy dlatego nie słuchacie, że z Boga nie jesteście” (J 8,42-47).

2. Ludu ‘TEJ Ziemi’ ! Do Krzyża, do Maryi – wróć !



a. Kolejna próba dziejowa

1) Pochód homoseksualistów i lesbijek, obecnie dyktatury ‘gender’

Wypada podsumować nasze długie rozważania – osnute wokół ‘gender’, z szczególnym
 uwzględnieniem ‘gender’ w naszej Ojczyźnie: w Polsce.

Staraliśmy się ukazać szeroką platformę problematyki ‘gender’. Ideologia ‘gender’ wykłuwała się
 stopniowo, nierzadko w sposób skokowy: poprzez rewolucje. Tak działo się również pod koniec lat 60-
tych minionego wieku XX.
 – Znamienne, że prym wiodły każdorazowo przede wszystkim głośno się odzywające głosy
 homoseksualistów. Do nich dołączyły jednak niebawem lesbijki.

Mimo swego procentowo nikłego występowania w ramach całokształtu społeczeństwa (zwykle poniżej
 2% ludności), zrzeszenia homoseksualistów i lesbijek zdołały swym krzykiem i bałamutnymi sloganami o
 rzekomej walce w obronie krzywdzonych kobiet wywalczyć sobie znakomity status nie tylko tolerancji,
 lecz wymuszonego uszanowania.
 – Ruchy te małymi krokami zdobywały w coraz innych krajach – stopniowo i w Polsce, jeden szaniec za
 drugim, jeden przywilej za drugim, dystansując nierzadko i tym samym doprowadzając do ruiny –
 autentyczne małżeństwa i rodziny.

Zdajemy sobie sprawę, że fala ‘genderyzmu’, który od dawna nabrał wszelkich przymiotów
 autentycznej dyktatury, która podporządkowuje sobie w dosłownym znaczeniu wszystkie możliwe
 zakresy życia indywidualnego, społecznego, państwowego, narodowego i kulturowego, przewala się od
 przełomu Tysiącleci (ok. 2000 r.) ze wzrastającą niezwykłą siłą również przez Polskę.

Z tą Polską, która jest naszą Ojczyzną, staramy się sercem i duszą utożsamiać. Znaczna część snów
 i cór Narodu nadal nie zdaje sobie w pełni sprawy z zagrożenia na wszystkich odcinkach życia
 narodowego, małżeńskiego i rodzinnego, jaki z sobą niesie dyktatura ‘gender’. ‘Genderyzm’ oficjalnie
 przeszczepiany również na teren Polski, trzyma się wciąż z powodzeniem stosowanej taktyki: działania
 zza ‘przyłbicy’, by nie ujawnić swego właściwego oblicza. Stąd też jest on przez znaczną część synów i
 cór ‘TEJ Ziemi’ nadal nie rozpoznany, a przynajmniej nie rozpoznawany w całej rozpiętości
 zaprogramowanego zła, jakie z sobą niesie.

2) W wierności tradycji Chrystusowej – w poszanowaniu dla obcych

Bogu niech będą dzięki, że Ojczyzna nasza ponad wątpliwość cieszy się i w
 tym wymiarze bardzo szczególną opieką Jezusa Chrystusa, Odkupiciela świata,
 oraz Jego Matki Maryi. Synowie i córy tego narodu, nieustannie szarpanego i
 zniewalanego na przestrzeni wieków przez potężne państwa sąsiednie, są sobie
 świadomi swej w jakiejś mierze uprzywilejowanej pozycji w dziejach Europy –
 oby podobnie również w oczach Bożych.

Polacy nigdy nie przejawiali tendencji do niezdrowego szowinizmu, ani
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 nacjonalizmu. Naród Polski potrafił przez wszystkie wieki przyjmować ludzi z
 obcych narodów i układać pokojowe, zgodne z nimi współistnienie.
 – Polskę cechuje również z tego tytułu jedyny w swoim rodzaju przymiot, że na
 jej terenie nigdy nie dochodziło do wojen religijnych. W najgorszym wypadku
 synowie i córy naszego Narodu nie szczędzili swego życia w obronie swej
 wyraźnie deklarowanej przynależności do Chrystusa i Maryi. Jednocześnie utrzymywali wiernie i
 niezłomnie ścisłe więzi jedności wiary i nauczania moralno-etycznego ze Stolicą Apostolską.

Polski naród, który w historycznym momencie, kiedy to Mieszko I-szy przyjmował wraz ze swym
 dworem Chrzest święty w 966 r., zaprosił wtedy na „TĘ Ziemi”, którą odtąd zaczęto nazywać ‘Polską,
 Ojczyzną naszą’, wraz z charakterystyczną dla niej ‘polską gościnnością” – wraz z Jezusem Chrystusem
 i założonym przez Niego Kościołem świętym, z widzialnym zastępcą Boga-Człowieka w osobie Ojca
 świętego, biskupa Rzymu – również nieodłącznie z Chrystusem związaną Jego Matkę Maryję.

Ci Boży ‘Wędrowcy’ poczuli się w naszym narodzie i naszej Ojczyźnie widocznie ‘jak u siebie’.
 Ewangelia Chrystusa, docierająca do synów i cór „TEJ Ziemi” poprzez macierzyński ‘filtr’ Maryi, Matki
 swego Boskiego Syna, przesycała stopniowo cały obyczaj i rozwijającą się pod wpływem Ewangelii
 kulturę „TEJ Ziemi”.

Polska nigdy nie odczuwała jako ‘zniewolenia’ – faktu, że otrzymywała ‘wychowanie’ naznaczone
 żywą wiarą w Boga Trójjedynego, w dokonane przez Syna Bożego dzieło odkupienia, ani tym bardziej
 faktu, że w dniu Chrztu świętego zobowiązała się do wiernego wdrażania w życie indywidualne,
 małżeńskie, rodzinne i narodowe Dziesięciorga Bożych Przykazań. Wręcz przeciwnie: wierność Bożemu
 Prawu poczytywał sobie Naród Polski zawsze za zaszczyt, korygując wytrwale nie-Boże swoje
 zachowania.

Dla synów i cór „TEJ Ziemi” nigdy nie było rzeczą trudną przyznać się w skrusze serca do swej
 grzeszności. Jednocześnie zaś Lud „TEJ Ziemi” umiał zawsze wyrażać swą indywidualną i narodową
 wdzięczność Bogu, który zapewne za szczególnym wstawiennictwem Maryi, Królowej i Matki narodu
 polskiego z Jasnej Góry, nie przestawał przyjmować grzeszników i im przebaczać, wspomagając ich
 wciąż wznawiane wysiłki, by wracali do autentycznej Ewangelii Chrystusa.
 – Istotnie jest to jedną z cech Polaka: Polak potrafi bardzo grzeszyć. Gdy się jednak zreflektuje, uklęknie
 w pokorze serca tam gdzie trzeba, przyzna się do swych nieraz strasznych grzechów, i potrafi prosić
 Boga w skrusze serca o ... ponowne przyjęcie i przebaczenie.

Szczególnym tytułem do wdzięczności i zarazem radości synów i cór Polski jest niezmiennie wierne,
 szczere przywiązanie do Stolicy Apostolskiej, wraz z serdeczną siostrzaną i braterską modlitwą w
 intencjach papieża. Ilekroć zaś zaistniała potrzeba, synowie i córy naszego narodu zawsze spieszyli z
 wszelką pomocą na każde wezwanie Piotra aktualnych czasów. Nierzadko nie było im ciężko krwią
 własną bronić chrześcijaństwa, a z drugiej strony dzielić się wiarą poprzez swą obecność w pracy
 misjonarskiej w krajach misyjnych na wszystkich kontynentach.

Wierne trwanie w wierzy Jezusa Chrystusa, umacnianej i potwierdzanej żywotnie i radośnie
 utrzymywanymi kontaktami ze Stolicą Apostolską przez wszystkie wieki, zyskało Polsce zaszczytną,
 chociaż tym bardziej zobowiązującą charakterystykę:
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 „Polonia semper fidelis – Polska zawsze wierna” (zob. wyż.: „Polonia semper fidelis – Polska zawsze wierna”).

3) Ostatnie dziesięciolecia dziejów „TEJ Ziemi” i nowa próba: ‘gender’

W ramach naszych rozważań nad ‘gender’ w Polsce uprzytomniliśmy sobie zwięźle dzieje ‘ducha’ w
 minionym wieku ‘TEJ Ziemi’ – jak ją charakterystycznie określał papież Jan Paweł II, gdy znalazł się w
 Ojczyźnie w czasie swej pierwszej pielgrzymki (VI.1979 r.). Miniony wiek był w bardzo szczególny sposób
 naznaczony krwią męczeńską – w świadectwie wiary i wierności narodowemu dziedzictwu i tysiącletniej
 kulturze narodu.

Wyrazem tej wierności były znamienne trzy słowa, które towarzyszyły synom i córom naszego narodu
 zarówno w kraju, jak i na obczyźnie – aż po krańce świata, bo trudno znaleźć jakiś zakątek globu
 ziemskiego, gdzie by nie było śladu pobytu i działalności Polaków. Wspomniane trzy słowa, to:

  „Bóg – Honor – Ojczyzna”.

 Znakomita większość Polaków rozproszonych po świecie w ramach wojen, zsyłek w niewolę w głąb Azji,
 a z kolei w ramach swoistych ‘wędrówek ludów’ za pracą i warunkami do założenia małżeństwa i rodziny,
 zabierała ze sobą niezmiennie chociaż tę jedną pamiątkę, niezbicie świadczącą o pochodzeniu z Polski i
 najgłębszej więzi z dziedzictwem wiary i religii:

  Różaniec święty, w obozach koncentracyjnych ‘wyprodukowany’ niekiedy z ... nie zjedzonego chleba,
 oraz obraz Matki Boskiej Częstochowskiej.
 W czasie zaś Drugiej Wojny Światowej doszedł ponadto jeszcze i obrazek wraz z tekstem „Koronki do
 Bożego Miłosierdzia”  jako świadectwo Bożego Miłosierdzia, które Bóg przypomniał Kościołowi i światu
 przez polską świętą – św. S. Faustynę Kowalską (1905-1938 r.; beatyfikacja: 1993 r., kanonizacja: 2000 r.).

Po zakończeniu Drugiej Wojny Światowej przeżywał naród Polski kolejne zniewolenie, które
 przeciągało się niemal do końca ubiegłego stulecia. Trwa ono zresztą praktycznie nadal, chociaż
 przybrało ono nieco inną szatę zewnętrzną. Odzyskanie pełnej wolności w 1989 r. okazało się
 osiągnięciem dalekim od wolności faktycznej, pełnej.

W tej chwili skupiamy się jednak nie tyle na polityce, ile na wewnętrznych aspektach tożsamości
 narodu: synów i cór „TEJ Ziemi”.
 – Zdajemy sobie sprawę, że Polska znalazła się na obecnym etapie jej historii w obliczu całkiem nowej
 niewoli – niewoli o tyle groźniejszej, że ubranej w szaty bardzo przyjaźnie się prezentującej hojnej
 pomocy gospodarczej i wielorakiej innej – ale pod jednym warunkiem: otworzenia się na oścież na
 ‘nowoczesność’ aktualnego Zachodu.

Mianowicie najwyższe wiodące organizacje międzynarodowe, w międzyczasie przeżarte obłąkanymi
 zwyrodnieniami ideologicznymi, ofiarują państwu i narodowi polskiemu wszelkie oczekiwane pomoce –
 wszakże pod jednym warunkiem: pełnej akceptacji i wdrożenia z kolei w duszę naszego narodu
 postępowych idei, prezentujących się pod osiągnięciami naukowymi ‘gender’. Dzięki ‘gender’ i jego
 finalnemu rozwojowi w postaci ‘queer mainstreaming’ będzie mogła z kolei Polska stać się państwem,
 który wydostał się wreszcie ze zniewolenia – po niewoli hitlerowskiej, a potem stalinowsko-leninowskiej.

Polska stanie się w ten sposób państwem ‘otwartym na nowoczesność’, która przezwycięża
 skutecznie wszelkie stereotypy kulturowe i zniewolenia, bo przyjmie postawę pełnej akceptacji dla
 wszelkich różnorodności.

  Te zaś domagają się należnego sobie miejsca w postaci pełnego szacunku m.in. dla odmiennej
 tożsamości seksualnej w postaci związków homoseksualnych, lesbijskich, bi- i transseksualnych, a
 wreszcie queer mainstreaming. Wtedy to dana osoba będzie mogła spokojnie dojść do wniosku, że
 powinna bez obawy o możliwe pojawienie się ‘mowy nienawiści’ czy ‘homofobii’ zdeklarować publicznie

javascript:view('p6_3a.htm#fidl',850,650)
javascript:view('p6_3a.htm#fidl',850,650)


 zmianę swej dotychczasowej tożsamości płciowej – w tożsamość przeciwnej płci.

b. Czyżby z ‘TEJ Ziemi’ wyprosić
Chrystusa i Maryję?

1) Ponownie w obliczu próby

Polska stanęła wobec kolejnej, tym razem niezwykle groźnej próby dziejowej. O tyle groźniejszej, że
 występuje ona podstępnie pod szatą przyjaźnie wyciągniętej dłoni.
 – Stawia jednak domyślny warunek, o którym jednak najmniejszym słówkiem nie wspomina: całkowitego
 wyrzeczenia się wiary, więzi z Chrystusem i Kościołem, a ponadto całkowitego zerwania z
 dotychczasową wielowiekową tradycją i kulturą kształtowaną na Ewangelii. Chodzi o zaprowadzenie
 nowej, nowoczesnej religii. Ta jest jednak w swej istocie podstępnie maskowaną ... anty-religią.

Synowie i córy ‘TEJ Ziemi’ muszą w tej sytuacji wyostrzyć swój wewnętrzny wzrok i prosić Boga o
 wzmocnienie daru dla „rozpoznawania duchów” (1 Kor 12,10; 1 J 4,1nn). Przed narodem staje groźna
 pokusa. Trzeba dokonać wyboru, który zadecyduje o teraźniejszości i przyszłości Ojczyzny.

Muszą oczywiście przyjść chwile próby, niekiedy próby dramatycznej. Są to każdorazowo kolejne
 Boże dary, by potwierdzić – albo i wycofać się – z raz dokonanego ukierunkowania.
 – W takich sytuacjach po jednej stronie stoi poza wątpliwością ... ten który jest ZŁY: Szatan. Tym bardziej
 jednak staje wtedy przed człowiekiem, a w tym wypadku przed całym narodem, sam Odkupiciel: staje On
 po drugiej stronie ‘próby’. Z tym, że Jezus Chrystus nigdy nie występuje sam: Jemu zawsze towarzyszy
 Jego Matka Maryja – Królowa i Matka narodu Polskiego.

Nasuwa się daleko analogia dzisiejszej Polski – a sytuacji synów i cór narodu żydowskiego epoki
 forsowanej hellenizacji za Seleucydów (pierwsza połowa II w. przed Chr.). Do porzucenia dotychczasowej religii
 Objawienia zmuszał wtedy okupujący państwo Żydów król Antioch Epifanes IV (175-163 przed Chr.).
 Wszędzie pojawiali się wysłannicy królewscy, by wdrażać dekret królewski, tzn. nowy porządek wiary i
 obyczajów wedle wierzeń i kultury hellenistycznej. Dekret królewski brzmiał: „Wszyscy mają być jednym
 narodem i niech każdy zarzuci swoje obyczaje” (1 Mch 1,42).
 – Autor biblijny dorzuca bolesną uwagę: „A nawet wielu Izraelitom spodobał się ten kult przez niego
 nakazany. Składali więc ofiary bożkom i znieważali szabat” (1 Mch 1,43).

Jednakże inni Izraelici – pod wodzą Matatiasza i jego synów, postanowili trwać w wierności Prawu
 Bożemu. Zmuszany do odstępstwa od Jahwéh Matatiasz krzyknął do tych, którzy wespół z nim
 postanowili trwać wiernie w przymierzu, jakie Bóg zawarł z przodkami narodu wybranego:

 „Niech idzie za mną każdy,
 kto płonie gorliwością o Prawo i obstaje za przymierzem” (1 Mch 2,27).



Wybuchło okrutne prześladowanie religijne. Wielu poniosło śmierć męczeńską, nie wahając się oddać
 życia w obronie wiary i wartości Ojczyźnianych.

Również na naszych oczach pojawiają się ‘wysłannicy królewscy’. Są wyposażeni w daleko idące ...
 pełnomocnictwa. Jak swego czasu Matatiasza, kuszą szczególnie wybitniejsze jednostki oraz
 pozostałych synów i córy narodu polskiego:

„Ty jesteś zwierzchnikiem, sławnym i wielkim w tym mieście, a powagę twoją umacniają
 synowie i krewni. Teraz więc ty pierwszy przystąp i wykonaj to, co jest polecone w
 królewskim dekrecie, tak jak to uczyniły już wszystkie narody, a nawet mieszkańcy Judy i ci,
 którzy pozostali w Jerozolimie.
 – Za to ty i synowie twoi będziecie należeli do królewskich przyjaciół, ty i synowie twoi
 będziecie zaszczytnie obdarzeni srebrem, złotem i innymi darami ...” (1 Mch 2,17n).

Pokusa zjawia się jako odwiecznie podobna propozycja: ‘Przez ... żołądek do serca’ ... Obietnica
 czegoś łakomego, bardzo przydatnego – ale za odpowiednią cenę o wymiarze ... wewnętrznym:
 apostazji od Boga PRAWDY !

Polsko, Ojczyzno moja – Ojczyzno nasza!
Co TY – na to ?
I co MY ... na to ?

2) Rząd – a naród

Obserwujemy z bólem serca, że kolejno po sobie następujące rządy Rzeczpospolitej Polskiej niestety
 wcale nie zawsze identyfikują się z narodem. Aktualnie (do października 2015 r.) ze wszystkich sił przy
 władzy się trzymający rząd poszedł na lep anty-religii z Zachodu. Otworzył na oścież podwoje
 administracji rządowej na żądania, formułowane w ośrodkach decyzyjnych ONZ, WHO, UE.

Od końcowych lat pierwszego dziesięciolecia obecnego wieku rozpoczęło się – z zasady skrycie, bez
 dyskusji narodowej, zwykle ubocznymi drogami administracyjnym, małymi – ale wytrwale w tym samym
 kierunku podążającymi krokami, w ślepym wykonywaniu dyrektyw idących z ośrodków decyzyjnych
 dyktatury ‘gender mainstreaming’ – siłowe wprowadzanie ‘neo-religii’ w Polsce.

Ta ‘neo-religia’ – to kult uprawiany zwykle głównie przez ‘możnych-tego-świata’, z zasady gruntownie
 zepsutej części elity światowej. Składa ona boskie hołdy bożkowi ‘wszech-Seksu’. Usiłuje nadać mu jak
 najbardziej ‘naukowy’ zewnętrzny wygląd-pozór. Wnętrze tego kultu jest jednak ... dnem-dna zgnilizny
 moralnej w jej niewyobrażalnie zgniłej, totalnym rozkładem cuchnącej modyfikacji.

Istotą ‘gender mainstreaming’ jest zalegalizowane uprawianie bez jakichkolwiek hamulców
 najbardziej zwyrodniałych sodomskich form seksu „aż do spalenia” (zob. Syr 23,17). Kult ten prowadzi
 prostą drogą do rozkładu duchowego i fizycznego wszystkich, którzy bezwolnie godzą się na to, by Boży
 dar samo-stanowienia złożyć na anty-ołtarzu niewoli najbardziej nieprawdopodobnych zwyrodnień
 seksualnych.
 – Po drodze zaś niszczy całkowicie kogo popadnie: małżeństwo, rodzinę, dzieci, naród i kulturę.
 Zapowiada nieomylnie zagładę określonej epoki kulturowej.
 – Finałem takiego ‘kultu’ jest z góry ta jedna rzeczywistość, o której mówi Apostoł Narodów, mimo iż finał
 ten może się rozciągać na dłuższy czas nadal jeszcze toczących się dziejów:

„Albowiem zapłatą za grzech jest ... śmierć.
 A łaska przez Boga dana – to życie – wieczne:
 w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (Rz 6,23).

Rządy się zmieniają. I rządzący się zmieniają. Zdarza się, że rządy sprawuje ekipa ... jedna za drugą



 – osób, praktycznie: ateistów, jeśli nie wręcz anty-teistów: zacięcie zwalczających wszelkie przejawy
 ducha narodu. Usiłują narzucić za wszelką cenę ... zapewne pobudzeni obietnicami kogoś ‘wyższego,
 decyzyjnego’ (!?) – swoje nihilistyczne widzenie losu ziemskiego, z góry blokując myślenie na temat tego,
 co św. Paweł wyraził tak zwięźle:

„... Postanowione ludziom raz umrzeć
 – a potem ... SĄD” (Hbr 9,27).

To co jest dobrem – jest zwykle okupione wysoką ceną. Ta jednak przynosi „owoc obfity” ...! Niekiedy
 skąpany ... krwią własną – w przeciwieństwie do tego, co jest złem-w-oczach Bożych, ale i ludzkich, a co
 przychodzi zwykle niezmiernie łatwo:

„Ja jestem Krzewem winnym, wy – latoroślami.
 Kto trwa we Mnie, a JA w nim, ten przynosi owoc obfity,
 ponieważ beze Mnie – nic nie możecie uczynić.

  Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl ... i uschnie.
 I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i ... płonie” (J 15,5n).

3) „Non possumus – Na to pójść nie możemy” – Ty nihilistyczna ateizacjo!

Poprzednio wspomnieliśmy biskupa Polikarpa, męczennika wierności Chrystusowi z drugiej połowy II-
go wieku. Powiedział on znamiennie – on, 86-letni staruszek, swym państwowym możnowładcom i katom
 (zob. wyż.: Chrystus nie wyrządził mi krzywdy):

„Osiemdziesiąt sześć lat Mu służę,
a żadnej mi krzywdy nie wyrządził !

 Jakże więc mogę złorzeczyć memu Królowi,
który mnie odkupił” ?

W obliczu wymuszanego na narodzie odstępstwa od Chrystusa i Maryi, gdyby Naród miał przyjąć
 ideologię ‘gender’, w obliczu forsowanego całkowitego wykreślenia z życia tego czym jest Kościół,
 Ewangelia, krzyż i święte sakramenty, żądanego unicestwienia przeszło tysiącletniej tradycji i kultury
 „TEJ Ziemi”, twórczo kształtowanej ku dobru, a nie ku złu – przez Ewangelię Jezusa Chrystusa,
 Odkupiciela człowieka, gdy synowie i córy „TEJ Ziemi” mieliby wyprosić przeszło tysiąc lat temu
 gościnnie, ‘po polsku’ zaproszonych Chrystusa i Maryi, którą naród „TEJ Ziemi” świadomie obrał i tym się
 ucieszył – za Królową i Matkę
 – może naród jako taki wyrazić tylko to jedno, mimo iż rząd w tym wypadku nie zamierza identyfikować
 się z nim:

„Kochani Wy – sprawujący władzę, nie tak jednak, jak do tego Was
 upoważnił Naród ...!

Możecie powtrącać nas wszystkich do więzień! Możecie w mediach, którymi
 bezapelacyjnie władacie, oczerniać nas dowoli, jak się Wam podoba! Możecie
 odebrać nam ostatek chleba! Możecie nas pozabijać!

Ale: do dalszego demoralizowania naszych dzieci ... nie dopuszczamy!
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Jako wierni synowie i wierne córy „TEJ Ziemi” nie dozwalamy na dalsze
 kalanie dziedzictwa naszego chlubnego Narodu. Ani na przekreślanie naszej
 przynależności w pierwszym rzędzie – NIE do Was, lecz do Chrystusa i Maryi,
 naszej Królowej i Matki!

Protestujemy stanowczo przeciwko wprowadzaniu w jakiejkolwiek formie
 ideologii ‘gender’, a tym bardziej jej finalnej postaci ‘LGBTIQ’ i ‘queer
 mainstreaming’.

Przedkładamy nieodwołalnie: ubóstwo i nędzę fizyczną naszych małżeństw,
 rodzin i narodu – nad hojne zapomogi z ośrodków dyktatury światowego
 ‘gender’.

Ekipo Rządząca Rzeczpospolitą Polską – przyjmij do wiadomości: 
 ‘Gender’ jest ideologią NIE dla synów i cór ‘TEJ Ziemi’!

 Nie jest nią dla nikogo w ogóle.
Ale dla nas tym bardziej”!

Naród zamieszkujący „TĘ Ziemię”, gdy u steru władzy aktualnie rządzącej ekipy jeszcze nie było – i
 jej niebawem nie będzie, może wypowiedzieć się w obliczu tych, którzy pragną zmusić go do jawnego
 wyparcia się Chrystusa i Maryi, zaproszonych gościnnie do Domu, któremu na imię: Polska, Ojczyzna
 nasza,
 tylko to jedno, mianowicie dokładnie to samo, co powiedział chociażby dziadzio ... św. Polikarp,
 postawiony w obliczu ogniowej próby wyparcia się Jezusa Chrystusa:

„Osiemdziesiąt sześć lat Mu służę,
a żadnej mi krzywdy nie wyrządził !
Jakże więc mogę złorzeczyć memu Królowi,
 który mnie odkupił”?

Słowa tej odpowiedzi skierowane są wprost do sprawujących władzę.

Jeśliby zaś to miało być za mało, kierują się te same słowa do owych ‘wielkich tego świata’: świata
 dogłębnie zdeprawowanej, anty-teistycznej finansjery.

Prosimy o powtórzenie im jednoznacznej, bezkompromisowej woli synów i cór ‘TEJ Ziemi’:

„Prosimy serdecznie:
Nie przeprowadzajcie eksperymentu ‘LGBTIQ’ na Polsce!
Prosimy o to również dla każdego innego kraju i każdego innej kultury.



Objaśnienie

Zabierzcie prędko wasze bezdenne zasoby finansowe.
Wy je przeznaczacie jedynie na propagowanie ZŁA !
Miejcie się dostatnio!

Życzymy otwarcia się ... na łaskę nawrócenia. Modlimy się za Was!
Również Wam ofiarowane jest zwrócenie się do Boga: mocą odkupieńczej
 Męki Syna Bożego Jezusa Chrystusa, i niezmiennie za nami u Jej
 Boskiego Syna orędującej Matki Jego, Niepokalanej Maryi.
Żeby dar odkupienia dla nas, ale i dla Was – nie poszedł ... na marne”!

I jeszcze raz – w bezpośrednim nawiązaniu do słów biskupa-staruszka, tuż przed jego śmiercią
 męczeńską, gdy dawano mu szansę ocalenia – za cenę wyparcia się Chrystusa.

Pytamy każdego, kto być może nie podziela naszej wiary w
 Chrystusa jako Boga i Odkupiciela, ani w Maryję, Matkę Bożą i
 Matkę naszą, daną nam właśnie za Matkę przez samego Jej
 umierającego na krzyżu Boskiego Syna (J 19,27).

Czy Ty, Dziecko Boże nie-wierzące (jak powiadasz), jesteś w
 stanie wskazać bodaj na jakiś jeden szczegół z tysiącletnich
 dziejów Polski Chrześcijańskiej, kiedy by Kościół Chrystusowy,
 wychowujący dzieci „TEJ Ziemi” w duchu Ewangelii, pouczał Lud
 Boży o sposobach grzeszenia i wyrządzania krzywd komukolwiek z bliźnich?
 – Czy Kościół nie nawołuje nieustannie ku dobru, ku pojednaniu, naprawianiu wyrządzonego zła i
 krzywdy?
 – Ludzie Kościoła są oczywiście również grzeszni, niekiedy bardzo grzeszni. Osąd ‘Kościoła’ jako takiego
 dotyczy jednak nie postępowania poszczególnych jego wyznawców, lecz tego, CO i JAK oni UCZĄ jako
 wskazań płynących bezpośrednio z Ewangelii Chrystusa.

Stąd wypada powtórzyć jeden raz więcej, niewzruszenie wiernie, wyznanie św. Polikarpa, ale i
 każdego autentycznego syna i córy ‘TEJ Ziemi’:

  Czemu bym miał zdradzić Chrystusa,
 który NIGDY nie wyrządził jakiejkolwiek krzywdy
 ani mnie, ani Ojczyźnie – mojej i naszej ?

  Chociażby mi więc przyszło cierpieć ‘za’ Chrystusa i Maryję,
 ich ... wyprzeć się nie mogę.
 I tego z Bożą pomocą ... nie uczynię !

c. Zobowiązania Ludu „TEJ Ziemi”
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1) „Tylko pod tym Znakiem ...!”

Osobistości zajmujące wysokie stanowiska w rządzie Polski mogą nie podzielać dewizy narodowej
 synów i cór „TEJ Ziemi”, którą dobrze zna, a przynajmniej dobrze zna jej treść, każdy prawdziwie
 autentyczny mieszkaniec „TEJ Ziemi”.

Wspominaliśmy już o tym: Polak nigdy nie był szowinistą – i nim być nie chce. Jest jednak faktem, że
 ażeby kochać „TĘ Ziemię”, wraz z wszystkim co stanowi jej dziedzictwo narodowe i kulturowe,
 kształtowane przez przeszło tysiąc lat przez Ewangelię, trzeba być człowiekiem głęboko wierzącym:
 Chrystusowym – i Maryjnym.
 – Nie znaczy to, że Polakiem nie może być Żyd, protestant, czy wyznawca innej religii. Polska potrafi
 zapewnić każdemu pokojowe zamieszkanie, i na pewno na „TEJ Ziemi” nie wybuchnie wojna ‘religijna’.
 Niemniej jeśliby ktoś miał pokochać „TĘ Ziemię”, poczuć się Polakiem ‘z krwi i kości’, nie mógłby nie być
 jednocześnie uczniem Chrystusa, synem Maryi, Królowej i Matki z Jasnej Góry.

Jeśli osoby decyzyjne w rządzie Polski są w głębi swej duszy a-teistami, względnie nawet anty-
teistami, nic dziwnego, że nie zdobywają się na miłość Ojczyzny – wraz z jej dziedzictwem tysiącletniej
 tradycji i kultury na wskroś przenikniętej Ewangelią. Jest to Ewangelia ... dla grzeszników. Bo i w Polsce
 dokonują się straszne grzechy i zbrodnie. Polak potrafi jednak nie udawać świętego. Potrafi przyznać się
 do swej grzeszności – i w skrusze serca prosić o przebaczenie – zarówno Boga, jak i skrzywdzonych,
 względnie zgorszonych ludzi.

Stąd to chlubne, a zarazem zawsze nadzieją w Boże Miłosierdzie i możność przebłagania Boga
 napawające charakterystyczne słowo, które znalazło w końcu zwięzłe ujęcie w słowach, które
 uprzytomniliśmy sobie na początku niniejszego rozdziału – o ‘gender’.

Oto jeszcze raz grafika z tymi słowami. Tym razem jako kolejne podsumowanie rozważań o ‘gender’,
 którego w żaden sposób nie da się pogodzić z byciem autentycznym Polakiem: uczniem Chrystusa i
 Maryi – grzesznym, ale wciąż szukającym nawrócenia i dążącym do poprawy tego, co nie może
 „podobać się Panu” (por. 2 Kor 5,9), i tak dopiero niesie z sobą zawsze wieloraką krzywdę: wyrządzoną czy
 to sobie samemu, czy bliźnim, w tym wypadku również Ojczyźnie (zob. wyż.: Tylko pod tym Krzyżem – Polak
 Polakiem):

Tylko pod tym Krzyżem  

Polska będzie Polską

  Tylko pod tym Znakiem

A Polak – Polakiem
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Warto przyjrzeć się tej grafice dokładniej. Jest ona wymowna. W centrum widać prostego Polaka,
 człowieka zapewne ciężkiej pracy, ojca rodziny, człowieka w średnim wieku. W zielonej koszulce – z
 krzyżem w ręku, przyozdobionym polnymi kwiatami. Jest to migawka jednej z pielgrzymek pieszych:
 kolejnej grupy osób podążających przez szereg dni pieszo do Częstochowy – w sierpniu, szczególnym
 miesiącu ‘pielgrzymkowym’.

Człowiek ten, głowa rodziny, trzyma mocno krzyż z ukrzyżowanym Synem Bożym – Odkupicielem.
 Niesie go w pielgrzymce pieszej – pokutnej, do Maryi Jasnogórskiej, Królowej i Matki ‘TEJ Ziemi’.

Z wyrazu twarzy tego zapracowanego, prostego syna „TEJ Ziemi” rzuca się w oczy szczerość
 przeżywania jego najgłębszej więzi z „TĄ Ziemią” – przede wszystkim dlatego, że jest to Ziemia oddana
 sercem i duszą Chrystusowi i Maryi.
 – Ten prosty człowiek niezwykle głęboko przeżywa dzieło odkupienia i mękę Syna Bożego na krzyżu
 zbawienia. Widać to po wyrazie jego twarzy, która nie potrafi udawać, ani kłamać.

Wyraz tej twarzy jest odzwierciedleniem głębi przeżywania łaski ufności, jaką daje męka Chrystusa,
 który chętnie i łatwo ‘aplikuje’ kolejnemu skruszonemu grzesznikowi nieskończonej wartości dar swej
 „Krwi i Wody’, tryskającej z przebitego Jego boku na krzyżu.
 – A u stóp krzyża swego Boskiego Syna stała – wraz z Janem, uczniem umiłowanym Chrystusa, Matka
 Chrystusa, Maryja.
 Do niej to podąża ten pielgrzym, przejęty duchem modlitwy, skruchy, ale i wielkiej ufności w łaskę Syna
 Bożego, u którego wciąż wstawia się „za nami grzesznymi – teraz, i w godzinie śmierci naszej”
 Niepokalana Dziewica-Matka, Królowa i Matka Polski.

Nie do pomyślenia byłoby i będzie prowadzenie stylu życia jako ucznia Chrystusa, ucznia Maryi,
 Syna i Córy „TEJ Ziemi” – z jakimkolwiek kompromisem stylu życia po linii wynaturzonych żądań ...
 ‘gender’ i ‘queer mainstreaming’ !

2) Oddanie Polski w Niewolę Macierzyńskiej Miłości Maryi

Z dziejów narodu Polskiego można wyłuskać bardzo wiele zobowiązujących przykładów miłości
 Ojczyzny. Ta zaś cechowała się każdorazowo najgłębszą więzią wiary z Chrystusem, z Maryją, z
 Kościołem Chrystusa, z Krzyżem i Ewangelią. Jakżeż stale aktualne są mobilizujące słowa, których nikt i



 nic nie może interpretować w sensie nacjonalistyczno-szowinistycznym, a jedynie jako słowo, które
 mobilizuje do żywotnego przeżywania i stosowania wiary i Ewangelii na co dzień:

„Tylko pod tym Krzyżem, tylko pod tym Znakiem
 Polska będzie Polską, a Polak – Polakiem” !

Niemożliwe by Polska mogła pozostawać nadal POLSKĄ, jeśliby wyeliminowane zostało – jak do
 tego zmusza – ideologia ‘gender’ – zawierzenie Chrystusowi, zawierzenie Maryi.
 – Znaczy to: ‘Gender’ – a Polska są wielkościami całkowicie nie-kompatybilnymi.
 I jak dobrze, że tak właśnie jest!

Nie koniec jednakże na tym. Polska może się poszczycić – nie tyle ku swemu samochwalstwu, ale
 kolejnemu mobilizującemu zaangażowaniu, że pod duchowym przewodnictwem ‘Ojca Narodu’, Sługi
 Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, przeżyła jako głębokie, duchowe swoiste rekolekcje narodowe po
 przerażających przeżyciach Drugiej Wojny Światowej – nowennę przygotowawczą do obchodów
 Millennium Chrztu Polski: rok 966 i rok 1966.
 – Lata te były okupione wielkimi cierpieniami narodu, po raz kolejny ciężko zniewolonego, tym razem
 przez reżim komunistyczny. Wspominaliśmy o tym wszystkim na początku niniejszego rozdziału, oraz w
 trakcie już zaawansowanych rozważań nad ideologią ‘gender’.

Sługa Boży kardynał Wyszyński oddał w szczytowym momencie obchodów Millennium Polski
 Chrystusowej – naród nasz w „Niewolę Macierzyńskiej Miłości Maryi” – wyraźnie w celu niejako
 dwuczłonowym:
 dla uzyskania za tę cenę „swobody-wolności w głoszeniu Ewangelii Chrystusa w świecie – oraz w
 Polsce” (zob. wyż.: ‘W Niewolę Macierzyńskiej Miłości Maryi”:dwa cele Aktu z 1966. – Oraz zob.: Akt Jasnogórski: zbawienie
 świata – z całym dalszym kontekstem; Trzy mobilizujące, radośnie zobowiązujące tytuły – wraz z kontekstem poprzedzającym i
 następującym).

Zdajemy sobie dobrze sprawę, jak głębokie wyjaśnienie teologiczne i ojczyźniane wniósł w to
 zdumiewające zobowiązanie millenijne – papież Jan Paweł II (zob. wyż.: Zobowiązujący charakter Millenijnego
 Oddania). Wiemy doskonale, że akt ten nie oznacza w żaden sposób zobowiązania nowego rodzaju.
 Oznacza on jedynie zobowiązanie się z nowego tytułu do wcielania w życie tego wyznania wiary,
 wyrzeczenia się szatana i jego dzieł, przyrzeczenia przestrzegania przykazań Bożych – jakie są treścią
 przyjętego sakramentu chrztu świętego.

Jest niewątpliwie wielką szkodą dla całego narodu, że – jak się wydaje – nawet kapłani i wielu
 biskupów nie nadąża duchowo za właściwym rozumieniem tego zobowiązującego sktu millennijnego
 oddania się w Macierzyńską Niewolę Miłości. Stąd też przypominanie o tym Akcie – dla ubłagania u
 Bożego Miłosierdzia daru swobody w głoszeniu Ewangelii, czyli dzieła odkupienia dotyczącego z istoty
 swej wszystkich ludzi bez wyjątku, jest raczej nikłe, i zwykle niezbyt głęboko komentowane.

Gdy uświadomimy sobie ponownie radośnie mobilizującą treść millennijnego Aktu Oddania,
 zaproponowanego przez sługę Bożego kard. Wyszyńskiego Polsce CAŁEJ, tzn. wszystkim synom i
 córom „TEJ Ziemi”, i gdy z kolei pomyślimy o tym, że Akt ten nie jest w żaden sposób przyjęciem przez
 naród jakichkolwiek nowych ‘ciężarów’ czy zobowiązań, a jedynie uroczystym przyrzeczeniem, że z
 całkiem nowego tytułu, wzmocnionego jednak tym bardziej mobilizującym motywem: by przez ten Akt
 ubłagać u Boga wolność głoszenia Ewangelii po całym świecie i w Ojczyźnie, uświadamiamy sobie tym
 samym z odnowioną motywacją, że:

  autentyczny syn i córa ‘TEJ Ziemi’ nie mogą sobie pozwolić na życie w stanie grzechu. Pragniemy
 przez tym radośniejsze wdrażanie w życie na co dzień Bożych Przykazań – ubłagać dla innych
 narodów, zwłaszcza tych, gdzie głoszenie Ewangelii jest pod surowymi sankcjami zakazane i gdzie
 wielu uczniów Chrystusa wciąż ginie, zwykle wśród okrutnych tortur – wolności w głoszeniu dzieła
 odkupienia.

Motyw ten nie tylko nie poniża Polski, ani nikogo z synów i cór „TEJ Ziemi”, lecz przeciwnie:

javascript:view('p6_3a.htm#scl',850,650)
javascript:view('p6_3a.htm#scl',850,650)
javascript:view('p6_3a.htm#scl',850,650)
javascript:view('p6_3a.htm#scl',850,650)
javascript:view('p6_3a.htm#scl',850,650)
javascript:view('p6_3a.htm#scl',850,650)
javascript:view('p6_3a.htm#scl',850,650)
javascript:view('p6_3a.htm#scl',850,650)
javascript:view('p6_3a.htm#scl',850,650)
javascript:view('p6_3h.htm#mls',850,650)
javascript:view('p6_3h.htm#mls',850,650)
javascript:view('p6_3h.htm#mls',850,650)
javascript:view('p6_3h.htm#mls',850,650)
javascript:view('p6_3i.htm#tre',850,650)
javascript:view('p6_3i.htm#tre',850,650)
javascript:view('p6_3i.htm#tre',850,650)
javascript:view('p6_3i.htm#tre',850,650)
javascript:view('p6_3i.htm#tre',850,650)
javascript:view('p6_3i.htm#tre',850,650)
javascript:view('p6_3i.htm#tre',850,650)
javascript:view('p6_3i.htm#tre',850,650)
javascript:view('p6_3i.htm#tre',850,650)
javascript:view('p6_3i.htm#tre',850,650)
javascript:view('p6_3i.htm#tre',850,650)
javascript:view('p6_3h.htm#mil',850,650)
javascript:view('p6_3h.htm#mil',850,650)
javascript:view('p6_3h.htm#mil',850,650)
javascript:view('p6_3h.htm#mil',850,650)
javascript:view('p6_3h.htm#mil',850,650)
javascript:view('p6_3h.htm#mil',850,650)


 mobilizuje do tym żywotniejszej szlachetności i życia na stałe w stanie łaski uświęcającej.

Ideologia ‘gender’, zwłaszcza w swym finalnym wynaturzeniu jako ‘queer mainstreaming’, stoi w
 totalnej sprzeczności z Bogiem, z Bożymi przykazaniami, z zobowiązaniami chrztu świętego, z byciem
 uczniem Chrystusa i Maryi. ‘Gender’ naprawdę nie przedstawia ... nijakiej wartość dla ... Polski !

Warto w tym kontekście przytoczyć treść owego Aktu Oddania w Macierzyńską Niewolę Maryi – w
 formie modlitwy, ułożonej przez Kard. Wyszyńskiego (zob. tę modlitwę już też wyż.: Krótki Akt Oddania się Matce
 Bożej w Niewolę Miłości )

Codzienne   oddanie   w   Niewolę
 Macierzyńskiej Miłości Maryi

Kard. Stefana Wyszyńskiego

„Matko Boża, Niepokalana Maryjo!

Tobie poświęcam ciało i duszę moją,
 wszystkie modlitwy i prace, radości i
 cierpienia, wszystko, czym jestem i co
 posiadam.

Ochotnym sercem oddaję się Tobie w
 Niewolę Miłości.

 Pozostawiam Ci zupełną swobodę
 posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i
 ku pomocy Kościołowi świętemu, którego
 jesteś Matką.

 Chcę odtąd czynić wszystko z Tobą, przez
 Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi
 siłami niczego nie dokonam. Ty zaś
 wszystko możesz, co jest wolą Twego
 Syna i zawsze zwyciężasz.

Spraw więc, Wspomożycielko Wiernych, by
 moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna były
 rzeczywistym Królestwem Twego Syna i
 Twoim. Amen.

3) „Abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy

Kolejnym powodem, a tym bardziej motywem, dlaczego ‘gender’ jest z góry nie do przyjęcia w
 Polsce, jest świadomość wielu świętych, których wydała „TA Ziemia”. Większość z nich nie doczeka się
 beatyfikacji ani kanonizacji, a przecież stali się oni potężnymi orędownikami za Polską u Tronu Bożego.

Niemniej całkiem szczególnym wyróżnieniem i motywem zarówno do dumy narodowej, jak tym
 bardziej zobowiązującym motywem do zdecydowanego odcięcia się od jakichkolwiek ideologii
 forsujących nie-Boże zachowania, jest postać Ojca świętego Jana Pawła II, obecnie już zarówno
 beatyfikowanego (1 maja 2011), jak i kanonizowanego (27 kwietnia 2014) naszego serdecznego, nas
 kochającego – z odwzajemnioną miłością – Wielkiego Brata: Świętego.
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Poprzednio przytoczyliśmy ważniejsze fragmenty pożegnalnej homilii, jaką papież Wojtyła wygłosił na
 Błoniach Krakowskich w dniu 10.VI.1979 r. na zakończenie swej pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny. Były
 to czasy jeszcze w pełni aktywnego reżimu komunistycznego w Polsce.
 – Papież, który spoglądał na rzeczywistość wciąż w Bożej perspektywie, jednocześnie aż nadto dobrze
 przeczuwał i dostrzegał duchowe spustoszenia, jakie w duszy wielu synów i cór Polski Chrystusowej i
 Maryjnej spowodował z jednej strony ateizm komunistyczny, a z drugiej nowe trendy, forsujące pełną
 pychy wobec Boga walkę o ‘wolność od Boga, od Prawdy, od wszelkich zobowiązań i jakiejkolwiek etyki’.

W tym kontekście – jakżeż nie przytoczyć jeszcze raz chociażby jednego z charakterystycznych zdań
 zakończeniowej Homilii Jana Pawła II, wygłoszonej od Ołtarza Pożegnalnej Mszy św. na Błoniach
 Krakowskich owego pamiętnego dnia 10 czerwca 1979 r. Większe fragmenty tej dramatycznej
 zakończeniowej Homilii przytoczyliśmy już wyżej (zob. wyż.: Wdzięczność za życie, zobowiązanie Milenijne,
 modlitwa).

A oto szczególnie dramatyczne, błagalne słowa, jakie ten Papież skierował do swych Braci i Sióstr,
 poczuwających się do odpowiedzialności za losy „TEJ Ziemi”:

„... I dlatego – zanim stąd odejdę, proszę Was:

  Abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię ‘Polska’, raz jeszcze
 przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością,

  taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na Chrzcie Świętym.

  Abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili.

  Abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy”.

4) „Semper fidelis ...”

W wyliczaniu motywów, zdolnych szczególniej zmobilizować wewnętrznie każdego z synów i każdą z
 cór „TEJ Ziemi” do niezłomnego trwania w miłości do Ojczyzny, i konsekwentnie: kultywować dalej
 chlubną, przeszło tysiącletnią tradycję i kulturę Polską, przenikniętą na wskroś duchem Ewangelii i
 Bożych przykazań, wypada przytoczyć jeszcze raz z kolei tę jeszcze inną, zaszczytną dewizę, która
 przez całe wieki niezmiennie charakteryzowała „TĘ Ziemię”.

Mianowicie Polska nigdy nie zdradziła Stolicy Apostolskiej. Nigdy nie zdradziła Kościoła, który
 zaistniał na „TEJ Ziemi” wraz z zaproszonym na „TĘ Ziemię” Chrystusem i Maryją przeszło tysiąc lat
 temu. Polska stała zawsze ‘murem’ za Kościołem i jego więzami z Rzymem. Również w rzadkich
 sytuacjach, gdy przez podstępnie fałszowane informacje o Polsce – Stolica Apostolska nie do końca
 rozumiała postawy i stanowiska narodu w jego nierównej walce o swą tożsamość (np. w czasie powstań
 Narodu przeciw reżimom w 19 wieku).

W ten sposób zrodziło się słowo i charakterystyka o Polsce ‘zawsze wiernej’. Wiernie trwającej przy
 Bogu – Ojczyźnie – Kościele.

Warto przytoczyć w tym kontekście jeszcze raz grafikę, która tę rzeczywistość przybliża. Oto ona:
 rozważaliśmy ten aspekt na początku niniejszego rozdziału (zob. wyż.: „Polonia semper fidelis – Polska zawsze
 wierna” – i kontekst):
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„Polonia
semper fidelis”

„Polska
zawsze
 wierna”

Grafika przedstawia – oprócz owych słów: „Polska zawsze wierna”, które niemal non-stop
 powtarzano zwłaszcza poczynając od przejścia kardynała Wojtyły ze stolicy Stanisławowskiej w
 Krakowie – do Stolicy Apostolskiej w Rzymie, oraz w czasie jego pierwszej pielgrzymki do Ojczyny
 (VI.1979 r.).

  Z prawej strony owych słów widać fragment wieży z Jasnej Góry w Częstochowie, z wpisaną Matką
 Boską Królową i Matką Narodu Polskiego. Pod tym tytułem jest ona czczona przede wszystkim w
 sanktuarium Jasnogórskim. Jest ono odwiecznie obsługiwane przez OO. Paulinów.

  Z lewej strony grafiki widać kadr obrazu „Ecce Homo”: Pana Jezusa Cierniem Ukoronowanego,
 okrutnie znieważanego w godzinach poprzedzających Jego Ukrzyżowanie. Obraz ten namalował św.
 Albert Chmielowski.

Tytuł, jakim obdarzono Polskę jako „Zawsze Wierną” – nie jest jedynie teoretyczną zaszczytną
 charakterystyką synów i cór „TEJ Ziemi”. Jest on natomiast stałą, jedną więcej pobudką do życia
 bezwzględnie zgodnego z tymi słowami. Polska nie może sobie pozwolić na sponiewieranie treści tych
 słów.

  Jeśli zatem synowie i córy ‘TEJ Ziemi” odznaczali się bezwzględnie wiernym trwaniem w wierze
 Ojców, tzn. w wierze w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, Odkupiciela – i w Maryję, Matkę i Królową
 Narodu Polskiego, staje się ta charakterystyka tym bardziej mobilizującym czynnikiem, by słowa te
 znajdowały godną kontynuację również w dzisiejszej rzeczywistości.

Tym samym jednak synowie i córy „TEJ Ziemi” widzą z jasnością oczywistości, że z treścią tego
 zaszczytnego określenia: „Polska zawsze wierna” – nie da się w żaden sposób pogodzić pójście na
 jakikolwiek kompromis z ideologią ‘gender’.

Jeden raz więcej potwierdza się wciąż ten sam wniosek zasadniczy:

   Polska nie może w żaden sposób zgodzić się na otworzenie się w jakikolwiek sposób na siłowo jej
 wtłaczany kierunek ideologiczny ‘gender’,

  ani tym bardziej jego krańcowy kształt w postaci ‘queer mainstreaming’.



PODSUMOWANIE

1) Jeszcze raz: zobowiązujące słowa

Docieramy do końca rozważań niniejszego długiego rozdziału o ‘gender’ – we wszystkich jego
 możliwych odmianach. Zmierzają one do ogarnięcia całokształtu życia jednym wielkim zepsuciem
 moralnym, z którego niemal nie będzie już możliwości wycofać się: postaci jego krańcowego
 zwyrodnienia, określanego jako ‘queer mainstreaming’.
 – Nic tu nie pomogą próby przybrania nawoływań teoretyków i praktyków ‘gender’, którzy walczą w
 pierwszym rzędzie rzekomo jedynie o tzw. ‘równość płciową’ kobiet rzekomo pokrzywdzonych przez
 stereotypy.

W końcowym podsumowaniu ograniczamy się co prawda do omawiania ‘gender’ pod kątem naszego,
 Ojczyźnianego terenu: Polski, z przyznawanymi jej, zaszczyt jej przynoszącymi określeniami.

Nie możemy jednak nie myśleć jednocześnie o innych krajach i narodach, wystawionych na
 bezwzględną dyktaturę światowego lobby ‘genderyzmu’, a raczej bezwzględnej dyktatury ‘gender’.
 – Jakże wyraźnie przeziera spoza tego lobby ten, który jest ‘ZŁY’. Przez niego „śmierć weszła na świat ...
 i doświadczają jej ci, którzy do niego należą” (Mdr 2,24).
 – Lobby ‘gender’ jest swoistym uwieńczeniem tego coraz inaczej przejawiającego się zasiewu „śmierci”.
 Przytoczymy jeszcze raz słowa Jana Pawła II:

„... Bóg ukazuje, że ‘nie cieszy się ze zguby żyjących’ (Mdr 1,13).
 Tylko Szatan może się nią cieszyć” (EV 53).

Przypominamy sobie jeszcze raz zobowiązujące nas charakterystyki i zaszczytne słowa, których
 treści my, synowie i córy „TEJ Ziemi” w żaden sposób splamić nie możemy:

  „Polonia semper fidelis – Polska zawsze wierna”

  „Tylko pod tym Krzyżem, tylko pod tym Znakiem
 Polska będzie Polską – a Polak ... Polakiem”



  „TEN stary DĄB tak urósł, a wiatr go żaden nie obalił,
 bo korzeń jego jest Chrystus”

  „Osiemdziesiąt sześć lat Mu służę, a żadnej mi krzywdy nie wyrządził !
 Jakże więc mogę złorzeczyć memu Królowi, który mnie odkupił”?

  „Proszę, ... abyście nie podcinali sami tych korzeni,
z których wyrastamy”

2) Jeszcze raz: Millennijne Oddanie

Szczególnie zobowiązującym motywem do bezwzględnej wierności Chrystusowi i Maryi
 Jasnogórskiej, których Ojcowie nasi zaprosili w stałą gościnę na „TĘ Ziemię” w roku 966, jest wciąż nas
 mobilizujące zobowiązanie „Millenijnego Aktu Oddania się Polski w niewolę macierzyńskiej miłości
 Maryi”.

Celem tego heroicznego, ale i profetycznego „Aktu” – nie było kolejne związanie Polski kajdanami
 niewoli, lecz uzyskanie uczestnictwa w pełnej „wolności i chwale Dzieci Bożych” (Rz 8,21) – poprzez
 chętne, z nowego tytułu przyjęte radosne zobowiązanie się do życia zgodnego z przyrzeczeniami Chrztu
 świętego – dla uproszenia za tę cenę swobody dla Ewangelizacji całego świata oraz naszej Ojczyzny –
 zgodnie z misją, zleconą Apostołom Syna Bożego w chwili Jego Wniebowstąpienia (Mt 28,19).
 – Modlił się o to i św.Paweł, Apostołów Narodów: „Módlcie się, aby SŁOWO PAŃSKIE rozszerzało się i
 rozsławiało” (2 Tes 3,1).

Treść Aktu Millenijnego oddania Polski w Macierzyńską Niewolę MIŁOŚCI Maryi omawialiśmy w
 poprzednich rozważaniach jedynie w streszczeniu. W tej chwili przedrukujemy ten Akt w jego pełnym
 brzmieniu.
 – Słowa dotyczące oddania w niewolę Miłości zaczynają się od połowy tego Aktu. Jeśli ktoś tego pragnie,
 zachęcamy do dokładnego przestudiowania tego AKTU ODDANIA. Komentarz jaki na jego temat
 podawaliśmy już parokrotnie, można łatwo zweryfikować w oparciu o jego tekst oryginalny.

Oto pełne brzmienie Aktu Millenijnego (zob.: Akt Milenijnego Oddania Polski):

3 maja 1966 r.
 Akt Millenijnego Oddania Polski w Niewolę Macierzyńskiej Miłości:

 za wolność Ewangelizacji
w świecie i w Polsce

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa,
 którego dałeś światu za sprawą Ducha Świętego przez Maryję, Służebnicę
 Twoją, Bogurodzicę Dziewicę, Matkę Boga i Kościoła. Ojcze wszystkich dzieci
 Bożych, wszystkich narodów i ludów, od którego wszelkie ojcostwo pochodzi
 na niebie i na ziemi!

Wołamy dziś do Ciebie, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa,
 Pośrednika między niebem a ziemią, przez przyczynę Matki Chrystusowej i
 naszej Matki i przez wstawiennictwo wszystkich świętych Patronów polskich.

Z błogosławionej woli Twojego Syna dotarli do naszej ziemi przed
 tysiącem lat Apostołowie Dobrej Nowiny, ustawili Krzyż, znak Zbawienia i
 nadziei i rozpoczęli chrzcić praojców w Imię Trójcy Świętej. Od tej chwili

https://www.facebook.com/czestochowa.jasna.gora/posts/322407887839441?stream_ref=10


 źródło wody żywej nieustannie spływa na głowy i serca dzieci Narodu
 polskiego. Zostaliśmy włączeni do wielkiej rodziny Kościoła, Mistycznego
 Ciała Chrystusa. Przenikani duchem wiary, nadziei i miłości, przyjmując
 Ziarno Boże w serca nasze, przynosiliśmy owoc cierpliwości. Przez dziesięć
 wieków zostaliśmy, jako naród ochrzczony, wierni Tobie, Twojemu Synowi,
 Jego Krzyżowi i Ewangelii, Kościołowi świętemu i jego Pasterzom.

Dziś po zakończeniu rachunku sumienia w dziewięcioletniej Nowennie,
 która przygotowała nas do Tysiąclecia, po odnowieniu przyrzeczeń Chrztu
 świętego, w obecnym Roku Wielkiego Te Deum Narodu polskiego wołamy do
 Ciebie z wdzięcznością: „Błogosławiona niech będzie Święta Trójca i
 nierozerwalna Jedność. Uwielbiamy Ją, gdyż okazała nad nami Miłosierdzie
 Swoje”.

W tysiączną rocznicę Chrztu Polski, powodowani uczuciem wdzięczności
 za powołanie naszego Narodu do nadprzyrodzonej rodziny Chrystusowej,
 przyzywamy przed Twój Tron, Ojcze, wszystkie pokolenia, które przeszły w
 znaku wiary przez polską ziemię do Twojego Nieba, jak również i te, które
 radują się obecnie z daru życia na polskiej ziemi.

Pragniemy dziś społem ubezpieczyć Kościół święty na drugie tysiąclecie,
 a nienaruszony skarb wiary przekazać nadchodzącym pokoleniom młodej
 Polski. Uczynimy to w niezawodnych dłoniach Matki Najświętszej, których
 opieki i pomocy doświadczyliśmy przez dzieje. Pełni wdzięczności za Matkę
 Chrystusową, którą Syn Twój dał Kościołowi świętemu, wspominamy Jej
 krzepiącą obecność w dziejach Kościoła w świecie i w Ojczyźnie naszej.

Ona jedna wytrwała pod Krzyżem Chrystusa na Kalwarii, a dziś trwa w
 misterium Chrystusa i Kościoła. Ona zawsze trwała pod krzyżem naszego
 Narodu. Wspominając z wdzięcznością Jej macierzyńską opiekę nad dziećmi
 polskiej ziemi, którą za Jej Królestwo uważamy, świadomi, że dzięki Niej
 została uratowana wiara Narodu, pragniemy, Ojcze, w Twoim obliczu oddać
 Jej całkowicie umiłowaną Ojczyznę naszą na nowe tysiąclecie wiary, za
 Kościół Twojego Syna.

Bogurodzico Dziewico, Matko Kościoła, Królowo Polski i Pani nasza
 Jasnogórska, dana nam jako Pomoc ku obronie Narodu polskiego.
 – W obliczu Boga w Trójcy Świętej Jedynego, w głębokim zjednoczeniu z
 Głową Kościoła rzymskokatolickiego, Ojcem Świętym Pawłem VI, my, Prymas
 i Biskupi polscy, zebrani u stóp Twojego Jasnogórskiego Tronu, otoczeni
 przedstawicielami całego wierzącego Narodu – duchowieństwa i Ludu Bożego
 z diecezji i parafii, w łączności z Polonią światową, oddajemy dziś ufnym
 sercem w Twą wieczystą, macierzyńską niewolę miłości wszystkie dzieci Boże
 ochrzczonego Narodu i wszystko, co Polskę stanowi, za wolność Kościoła w
 świecie i w Ojczyźnie naszej, ku rozszerzaniu się Królestwa Chrystusowego
 na ziemi. Oddajemy więc Tobie w niewolę miłości całą Polskę, umiłowaną
 Ojczyznę naszą, cały Naród polski, żyjący w kraju i poza jego granicami.

Odtąd, Najlepsza Matko nasza i Królowo Polski, uważaj nas, Polaków –
 jako naród – za całkowitą własność Twoją, za narzędzie w Twych dłoniach na
 rzecz Kościoła świętego, któremu zawdzięczamy światło wiary, moce Krzyża,



 jedność duchową i pokój Boży. Czyń z nami, co chcesz. Pragniemy wykonać
 wszystko, czego zażądasz, byleby tylko Polska po wszystkie wieki zachowała
 nieskażony skarb wiary świętej, a Kościół w Ojczyźnie naszej cieszył się
 należną mu wolnością: bylebyśmy z Tobą i przez Ciebie, Matko Kościoła i
 Dziewico Wspomożycielko, stawali się prawdziwą pomocą Kościoła
 powszechnego ku budowaniu Ciała Chrystusowego na ziemi. Dla tego celu
 pragniemy odtąd żyć jako naród katolicki, przez pracę ku chwale Bożej dla
 dobra Ojczyzny doczesnej. Oddani Tobie w niewolę pragniemy czynić w
 naszym życiu osobistym, rodzinnym, społecznym i narodowym nie wolę
 własną, ale wolę Twoją i Twojego Syna, wolę, która jest samą miłością.

Oddając się Tobie za Kościół, który jest żyjącym i obecnym w świecie
 współczesnym Chrystusem wierzymy, że przez Twoje ręce oddajemy się w
 niewolę samemu Chrystusowi i Jego sprawie na ziemi.

Ufamy, że tym aktem głębokiej wiary i ufności wyjednamy Kościołowi
 świętemu wolność, a Ojczyźnie naszej Twą macierzyńską opiekę na nowe
 wiary tysiąclecie, Panno chwalebna i błogosławiona.

Przyjm naszą ufność, umocnij ją w sercach naszych i złóż przed Obliczem
 Boga w Trójcy Świętej Jedynego.

 Amen”.

Możemy jedynie podziwiać gorącą miłość do Ojczyzny ówczesnego Ojca Narodu – prymasa
 tysiąclecia, ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jak również jego zatroskanie o wolność Bożego dzieła
 odkupienia na całym świecie.
 – Działo się to w tym czasie, gdy on sam był uwięziony przez władze komunistyczne za postawę swego
 jednoznacznego „Non Possumus – My na to zgodzić się nie możemy”. Oto prawdziwa miłość bliźniego !

3) Jeszcze raz: Chrystus nie wyrządził krzywdy

W miarę jak toczą się dzieje zdajemy sobie coraz jaśniej sprawę, że Ojczyzna nasza jest szarpana ze
 wszystkich stron, i zarazem zmuszana do przyjęcia postawy a-teizmu, jeśli nie wręcz anty-teizmu: w
 Boga wierzyć nie wolno!

Ten, kto poczuwa się do zaszczytu, że wolno mu być zaangażowanym synem i córą „TEJ Ziemi” –
 ma w odpowiedzi na przemożnie, również przez rządy kolejnych anty-teistycznych (a tym samym anty-
Ojczyźnianych) ekip narzucany program „gender”, będący programem zaprogramowanej demoralizacji
 narodu i jego oderwania od Chrystusa, od Maryi, od Krzyża, Kościoła, od Ewangelii, od przeszło
 tysiącletniej tradycji i kultury Ludu „TEJ Ziemi”
 – wciąż tylko jedno, jednoznaczne słowo.

Zajmie postawę zdecydowaną, podobną do tej, jakiej wyraz dał chociażby św. Polikarp męczennik II-
go wieku po Chr.:

„Osiemdziesiąt sześć lat Jemu służę,
a żadnej mi krzywdy nie wyrządził !
Jakże więc mogę złorzeczyć memu Królowi,
który mnie odkupił” ?



Prawdziwy syn i córa Narodu, który ukochał „TĘ Ziemię” i z nią się utożsamia, wobec czego też
 konsekwentnie przyjmuje całym sobą dziedzictwo wiary i kultury przesiąkniętej Ewangelią Syna Bożego,
 dziedzictwo ubogacone przez ciepło Matczynego Serca Królowej i Matki z Jasnej Góry,
 – zwróci się w końcu do Jezusa Chrystusa, Którego niektórzy ze sprawujących władzę w Ojczyźnie
 naszej, ale i niejedni zwyczajniejsi obywatele – nie znoszą i chcieliby Go – wraz z Jego Matką Maryją, z
 „TEJ Ziemi” za wszelką cenę i BEZ PYTANIA o zgodę NARODU – raz na zawsze wyprosić.

 Przepraszają oni w tej sytuacji za owych ... nie-Polaków, wrogów krzyża zbawienia, o jakich Apostoł
 Narodów się wyraził:

„Wielu bowiem postępuje jak wrogowie KRZYŻA Chrystusowego,
 o których często wam mówiłem, a teraz mówię z płaczem.

  Ich losem – zagłada,
  ich ‘bogiem’ – brzuch,
  a chwała – w tym, czego winni się wstydzić.

To ci, których dążenia są przyziemne ...” (Flp 3,18n).

4) Zostań z nami: Chryste, Maryjo!

Świadomi faktu, że mamy niekiedy takich przywódców narodu, sprawujących władzę wbrew
 powierzonemu im mandatowi, możemy jedynie przepraszać Jezusa Chrystusa oraz Maryję za ich
 postawę.

  Modlimy się zarazem modlitwą braterską i siostrzaną w ich intencjach, żeby i oni ...:

„... poznali Ciebie [= Jezus zwraca się, tuż przed Modlitwą w Ogrodzie Oliwnym, do Ojca w swej Modlitwie
 Arcykapłańskiej],
 jedynego Boga prawdziwego,
 oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa” (J 17,3).

  Pragniemy mianowicie, przepraszając Bożych Gości, zaproszonych na „TĘ Ziemię” przeszło
 tysiąc lat temu, prosić ich gorącym sercem, pełnym miłości i skruchy serca, by nie opuszczali „TEJ Ziemi”
 i pozostawali na niej na zawsze – wbrew pojawiającym się niekiedy, przeciwnym głosom pewnych
 nieprzyjaciół krzyża.

  Przypominamy sobie wówczas – pełni zawierzenia Chrystusowi i Maryi, przedziwne spotkanie w
 Jerozolimie, oraz dramatyczną rozmowę dwóch uczniów Chrystusa, całkiem zniechęconych tego
 Trzeciego dnia po ukrzyżowaniu ich Mistrza, Jezusa Chrystusa. Działo się to w godzinach już
 wieczornych owego dnia.

Gdy szli do swojej wsi, przyłączył się do nich nie rozpoznany przez nich Gość:

„... Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali,
a ON [= przez nich nie rozpoznany, Zmartwychwstały Jezus
 Chrystus, dopiero co na śmierć umęczony-Ukrzyżowany]

okazywał, jakoby miał iść dalej.

Lecz PRZYMUSILI GO, mówiąc:
‘ZOSTAŃ z nami,
gdyż ma się ku wieczorowi
 i dzień się już nachylił’.
Wszedł więc, aby ZOSTAĆ z nimi.



 ... Wziął Chleb, odmówił Błogosławieństwo,
połamał go i dawał im.
Wtedy oczy im się otworzyły i poznali Go.
 Lecz On zniknął im z oczu ...”
(Łk 24,28-31)

Czyż i my mielibyśmy nie prosić Jezusa Chrystusa gorąco, wraz z nigdy Go nie opuszczająca Jego
 Matką Maryją:

„ZOSTAŃ z nami, gdyż ma się ku wieczorowi ...”?

Prosimy Chrystusa o to również zamiast i w duchu wynagrodzenia za tych, którzy „nie wiedząc, co czynią”
 (Łk 23,34), Chrystusa i Maryję ... z „TEJ Ziemi” wypraszają?

5) Modlitwa za wrogów Chrystusa i Maryi

Ojczyzna nasza, „TA Ziemia”, jest wystawiona jeden raz więcej na trudną próbę wiary „i” próbę
 charakteru. Tak określił Jan Paweł II w czasie swej pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny – już jako papież –
 rok ‘Stanisławowski’ 1979: rok swoistej ‘renowacji’ swego czasu przyjętego, do życia na co dzień żywą
 wiarą zobowiązującego „Bierzmowania Narodu” (zob. wyż.: Próba wiary – i próba charakteru: 1079 i Millenium
 Chrztu).

Jeśli niektórzy z P.T. sprawujących Władzę w Ojczyźnie naszej Jezusa Chrystusa nie znają, i – być
 może pod silną presją decyzyjnych ośrodków międzynarodowej finansjery dążą zawzięcie do wyparcia z
 „TEJ Ziemi” religii, Kościoła, krzyża i Ewangelii, Chrystusa i Maryi, a w końcu ... dzieci jeszcze NIE
 urodzonych,

  to wówczas ci, którzy „TĘ Ziemię” kochają, którzy poczuwają się radośnie związani Słowem danym
 Bogu, Maryi i Rodzinie Ludzkiej całej – w Akcie Millennijnych Ślubowań Ojczyzny, złożonym pamiętnego
 dnia: 3 maja 1966 r. na Jasnej Górze Zwycięstwa, zwracają się do tegoż Jezusa Chrystusa i Jego
 Niepokalanej Matki z tym gorętszą, wynagradzającą miłością, z czcią – ale i niezłomną wiernością – w
 ramach niezłomnego, bez zawahania kontynuowanego, zaszczytnego słowa:
 „Polonia semper fidelis – Polska zawsze wierna’.
 I błagają Boga całą żarliwością swego serca:

„Jezusie Chrystusie, Odkupicielu! Ale i Ty Maryjo, Królowo i Matko naszego
 Narodu! Prosimy z całą szczerością naszych serc:

ZOSTAŃ z nami, Jezusie Chrystus!
Nie opuszczaj nas Jezu, mimo naszej niegodności,
a może i niegodziwości !
Nie odchodź od nas, Maryjo: Królowo, Matko naszego Narodu !

 Prosimy z pokorą, ale tym bardziej niezłomną ufnością:
Nie słuchaj, Boże, głosu tych, którzy:
„Ciebie nie znają, Ciebie nie kochają, Tobie nie ufają” !

 Modlimy się w ich intencjach – o ich skruszony powrót do Ciebie,
 Boże Wielkiego Miłosierdzia !

Życzymy im wszystkim, podobnie jak nam samym,
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 dziecięcego Ukochania Ciebie, Maryjo z Jasnej Góry !

 Spraw, Boże Miłosierdzia, by Krew Odkupienia dla nikogo z odkupionych za
 tak przerażającą cenę: zatorturowania na śmierci Syna Bożego na krzyżu, nie
 spływała na darmo.

 Prosimy o to gorąco:
zarówno dla Dzieci Bożych całego świata,
jak tym bardziej dla synów i cór Ojczyzny naszej !”

6) My presji anty-teizacji nie ulegniemy

Innymi słowy powtarzamy za niezłomnie wiernym – nawet w obliczu z tego właśnie tytułu utratą
 własnego życia zagrożonego Matatiaszem z czasów prześladowania religijnego epoki Machabejskiej:

„Jeżeli nawet wszystkie narody, które mieszkają w państwie podległym królewskiej władzy,
 na znak posłuszeństwa swemu królowi odstąpiły od kultu swych ojców i zgodziły się na jego nakazy,

  to jednak ja, moi synowie i moi krewni będziemy postępowali zgodnie z przymierzem,
 które zawarli nasi ojcowie.
 Niech nas Bóg broni od przekroczenia Prawa i jego nakazów !

  Królewskim rozkazom nie będziemy posłuszni
 i od naszego kultu nie odstąpimy ani na prawo, ani na lewo” (1 Mch 2,19-22).

‘Gender’ – to ideologia NIE dla nas! W obliczu odgórnie nam, naszym dzieciom i młodzieży, naszym
 urzędnikom, a zwłaszcza pionowi edukacyjnemu narzucanym programom wdrażania ‘równości w
 tożsamości płciowej’, zmierzającej pod podstępnie przyjaźnie się prezentującą, zakłamaną, a przede
 wszystkim zhańbioną szatą rzekomej ‘walki o nie-krzywdzenie kobiety’ – wyrażamy nasze jednoznaczne:

  „NON POSSUMUS – Na to zgodzić się nie możemy” !

Elicie, rządzącej ku anty-teizmowi naszej Ojczyny: „TEJ Ziemi” – przeciwstawiamy nasze
 zdecydowane:

  Prosimy odesłać milionowe granty finansowe, przyobiecane w zamian za wdrażanie ‘gender’ na „TĘ
 Ziemię”!

  Wolimy żyć w nędzy i biedzie, niż dostatnio – za cenę wyproszenia Ewangelii Chrystusowej i ducha
 Maryjnego z „TEJ Ziemi”.

  Ekipo Rządząca – w tym wypadku BEZ misji ze strony narodu,
który jest własnością Chrystusa i Maryi : Opamiętaj się!

  Zacznij rządzić zgodnie z Bożym Prawem.

  Albo też ... jeśli ci to nie odpowiada: miej tyle ambicji w sobie – i wycofaj się z zaszczytnych
 stanowisk: sprawowania rządów na „TEJ Ziemi”, która nie jest twoją własnością.

Wbrew uparcie narodowi wmawianej opinii, że ‘gender’ to sprawa bardzo niewinna: walka o równe
 traktowanie kobiet i mężczyzn, samo już słowo-rzeczownik: ‘gender’ – oznacza ‘płeć’.
 – Angielskie ‘gender’ jest tylko sztucznym parawanem, który ma ukryć właściwy program lobby



 „LGBTIQ”: dogłębnego rozseksualizowania młodzieży i społeczeństwa, z którego potem nie ma już
 wyjścia.

  Znaczy to dokładniej: finalnym ‘wyjściem’ staje się ... zniknięcie tego narodu, tej młodzieży – z areny
 dziejowej. Zniknie małżeństwo, zniknie rodzina.

  Na pobojowisku pozostaną chodzące trupy moralne, zdolne jedynie jeszcze do uprawiania seksu-bez-
opamiętania: wszystkich z wszystkimi, w najbardziej wynaturzonych formach.

7) Z listu otwartego ex-geja do Papieża Franciszka

Jakże tu na koniec nie przytoczyć błagalnego listu homoseksualisty – do papieża Franciszka.
 Autorem listu jest 46-letni mężczyzna – Robert Gollwitzer. Bóg pomógł mu wyzwolić się z
 homoseksualizmu. Napisał on do Ojca Świętego Franciszka wzruszający list otwarty – w języku
 angielskim. Prosi w nim, by kwestia niechcianych skłonności seksualnych stała się silniej obecna w
 Kościele katolickim.

Zwraca uwagę, że gdy ktoś z takimi skłonnościami udaje się z prośbą o pomoc do któregoś z
 przedstawicieli Kościoła, spotyka się bardzo często z ogromną niechęcią, niezrozumieniem i
 zepchnięciem na margines. Tymczasem Bóg chce dopomóc również gejom w powrocie do Łaski.

Oto fragment tego listu (zob.: „Mocny list byłego homoseksualisty do Franciszka” – Zob. angielski oryginał listu: „Open
 Letter from an Ex-Gay to Pope Francis”):

Gollwitzer pisze m.in.:

„Nie pomagamy osobom o niechcianych skłonnościach. Jesteśmy pasywni i
 milczymy, albo polecamy im żyć jako geje”.

Gollwitzer przyznaje, że sam przez wiele lat prowadził życie
 homoseksualne. Otrzymał jednak pomoc od chrześcijańskiej organizacji
 ‘Homosexuals Anonymous’. Dzięki niej Bóg, jak dosłownie pisze – „wyzwolił
 go już dziesięć lat temu”.
 Dzięki tej pomocy Gollwitzerowi udało się porzucić homoseksualne życie i
 powrócić na łono Kościoła katolickiego.

Robert Gollwitzer jest przekonany, że pomoc, jaką otrzymał, jest potrzebna
 także wielu innym osobom. Jednak grupy, które zajmują się tą kwestią, mają
 trudności z funkcjonowaniem w Kościele. Trzeba im pozwolić na szerszą
 działalność.

Na zakończenie zamieścił Gollwitzer w swym liście dwie prośby.

 1) Na październikowym synodzie na temat Rodziny (2014) – powinien być
 słyszalny głos tych, którzy chcą pomagać osobom z niechcianymi
 skłonnościami seksualnymi.
 2) Zapytał też, czy sam Franciszek mógłby spotkać się z przedstawicielem
 jednej z takich organizacji. Skoro Ojciec Święty słyszy dziś wiele głosów
 popierających homoseksualizm, to – podkreśla Gollwitzer – mógłby też
 usłyszeć głos wolności”.

Źródło: pac/kath.net 16.06.2014, 19:01
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Objaśnienie

Wyzwolenie z raz nabytych praktyk homoseksualnych jest procesem
 niezmiernie trudnym.

Biada tym, którzy programowo uczą, zwłaszcza dzieci i młodzież,
 uprawiania praktyk gejowskich czy lesbijskich. Wyżej przypomnieliśmy
 niezmiernie groźne, wprost przerażające słowa Odkupiciela człowieka, Syna
 Bożego, wypowiedziane pod adresem tych, którzy chytrze zastawiają pułapki na
 niewinność dzieci i młodzieży, ucząc ich dróg, jakimi należy odchodzić od Boga,
 a pójść na lep „uwodzicielskich sztuczek” (por. 2 Kor 11,3), podsuwanych przez
 ZŁEGO: Szatana (zob. wyż.: ‘Zgorszyć’ dziecko: wdrażać w odejście od Boga).

Biada tym, którzy niszczą poczucie wstydu u dzieci i młodzieży! Którzy w
 świadomości dzieci i młodzieży, niedorastających jeszcze należycie do
 rozróżniania kryjącego się za tą nauką podstępnego zła, wprowadzają
 świadomie zamęt i czynią wszystko, by głos Boży przemawiający również w ich

 sumieniu, totalnie zagłuszyć, wdrażając ich do działań przeciwnych godności człowieka-osoby, człowieka
 powierzonego czyjejś opiece.

Dzieci te i młodzież często niedorastają jeszcze do właściwego pojmowania tajemnicy prawdziwej,
 osobowej miłości, konieczności pielęgnowania czystości w narzeczeństwie, która ma być bezwzględnie
 dozgonnie wierna, czysta, odpowiedzialna za życie doczesne i wieczne powierzonych sobie osób:
 współmałżonka, a wraz z nim – odpowiedzialności za dzieci, które w naturalny sposób przychodzą na
 świat w ramach rodziny i uczą się cnót życia małżeńskiego i rodzinnego w ramach wychowania, jakim
 podejmują się ich matka i ojciec. Rodzina staje się wtedy „Szkołą bogatszego człowieczeństwa” (FC 21).

Słowa Jezusowe w odniesieniu do tych wszystkich nauczycieli apostazji – są straszne: „Biada ...! ...
 Pogrążyć w głębokości morza” !

8) W jedności siła

W obliczu wielorakiego zła dyktatury ‘gender’, narzucanej również synom i córom „TEJ Ziemi”, istnieje
 nie tylko potrzeba, ale konieczność organizowania się małżeństw i rodzin w zrzeszenia. Pojedynczy
 małżonkowie często nie są w stanie sprostać potężnej presji, jaką wywierają na nich państwowo
 realizowane programy tzw. edukacji seksualnej w przedszkolu, w szkole podstawowej i w szkołach
 średnich.

W jedności wielu – tkwi siła. Stąd nagląca potrzeba tworzenia stowarzyszeń i zrzeszeń
 chrześcijańskich małżeństw i rodzin, oddanych synów i cór „TEJ Ziemi”, którzy podejmują wspólne
 działania, by w samym zarodku wygasić wszystkie rządowe, a dokładniej mówiąc: z międzynarodowych
 decyzyjnych organizacji idące rozporządzenia przymusowego rozseksualizowania ‘przyszłości’ – z kolei
 Polskiego Narodu: dzieci i młodzieży.

Jak to dobrze, że w międzyczasie powstało już niemało silnie zrzeszonych organizacji katolickich,
 których wyraźnie sobie założonym celem jest stanowcza obrona przed indoktrynacją ‘genderystowską’,
 jaką usiłuje narzucić „TEJ Ziemi” aktualnie Polską rządząca ekipa rządowa (zob. wyż.: Stowarzyszenia
 zrzeszone w „DLA RODZINY – KOALICJA OBYWATELSKA”). Oby każde małżeństwo, każda do odpowiedzialności
 za losy „TEJ Ziemi” poczuwająca się rodzina, dołączyła się do wspólnoty tych organizacji.

Synowie i córy „TEJ Ziemi” nie mogą dopuścić, by „TA Ziemia”, Ziemia Błogosławionych i Świętych,
 synów i cór tego Chrystusowego i Maryjnego Narodu, stała się poligonem dalszego eksperymentowania
 dla tego Złego Ducha, który na samym pra-początku Bogu się przeciwstawił, wypowiadając
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 Trójjedynemu swoje butne „Nie będę Ci, Boże, służył” (por. Jr 2,20).

Pełni radosnego, w Bożym Miłosierdziu i Macierzyńskiej Miłości Niepokalanej Królowej i Matki
 naszego narodu pokładanego zawierzenia Chrystusowi, pełni wdzięczności za przeszło tysiącletnie
 towarzyszenie synom i córom „TEJ Ziemi” w ich nierzadko kolcami najeżonej drodze do DOMU OJCA (J
 14,2n) – wypowiadamy z najgłębszym przekonaniem i jednocześnie wiernie śpiewamy słowa „Apelu
 Jasnogórskiego”.

Słowa tego „Apelu” jednocześnie odzwierciedlają to, co Ewangelia mówi o skromnym życiu Maryi,
 Matki Jezusa Chrystusa: że nie tylko „słuchała” Słowa Bożego, ale je i w życiu „wypełniała” (por. Łk 8,21):

„Maryjo, Królowo Polski !
Jestem przy Tobie !

Pamiętam !
Czuwam” !

Dodatek Modlitewny

Modlitwa egzorcyzmu na Różańcu

 Codzienne zawierzenie Bożemu Miłosierdziu
Modlitwa Przebaczenia

 Modlitwa za Ojczyznę



Koronka   egzorcyzmu
(do prywatnego odmawiania na Różańcu)

Na początku

 W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Amen

Na krzyżyku i pierwszych paciorkach:

Wierzę w Boga...

Ojcze nasz...,

Zdrowaś Maryjo... (3 razy),

Chwała Ojcu...

Pierwszy dziesiątek

Na dużym paciorku:
O Trójco Przenajświętsza,
przez miłość Twoją do stworzeń
 rozumnych,
wyrzuć precz szatanów od mojej osoby.

Na 10 małych paciorkach:
W Imię Trójcy Przenajświętszej,
 Matki Najświętszej, Aniołów i Świętych –
idźcie precz szatani!

Zamiast Chwała Ojcu:
Święty Michale Archaniele –
strzeż nas i broń nas!

Drugi dziesiątek

Na dużym paciorku:
O Trójco Przenajświętsza,
przez miłość Twoją do stworzeń
 rozumnych,
wyrzuć precz szatanów z mego mieszkania
i od mojej rodziny!

Na 10 małych paciorkach:
W Imię Trójcy Przenajświętszej,
Matki Najświętszej, Aniołów i Świętych –
 idźcie precz szatani!

Zamiast Chwała Ojcu:
Święty Michale Archaniele –
strzeż nas i broń nas!

Trzeci dziesiątek

Na dużym paciorku:
O Trójco Przenajświętsza,
przez miłość Twoją do stworzeń
 rozumnych,
wyrzuć precz szatanów
od bliskich mojemu sercu!

Na 10 małych paciorkach:
W Imię Trójcy Przenajświętszej,
Matki Najświętszej, Aniołów i Świętych –
idźcie precz szatani!

Zamiast Chwała Ojcu:
Święty Michale Archaniele –
strzeż nas i broń nas!

Czwarty dziesiątek

Na dużym paciorku:
O Trójco Przenajświętsza,
przez miłość Twoją do stworzeń
 rozumnych,
wyrzuć precz szatanów od mojej parafii,
miasta, Polski – Ojczyzny mojej!

Na 10 małych paciorkach:
W Imię Trójcy Przenajświętszej,
Matki Najświętszej, Aniołów i Świętych –
idźcie precz szatani!

Piąty dziesiątek

Na dużym paciorku:
O Trójco Przenajświętsza,
przez miłość Twoją do stworzeń
 rozumnych,
wyrzuć precz szatanów
od Kościoła Świętego i całego świata!

Na 10 małych paciorkach:
W Imię Trójcy Przenajświętszej,
 Matki Najświętszej, Aniołów i Świętych –
 idźcie precz szatani!



Zamiast Chwała Ojcu:
Święty Michale Archaniele –
strzeż nas i broń nas!

Zamiast Chwała Ojcu:
Święty Michale Archaniele –
strzeż nas i broń nas!

Na zakończenie

Dozwól mi chwalić Cię, o Panno Przenajświętsza
i daj mi moc przeciw nieprzyjaciołom Twoim!

(3 razy)

Źródło: http://www.fronda.pl/a/koronka-egzorcyzmowa,43725.html
 Grupa Facebookowa: ‘Jezus jest naszym Panem’ – 8.11.2014,8:28

Zawierzyć Bożemu Miłosierdziu

„Miłosierny Jezu – ufam(y) Tobie!
Zawierzam(y) Ci siebie:

w życiu,
w umieraniu,
i po śmierci!

 Maryjo – przyjmij mnie (nas) –
ze Swym Synem, i świętym Józefem”!

Modlitwa Przebaczenia

„Jezusie i Maryjo – przebaczam wszystkim,
 którzy mi jakąkolwiek krzywdę wyrządzili.

Nie chcę do tego wracać:
ani w myśli,
ani w słowie,
chyba w przebaczeniu”!

Modlitwa za Ojczyznę Sługi Bożego
ks. Piotra Skargi, SJ

Boże, Rządco i Panie narodów,
z ręki i karności Twojej racz nas nie

 wypuszczać.
A za przyczyną Najświętszej Panny,

Królowej naszej,
błogosław Ojczyźnie naszej,

by Tobie zawsze wierna,
chwałę przynosiła Imieniowi Twemu
a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

Wszechmogący wieczny Boże,
spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom

i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej,
 byśmy jej i ludowi Twemu,

swoich pożytków zapomniawszy,



mogli służyć uczciwie.

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje,
rządy kraju naszego sprawujące,

by wedle woli Twojej – ludem sobie
 powierzonym

mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.
Przez Chrystusa, Pana naszego.

 Amen.

‘Różaniec Egzorcyzmu’:
kliknij:

Różaniec Egzorcyzmu, Zawierzenie Miłosierdziu, Przebaczenie)
(format ‘PDF’: sam tylko końcowy fragment niniejszej strony: Różaniec-Egzorcyzm)

Różaniec Egzorcyzmu, Zawierzenie Miłosierdziu, Przebaczenie)
(format ‘PDF’: do wydruku czarno-białego: przeciać jedno A-5 = 4 stroniczki A-6 obustronnie)

RE-lektura: część VI, rozdz. VI-3k.
 Stadniki, 23.XI.2014.
 Stadniki, 17.X.2015.
 Stadniki, 12 i 27.XII.2015.
 Tarnów, 28.VII.2016.
 Tarnów,27.IX.2016.
 Tarnów, 19.V.2017.

              

5. Trybunał Miłosierdzia – a sytuacja ‘gender’

a. Ogólne warunki ważnej spowiedzi świętej w przypadku ‘gender”
1) Warunek wstępny: wyznanie wiary
2) Pozostałe warunki ważnej, integralnej spowiedzi świętej
„Którym odpuścicie grzechy ...” (J 20,23). Tabela
b. Boży i ludzki ład aktu współżycia
1) Wewnętrzny ład aktu współżycia
Każdy akt małżeński otwarty na życie. HV 11. Tabela
2) Wykluczony seks pozamałżeński oraz wynaturzenia
Wobec norm negatywnych wszyscy absolutnie równi. VSp 96. Tabela
c. Warunek ilości popełnionych grzechów oraz ich ważnych okoliczności
1) Wyznanie ‘ilości’ popełnionych grzechów
2) Wyznanie ważnych okoliczności
Fot66. Asia Bibi – Pakistan: Uwięziona za rzekomą obrazę Mahometa
d. Wdrażanie dzieci i młodzieży w ‘gender’
1) Ciężar gatunkowy wdrażania dzieci w odstępstwo od Boga
2) Wtłaczanie niepewności co do biologicznej identyczności płciowej
3) Wdrażanie w masturbację i stosowanie środków przeciw-rodzicielskich
4) W przypadku nawrócenia
Odpowiedzialność nieprzekazywalna. RP 16

I. „GENDER” – NA „TEJ ZIEMI” ?
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1. „Gender” nie może zwyciężyć Jesus Chrystus, wczoraj i dziś. Hbr 13.8. Tabela
Niebo i ziemia przeminą. Mt 24,35. Tabela
a. Stop dla państwowej edukacji seksualnej
1) Deregulacja seksualności: upadek kultury
2) Niszczenie rodziny
3) Utrata dzieciństwa-niewinności
4) Podważanie powagi rodziców
5) Sprzeczność z rozwojem hormonalnym
6) Masturbacja: narcyzm seksualny
7) Dezorientacja tożsamości płciowej
8) Wspieranie wyboru płci w wieku dojrzewania
9) Konieczność ostrzegania przed homoseksualizmem
10) Rozpad rodziny jako normalność?
11) Niszczenie rodziny - koszty państwa
12) Kryzys demograficzny
b. Sprzeczności programowej seksualizacji
Sprzeczności edukacji będącej contr-edukacją. Tabela
c. Komu zależy na zniszczeniu dzieci i społeczeństwa
Pytania: Komu zależy na seksedukacji? Kto stoi za tym? Tabela

2. Narodzie Ukochany ! Do Krzyża, do Maryi – wróć !
a. Kolejna próba dziejowa
1) Pochód homoseksualistów i lesbijek, obecnie dyktatury ‘gender’
2) W wierności tradycji Chrystusowej – w poszanowaniu dla obcych
3) Ostatnie dziesięciolecia dziejów „TEJ Ziemi” i nowa próba: ‘gender’
b. Czyżby z ‘TEJ Ziemi’ naraz wyprosić Chrystusa i Maryję?
1) Ponownie w obliczu próby
2) Rząd – a naród
3) „Non possumus – Na to pójść nie możemy” – Ty nihilistyczna ateizacjo

Św. Polikarp: 86 lat Mu służę .... Tabela
‘Gender’ nie dla nas! Tabela
Nie eksperymentować na dzieciach. Tabela
c. Zobowiązania Ludu ‘TEJ Ziemi’
1) „Tylko pod tym Znakiem ...!”!
‘Tylko pod tym Znakiem ...’. Tabela
2) Oddanie Polski w Niewolę Macierzyńskiej Miłości Maryi
Codzienne Oddania w Niewolę Macierzyńskiej Miłości Maryi. Tabela
3) „Abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy
„Proszę abyście nie podcinali tych korzeni...”. Tabela
4) „Semper fidelis ...”
„Polonia semper fidelis”. Tabela

PODSUMOWANIE
1) Jeszcze raz: zobowiązujące słowa
Jeszcze raz: podstawowe hasła-charakterystyki Polski
2) Jeszcze raz: Millenijne Oddanie Akt Milenijnego Oddania Polski w Niewolę Miłości Maryi. Pełny tekst
3) Jeszcze raz: Chrystus nie wyrządził krzywdy
Jeszcze raz: Chrystus nie wyrządził mi żadnej krzywdy
Których bogiem – brzuch. Flp 3,18n
4) Zostań z nami: Chryste, Maryjo!
Dwaj uczniowie z Emaus: ponowne zaproszenie Chrystusa i Maryi. Tabela
5) Modlitwa za wrogów Chrystusa i Maryi
Modlitwa o nawrócenie niewierzących. Tabela
6) Presji anty-teizacji nie ulegniemy
7) Z listu otwartego ex-geja do Papieża Franciszka
List otwarty ex-geja do Papieża Franciszka. Tabela
8) W jedności siła
Apel Jasnogórski. Tabela
Dodatek Modlitewny: Modlitwa egzorcyzmu na Różańcu, Zawierzenie Miłosierdziu, Modlitwa
 Przebaczenia
Koronka egzorcyzmu. Tabela
Zawierzenie Miłosierdziu, Modlitwa przebaczenia
Modlitwa za Ojczyznę – ks.Piotr Skarga
Wydruk: WORD, PDF

Obrazy-Zdjęcia

Fot64. Emilia-Adam: upragniona chwila Sakramentu Małżeństwa
Fot65. Kolejna powódź: wszystko pod wodą. Tędy przebiegała ... droga!
Fot67. Babcinka modli się na Różańcu ...!



Fot68. Ks. Kazimierz Krakowczyk, Modlitwa z góralami na Babiej Górze
Fot69. Piękno krajobrazu – niwy i łany pól na tle lasów
Fot70. Kanarek niebieski karmi swe pisklęta
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 Rozdz. 3. W IDEOLOGII GENDER: WSZECHOGARNIAJĄCEGO
GENDER-QUEER-MAINSTREAMING.
„... Ale nas zbaw od Tego, który jest ZŁY” (Mt 6,13)

 Wprowadzenie do klimatu rozdziału

 Tylko pod tym Krzyżem – Polak Polakiem. Grafika

 Nie przeprowadzamy badań od zera

 Podstawowa literatura. Skróty

 Wykorzystana literatura. Skróty. Skróty organizacji. Tabela

 A. WYŁANIAJĄCY SIĘ PROBLEM ‘GENDER’ W POLSCE

 1. Prekursory późniejszego ‘gender’

 a. Nieproszeni ‘goście’

 b. Wlewający się strumień pre-‘gender’

 c. Zyski ‘Parad Równości”

 2. Zobowiązania etyczne Narodu

 a. Zobowiązanie Chrztu Polski

 Zadzierzgnięta więź Ludu „TEJ Ziemi” ze „SKAŁĄ- Piotrem”

 b. Próba wiary – i próba charakteru: 1079 i Millenium Chrztu

 Z Homilii Jana Pawła II: próba wiary-charakteru. Tabela

 c. ‘Oddanie Polski w Niewolę Macierzyńskiej Miłości Maryi” – 1966 r.

 Milenijne oddanie się Maryi w Niewolę Macierzyńskiej Miłości Maryi

 Niewola Macierzyńskiej Miłości – za wolność Kościoła

 d. „Polonia semper fidelis – Polska zawsze wierna”

 Polonia semper fidelis. Grafika

 3. Rozeźlony ujawniony

 a. List Episkopatu o ‘gender’: (29.XII.2013)

 1) Coraz intensywniejsze publiczne pojawianie się tematyki ‘gender’

 2) Fragmenty Listu Pasterskiego 2013 r. o ‘gender’

 b. Rozeźlone oburzenie

 Tylko pod tym Znakiem ... – Tabela

 Święte oburzenie środowisk laickich

 c. Przykład ataku z środowiska lewicowego

 d. Przykład ataku z środowisk prawicowego

 e. Ataki na Ks. Prof. Dariusza Oko

 f. W obliczu ataków na osobę Ks. Prof. Oko
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 B. NURTY FILOZOFICZNE U KORZENI ‘GENDER’

 1. Wstępne etapy „gender’

 a. Zwiastuny nowej ideologii

 Skróty podstawowej litertury

 1) Pełzający totalitaryzm rewolucji seksualnej

 2) Przyczółki zapisów prawnych u szczytów władz

 3) Wielka Rewolucja Francuska i czołowe osobistości rewolucji seksualnej

 4) Simone de Beauvoir i rewolucja seksualna 1968

 Postępujące rozmiękczanie Prawa Karnego Niemiec w dziedzinie seksualności. Tabela

 2. Genderyzm pod szatą feminizmu

 a. Feminizm w walce o ‘równouprawnienie’

 Blokowane możliwości rozwojowe kobiet. Tabela

 Engels: likwidacja rodziny, proces produkcji, dzieci. Tabela

 b. Judith Butler i tożsamość płciowa

 1) Konstrukcje myślowe Judith Butler

 2) Uwagi do twierdzeń Judith Butler



 3) „Queer” i „gender” w rozumieniu Judith Butler

 3. Gender na poziomie ONZ

 a. Postępująca utrata autorytetu ONZ

 Z Deklaracji Podstawowych Praw Człowieka. Tabela

 b. Nadzieje pokładane w ONZ po 1989 r.

 Etyka chrześcijańska a postmodernistyczna. Tabela

 Nie upoważnione grupy – rządzące rządami. Tabela

 c. Cel strategiczny: redukcja ludności świata

 Przewrotnie formułowana terminologia na działania ‘anti-life’

 Konferencja Pekinie 1995 r.: Sofistyczna terminologia. Tabela

 d. Pekin 1995 a kwestia kobiet

 Ulotka-protest Obrońców Rodziny: Pekin 1995. Tabela

 Przykładowe reinterpetacje Podstawowych Praw Człowieka. Tabela

 C. POSTĘPUJĄCY TOTALITARYZM ‘GENDERYZMU’

 1. Jogjakarta 2006 r.

 a. Cele spotkania ekspertów: Jogjakarta 2006 r.

 Orientacja seksualna. Tabela

 Tożsamość seksualna. Tabela

 b. Wszechseksualizm po linii LGBTI

 Przykładowo: Prawo człowieka do korzystania z praw człowieka .... Tabela

 Wolność w uznaniu tożsamości seksualenj. Tabela

 Samodzielne określanie tożsamości seksualnej. Tabela

 c. ‘Małżeństwa homoseksualne’ – adopcja – przywileje

 Małżeństwo wg Deklaracji Praw Człowieka 1948 r. Tabela

 Przywileje rodziny dla małżeństw jednopłciowych. Tabela

 Prawa dla aktywności LGBTI. Tabela

 Ocena z punktu widzenia prawa międzynarodowego. Tabela

 2. Metody wprowadzania w błąd

 a. Fałszowanie legitymizacji – Manipulacje słowne

 Państwa powinny...(P27A-D) Tabela

 Stosowane slogany: Cornides, krytyka. Tabela

 b. Stosowane metody działania

 Metody nacisku na korzyść LGBTI. Tabela

 Nieograniczane manifestacje LGBTI. Tabela

 c. Środki represyjne wobec opornych

 Ograniczenia wolności umów na korzyść LGBTI. Tabela

 Zburzenie wolności myśli-wypowiedzi. Cornides. Tabela

 Sugestie walki z Przewodnika Aktywistów. Tabela

 3. Pochód „Gender” w Unii Europejskiej

 a. UE stopniowo do usług „Gender”

 b. Przykładowa działalność niektórych agentur UE

 Plany EIGE: instytutu ds. Rówości. Tabela

 c. Parlament Europejski – Rada Europy – świat

 Definicja ‘przestępstwa nienawiści’. Tabela
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 D. WSZECHOBECNA DYKTATURA „GENDER”

 1. Ustawianie polityki pod „gender’

 a. Wdrażanie ideologii gender

 Pakt Genderowy. Tabela

 Polityczne wdrażanie ideologii gender. Tabela

 b. Manifest genderowy – Niemiecka Rada Etyki – ‘Płeć Trzecia’

 Cel Manifestu Genderowego. Tabela



 c. Niemiecka Rada Etyki – ‘Płeć Trzecia’

 Stanowisko Niemieckiej Rady Etyki. Tabela

 Z Umowy SPD i Zielonych 2010. Tabela

 2. Genderyzacja świata nauki

 a. Nauka pod pręgierzem ‘gender’

 Przykład szantażowanego profesora z München. Tabela

 Hasło genderowców. Tabela

 b. Gender w sądownictwie

 c. Genderyzacja edukacji dzieci i młodzieży

 Cel Dnia Dziewczyny-Chłopca. Tabela

 Zalecenia LGBTI dla przedszkoli. Tabela

 d. Polityka pod ‘gender mainstreaming’

 Żądanie akceptacji wielo-płciowości. Tabela

 E. SPOŁECZEŃSTWO WEDŁUG „GENDER”

 1. Gwałt zadawany słownictwu

 a. Manipulacja terminologią

 Cztery sposoby manipulacji słownej. Tabela

 b. Ideologizacja pojęć kluczowych: wartość, wolność, tolerancja itd

 2. Miejsce pornografii w ideologii ‘gender’

 a. Zalew pornografii po 1973 r.

 b. Zniewolenie nałogiem

 Christa Meves: Uzależnienie od porno. Tabela

 Christa Meves. Nałóg porno. Tabela

 Mechaniizm uzależnienia. Tabela

 Wskaźniki uzależnienia nałogowego. Tabela

 c. Destrukcyjne skutki pornografii

 Destruktywne skutki feminizmu: wzajemna utrata siebie mężczyzny i kobiety. Tabela

 Porno a pedofilia. Tabela

 F. GENDER DOCELOWO: HETERO-, HOMO- BI-, TRANSSEKUALIZM

 1. Ruch gejowski1. Ruch gejowski

 a. Homoseksualizm

 Fałsz naukowy o determinacji homoseksualizmu: Socarides. Tabela

 b. Nieproporcjonalnie zawyżane dane statystyczne

 Badania nad homoseksualizmem prowadzone w Danii 2006. Tabela

 c. Konsekwencje fizyczne i psychiczne życia gejów-lesbijek

 Źródła pojawiających się skłonności homoseksualnych

 Badania Marii Tomeo – 2001 r. Tabela

 Manipulacja danymi o pedofili: w Kościele a innni pedofile. Tabela

 d. Dalsze forsowanie LGBTI

 Wyznane Michael Gatze. Tabela

 Właściwe intencje LGBTI. Tabela

 2. Walka wymierzona przeciw małżeństwu

 a. ‘Małżeństwo’ jednopłciowe

 Państwa a partnerstwa homoseksualne. Tabela

 Jan Paweł II: Wolność musi zatrzymać się przed dobrem-złem. VSp 35

 Niezastąpiona funkcja małżeństwa-rodziny. Tabela

 b. Homo-małżeństwo jako ‘Prawo Człowieka’ ...

 Wypaczanie pojęcia ‘praw człowieka’. Cornides. Tabela

 Małżeństwo mężczyzny-kobiety według Deklaracji ONZ 1948. Tabela

 Małżeństwie według Europejskiej Konwencji Praw Człowieka 1950. Tabela

 Małżeństwo według UE 2009 r. Tabela

 UE uzasadnia pominięcie wzmianki o mężczyźnie-kobiecie. Tabela



 c. Postępujące uprzywilejowania homo-związków

 1) Ustawy anty-dyskryminacyjne

 2) Postępująca transformacja prawa małżeńskiego

 3) Pytanie o istotną podstawę eliminowania rodziny

 4) Wnioski

 5) Prawo do adopcji

 3. Jeszcze raz: metody stosowane przez ‘LGBTI’

 a. Wrażenie powszechnej konieczności

 Zalecenie stwarzania konieczności. Dokument. Tabela

 b. Terror homofobii

 c. Prawa gejów jako Prawa Człowieka

 Cel ruchu LGBTI: zmiana idei rodziny. Tabela
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 G. SEKS-EDUKACJA W SZKOLE I PRZEDSZKOLU

 1. Państwo a dzieci

 a. Prawo do wychowania

 Wprowadzana edukacja seksualna. Tabela

 Prawo rodziców do wychowania: Konwencja. Tabela

 b. Narzucona seks-edukacja

 c. Instytucjonalne narzędzia seks-edukacji

 1) Federalna Centrala Edukacji

 2) Instytut Pedagogiki Seksualnej

 3) Pro Familia

 4) Międzynarodowa Federacja Planowanego Rodzicielstwa

 Raport IPPF z 2010 r. Tabela

 Seksualizacja młodzieży według IPPF’u. Tabela

 Wytyczne seksulne IPPF’u dla nastolatków.Tabela

 5) Radykalne mniejszości a władza polityczna

 d. Niektórzy poszczególni promotorzy

 Z informatora dla rodziców. Tabela

 Porady dla rodziców sugerowane przez Ina-Maria Philipps. Tabela

 Reakcja Iny-Marii Phillips na protesty rodziców. Tabela

 Karlheinz Valtl: przykład manipulacji słownictwem. Tabela

 2. Wprowadzanie treści seksualnych

 a. Abecadło ciała – Leksykon

 b. Film i podręcznik „Sex, we can?!”

 c. „Różnorodność: Gdzie da się jeszcze ...?”

 Zalecenia pod kątem ‘queer’. Tabela

 Wskazania w przypadku blokowania swobody. Tabela

 Podręcznik wszelkich perwersji ... Tabela

 d. ‘Lesbijskie i gejowskie style życia’

 Wskazówki interdyscyplinarne o życiu lesbijek-gejów. Tabela

 3. Standardy seks-edukacji WHO i BZgA

 a. Wytyczne BZgA (za WHO)

 Konkretne wytyczne seksedukacji wg BZgA. Tabela

 Przeciwdziałanie stereotypom płciowym – wg BZgA. Tabela

 Odebranie praw rodziców w kwestii seks-edukacj. Tabela

 A jednak prawo rodziców: Baden-Wirtemberg. Tabela

 b. Przewrotne metody manipulacji stosowane do seksualizacji dzieci

 4. Następstwa seksualizacji młodzieży

 a. Ciąże-aborcje-zakłócenia cyklu

 b. Choroby weneryczne



 Rak języka i migdałek: nagroda seksu oralnego. Tabela

 c. Depresje – samobójstwo – więzi

 d. Łańcuch sprzeczności u ideologów seksu

 Sprzeczności rewolucjonistów seksualnych. Tabela

 Najgłębsze zamierzenia globalistów. Tabela
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 H. „CÓŻ BOWIEM ZA KORZYŚĆ ODNIESIE CZŁOWIEK ... ”? (Mt 16,26)

 1. Realistyczny obraz ‘LGBTIQ’

 a. Początki ruchu

 b. Właściwy cel ruchu

 c. Skłonność a czyn homoseksualny

 d. Totalitaryzm żądań

 e. Samozagłada na wesoło

 2. Albo ‘gender’ albo Bóg

 a. Likwidacja chrześcijaństwa

 b. Kolejna odsłona grzechu ‘Babel’

 Uniwersytet Sydney: wielość ‘tożsamości sexualnych’

 c. Absurdy walki ze stereotypami

 d. Eliminowanie Boga

 Bogu być nie wolno. Tabela

 e. A – „ON” ... po prostu „JEST” ...!

 3. Korzenie człowieczeństwa

 a. Szukanie prawdy

 b. Podmiotowość ludzkiej osoby

 Podmiotowość człowieka: Jan Paweł II, KUL

 Komplementarność mężczyzny-kobiety

 KUL: służba prawdzie i podmiotowości-wolności

 KUL: człowiek a samoświadomość

 KUL: nie-poddany materii, przyjmujący normę etyczną

 c. Wezwanie do rozwoju w miłości-życiu

 Człowiek stworzony-wezwany

 d. Jeszcze raz: wyposażenie osoby

 1. Człowiek: ciało-duch

 J 5,25: sąd zróżnicowany. Tekst

 2. Uzdolnienia ducha: osoby

 Sumienie. Posluszeństwo normie moralnej

 Osobista nieprzekazywalna odpowiedzialność. RP 16

 Ponowne krzyżowanie: Hbr 6,4nn

 Zgorszenie Małych: tekst Mt 18,6

 Osobista nieprzekazywalna odpowiedzialność. RP 16

 4. Prawda – wiara – perspektywa definitywna

 a. Nauka-Prawda-Rozum-Wiara

 Odpowiedzialność Chrystusa za Prawdę. RH 19

 Wiara-rozum. RH 19

 Wierność względem Magisterium. RH 19

 Nauki ścisłe-humanistyczne. RH 19

 b. Zmieść z widowni chrześcijaństwo

 c. Ryzykowne podejmowanie omawianego tematu

Część VI, Rozdz. 3: f...     p6_3f.htm.htm

 5. Naukowy charakter ‘gender’

 a. „Służba prawdzie z miłości do prawdy ...”

 1) Prze-interpretowanie tekstów prawnych



 2) Organy kontroli-sankcji

 3) Wytyczne dla ’języka płciowo prawiedliwego’

 ’Język płciowo sprawiedliwy’. Tabela

 b. Maskowanie właściwych zamierzeń

 c. ‘LGBTIQ’ a medycyna

 1) Tożsamość natury mężczyzny czy kobiety

 2) Autoagresja, myśli samobójcze

 Skutki zaszczepianych wątpliwości co do tożsmości

 Przysięga Hipokratesa. Tabela

 3) Beauvoir: ”Nikt nie rodzi się kobietą...”

 Grodzka: Tożsamość w oparciu o genitalia to patologia. Tabela

 4) Wywiad z dr Półtawską

 Dr Wanda Półtawska o gender. Tabela

 Wywiad z prof. Lew-Starowiczem

 Z wywiadu z prof. Starowiczem

 d. Mózg mężczyzny a kobiety

 1) Problem zróżniocowanej budowy mózgu

 Problem zróżnicowań mózgi mężczyzny-kobiety

 2) Anne Moir-David Jessel: Płeć mózgu. Książka

 3) Oświadczenie Katolickich Kobiet Polski 2014

 Oświadczenie Katolickich kobiet Polski. Tekst

 e. Film Harald Eia: Norwegia o ‘równości płci’

 1) Gabriele Kuby. Film Haralda Eia

 Wywiad Haralda Eia. Tabela

 2) Film Haralda Eia o Gender Studies

 Link do filmu Haralda Eia o Gender Studies. Tabela

 3) Soren Sulfur: Film Haralda Eia

 Omówienie filmu Haralda Eia. Tabela

 I. ‘GENDER’ I ‘LGBTIQ’ W POLSCE

 1. Polska pod wzrastającą presją Zachodu

 a. Naród z tradycją – a Władza

 1) Polska na styku kultur

 2) Naród a poczynania Władz

 b. Bezpośrednie uwarunkowania Władz

 1) Polska wyzwolona z Bloku Wschodniego

 2) Zniweczyć sprzeciw Polski

 c. Rząd a Naród

 1) Otwarcie się Rządu na program ‘gender’

 Rządowa akceptacja ‘gender’. Tabela

 2) Obawa p. Premiera o stanowisko Trybunału

 Premier a Trybunał Konstytucyjny. Tabela

 3) Ciche otwarcie podwoi na ‘gender’

 2. Garść dokumentów wiodących

 a. Zasada równości szans kobiet i mężczyzn

 Nakaz opiniowania każdego podania pod kątem ‘gender’

 b. Komunikat Komisji Europejskiej do Rady...

 c. Konwencja Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy

 d. Standardy edukacji seksualnej w Europie

 WHO: edukacja seksualna Europy. Tabela

 e. Równościowe Przedszkole

 f. Szkoła Milczenia

 3. ‘Gender’ w Polsce: promocja – i sprzeciw



 a. Systematycznie – ale ‘drogą ewolucji’

 b. Słownictwo ‘gender’

 Oficjalne wyjaśnienia słownictwa. Tabela

 Źródła do Słowników-haseł

 Słownik pojęć równościowych. Tabela

 Gender: płeć biologiczna i kulturowa. Tabela

 Queer theory. Tabela
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 4. Przyjęta taktyka ‘gender’

 a. Taktyka zakłamania

 1) Wprowadzanie Narodu w błąd

 2) ‘Oświadczenie’ Pełnomocnika Rządu ds. Równości

 ‘Oświadczenie’ Pełnomocnika. Tekst-tabela

 b. Analiza zakłamań ‘Oświadczenia’

 1) ‘Oświadczenia’ a inne oficjalne dokumenty

 2) Tożsamość ‘gender’ a ‘polityka równościowa’

 3) Zasada „gender mainstreaming”

 Żaden projekt wolny od genderyzmu. Tabela

 4) Totalitarny charakter „gender mainstreaming”

 „Nie wszyscy muszą podzielać przekonanie„. Tabela

 Tabela Rządowa: Zasada Równości szans

 5) Docelowe zamierzenie programu

 Uwolnienie wszelkich ‘queer’. Tabela

 c. ‘Genderyzm’ przechodzący w ‘queer’

 1) Różnorodność genderowa – a zyski?

 Uwaga. Powaga interpretacji Dra Macieja Dudy: UE,RP, Ministerstwo Edukacji

 2) ‘Polityka równościowa’ – a ‘teoria queer = LGBTIQ’

 3) Rządowe zaprzeczenia – a rzeczywisty ‘kurs queer’

 d. ‘Równość’ – a ‘teoria queer’

 1) Konfrontacja Pełnomocnik Rządu a ‘genderyzm’

 Nauka opisuje, nie krytykuje

 2) Rządowe okłamywanie narodu w żywe oczy

 Uwaga. Rząd zamówił 30 filmów o ‘gender’ ...

 5. Organizacje ‘za’ i ‘przeciw’ ideologii ‘gender’

 a. Organizacje popierające ideologię ‘gender’

 1) Porozumienie z 2009 r.: ‘Seks-edukacja dzieci’

 Porozumienie o seksedukacji w Polsce, 2009. Tabela

 Organizacje które podpisały Porozumienie 2009

 Osoby indywidualne promujące ‘gender’

 UWAGA. Podpisani a finanse i dyplomy do deprawacji

 2) Polskie organizacje promujące ‘gender’

 b. Organizacje przeciwstawiające się ideologii ‘gender’

 1) „Dla Rodziny – Koalicja OBYWATELSKA”

 2) Stowarzyszenia zrzeszone w „DLA RODZINY – KOALICJA OBYWATELSKA”

 3) Inne Stowarzyszenia oraz strony internetowe

 3a) Stop Aborji – Fundacja PRO

 6. Jeszcze raz – w głębokim zatroskaniu o dzieci, młodzieży, rodziny

 Bemerkung. Drastische Fotos...

 a. ‘Gender’ w Przedszkolu

 Jeszcze raz: dzieci Przedszkolne

 Poznawanie części ciała ...

 Nauczyciel-pedofil



 Konstytucja RP: prawa rodziców

 Gabriele Kuby: zniszczyć rodzinę, normy, wstydliwość. Tabela

 Sekretarz Generalny ONZ: religia musi ustąpić przed LGBTIQ

 b. ‘Program Równościowy’ dla młodzieży szkolnej

 1) Seksedukacja w szkole

 Wszechwładza genderowców. Tabela

 Wszechwładza genderowców – c.d.1. Tabela

 Wszechwładza genderowócw – c.d.2. Tabela

 2) Zaprogramowana deprawacja dzieci i młodzieży

 Konferencja w PAN o seksedukacji WHO. Tabela

 Konferencja w PAN o seksedukacji WHO, c.d. 1. Tabela

 Po przeczytaniu tej Konferencji. Tabele

 Po przeczytaniu tej Konferencji. c.d. Tabela
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 J. KU PODSUMOWANIU ROZWAŻAŃ

 1. Garść oficjalnych obłąkanych wypowiedzi i decyzji

 a. Zamaskowany lub jawny atak na Kościół

 b. Ośmieszanie się ‘genderyzmu’

 c. Atak na rodzinę

 d. ‘Genderyzm’ a dzieci

 e. ‘Genderyzm’ a aborcja i eutanazja

 f. ‘Genderyzm’ a klauzula sumienia

 2. Polska – Polską jako Ziemia Chrystusa i Maryi

 a. Goszczenie Chrystusa i Maryi od Tysiąca Lat

 1) Nowe Zstąpienie Ducha Świętego na TĘ Ziemię

 Z Homilii Jana Pawła II 2.VI.1979, Warszawa. Tekst-1

 „Ten stary DĄB ... korzeń jego jest Chrystus”. Tekst-2

 Z Homilii Jana Pawła II 2.VI.1979, Warszawa. Tekst-3

 2) Polska grzeszna – nawracająca się w swej wolności

 Tylko pod tym Znakiem .... Tabela

 Cuius regio, eius et religio – a Polska

 b. Zobowiązujący charakter Milejnijnego Oddania

 1) Akt Jasnogórski: zbawienie świata

 „... za wolność Kościoła w świecie i w Polsce

 2) Nowy tytuł zobowiązujący do zachowania Przykazań

 3) Ubłaganie wolności w głoszeniu Ewangelii: w świecie i w Polsce

 3. Polska wobec terroru ‘gender’

 a. Wolność – w którym kierunku ?

 1) Ateizm – antyteizm

 Deizm: Bóg TAK, ale wara Mu od ingerencji w życie człowieka. Tabela

 2) Import ofert kuszących do grzechu ‘Babel’

 b. „Possumus” – czy „NON POSSUMUS”

 1) Neo-religia bożka ‘Seksu’: jej geneza i dyktatura

 Sumienie: tekst DeV 43

 2) Parodia Pierwszego Przykazania

 3) Warunki ideologiczne uzyskiwania pomocy gospodarczej

 4) Śmiercio-nośne instytucje WHO, ONZ, UE
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 4. W obliczu frontalnego ataku na tożsamość „TEJ Ziemi”

 a. Po czyjej stanę stronie?

 1) Za świętym Polikarpem ...

 Ty moja Ojczyzno! Tabela



 2) Czy da się przechytrzyć ... Boga?

 b. ‘NIE’ Rządu – czy ‘TAK’ Narodu

 1) Nieśmiertelność poza wolną wolą, wieczność szczęśliwa: uwarunkowana

 Na ukaranie wieczność – teraz Miłosierdzia czas

 Zachowanie Przykazań – warunek życia wiecznego. Tabela

 2) Złamać morale Ludu „TEJ Ziemi” haczykiem bożka- ‘Seksu’

 3) Wzrastająca nieufność do sprawujących Władzę

 UWAGA. Atak na Deklarację Wiary oraz na prof. Bogdana Chazana

 5. Naród zmuszony wyrazić sprawującym Władzę swoje ‘Non possumus’

 a. Czy jesteś – i chcesz pozostać ‘TEJ Ziemi’ Córą – Synem?

 1) Gdy Władza działa przeciw Bogu i przeciw Tradycji

 2) Zobowiązania Polski: rok 966 – 1979 – Polska aktualna

 Jan Paweł II, Homilia Pożegnalna 10.VI.1979. Tabela

 3) ‘TA Ziemia’ – a moja z nią więź

 Racja siły – siła racji. EV 19. Tabela

 Wdięczność za życie, zobowiązanie Milenijne, modlitwa. Tabela

 4) Trzy mobilizujące, radośnie zobowiązujące tytuły

 Być Polakiem pod tym Znakiem-Krzyżem ... Tabela

 b. Kto po stronie „Tylko pod tym Znakiem ...”

 1) Niewiara wielu w ‘ZŁO’ ‘genderyzmu’

 2) Odwieczna metoda ‘ZŁEGO’: kłamstwo-mord

 3) Postawa Syna i Córy „TEJ Ziemi”

 ‘Tylko pod tym Krzyżem... ’. Tabela

 ‘Na to zgodzić się nie możemy’. Tabela

 c. Syn i Córa ‘TEJ Ziemi’ ‘Poloniae Fidelis’ a ‘gender’

 1) Osoby nie identyfikujące się z Polską Chrystusową i Maryjną – a etyka

 ‘Tylko pod tym Krzyżem ...’

 Normy etyczne niezależne od czasu ich sformułowania. VSp 112

 Nie zbiór tez, ale poznanie Chrystusa. VSp 88

 Dyscyplina partyjna a poczytalność

 Odpowiedzialność nieprzekazywalna. RP 16

 Warunki rozgrzeszenia w przypadku głosowań, udziału w akcjach...

 Polska: Wierna – Honor – Krzyż Chrystusa. Tabela

 2) Jeszcze raz: Rząd Polski – naukowość – walka z przemocą

 Strategia Polskiego Rządu

 Gender: ideologia, nie nauka. Prawa kobiet jako atrapa

 3) Z wypowiedzi Urzędu Nauczycielskiego Kościoła

 Charakterystyka ‘gender’ (2013 r.). Tabela: tekst

 Linki z naszej strony o stworzeniu, przymiotach człowieka

 Dokumenty Jana Pawła II i Kongregacji, Rad Papieskich
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 K. ‘GENDER’ W KONFRONTACJI ZE SŁOWEM BOŻYM I MAGISTERIUM

 1. ‘Gender’ a SŁOWO-BOŻE

 a. Obszary stworzenia zawładnięte przez ‘gender’

 1) Walka ‘gender’ przeciw Bogu Stworzycielowi

 2) Eliminacja Bożych Przykazań

 3) Eliminacja ... Chrystusa i chrześcijaństwa

 b. Stworzeni do wzajemnej komplementarności w komunii życia- miłości

 1) Bóg nadal: Stworzyciel – i Odkupiciel ... człowieka-mężczyzny, człowieka-kobiety

 2) Mężczyzna-kobieta w nauczaniu Jana Pawła II

 Jan Paweł II: odmienność i oryginalność osobowa. MuD 10

 c. Oblubieńcze zjednoczenie z Bogiem



 1) Bóg zawsze pierwszy szukający kontaktu Miłości ...

 2) Samo-stanowienie: dar funkcjonalny

 3) Partner Absolutu – Podmiot Przymierza

 2. Słowo Boże o odpowiedzialności za uczynki

 a. Zły w ataku na najwyższe ‘piętro’ człowieka-osoby

 1) W przygotowaniu warunków pojednania z Bogiem

 2) Już w raju: atak na poziom samo-świadomości

 b. Przyjmowanie lub odrzucanie Słowa Bożego

 1) Odkupieńcza Miłość Trójjedynego

 2) Nieprzemijalność Słowa Bożego

 3) ‘Zgorszyć’ dziecko: wdrażać w odejście od Boga

 4) Bez opamiętania w grzechach

 5) Gotowość złożenia najwyższej ofiary

 6) Sąd przed Trybunałem Chrystusa

 7) Ciało i Krew Chrystusa: warunek życia wiecznego

 8) Śmierć jako przychodzący Odkupiciel

 3. Z wypowiedzi Magisterium Kościoła

 a. Magisterium – Chrystus Nauczający

 1) Z mandatu Jezusa Chrystusa

 2) Jan Paweł II – ‘Familiaris Consortio’

 Familiaris Consortio 33. Tekst

 3) Jan Paweł II – ‘Veritatis Splendor’

 b. Prawo Boże a prawo stanowione

 1) Z pobytu w Polsce w 2014 r. kard. Gerharda Müllera

 2) Z wystąpienia Kardynała Müllera w Pałacu Prezydenckim w Warszawie

 Z przemówienia Kard.Müllera: Prawo Boże – Prawo stanowione

 c. Wolność a odpowiedzialność

 1) Z nauczania Jana Pawła II: VSp 35

 Tekst VSp 35

 2) Inny fragment z nauczania Jana Pawła II. RP 16

 d. Ład odniesień płciowych

 1) Wewnętrzny ład aktu współżycia: każdy akt otwarty na Życie

 2) Odrzucenie wszelkich praktyk przeciw-rodzicielskich

 3) Środki lecznicze a życie Poczętego

 e. Normy pozytywne a negatywne

 1) Normy moralne pozytywne a negatywne – ‘Veritatis Splendor’

 2) Normy negatywne a prawo stanowione

 3) Czyny ‘wewnętrznie złe’

 4) Czyny ‘wewnętrznie złe’ a ‘grzechy usprawiedliwione’?

 5) Normy moralne negatywne obowiązujące bez wyjątku wszystkich

 f. Wybór Boga czy Jego odrzucenie

 1) Wyrzuty sumienia: zachęta do prośby o przebaczenie

 2) Gotowość na męczeństwo w obronie Bożego Prawa

 4. ‘Gender’ a niełatwe szanse pojednania z Bogiem

 a. Pojednanie a uczestnictwo w wykładach o ‘gender’

 1) Tajemnica Pojednania i Eucharystia

 2) ‘Gender’ a stosowane przez jego aktywistów etycznie niegodne metody

 3) Bóg Miłosierdzia a warunki ważnej Spowiedzi świętej

 4) Uczestnictwo w wykładach o ‘gender’

 b. Aktywne wykładanie ideologii ‘gender’

 1) Aktywne propagowanie ‘gender’

 2) Założenia wstępne warunkujące wykładanie ‘gender’



 c. Boża odpowiedź na ‘NIE’ – ‘gender’

 1) SŁOWO BOŻE które nie przemija

 2) ‘Gender’ jako ‘NIE’ wobec Pierwszego Przykazania

 Oświadczenie RP: priorytet prawa stanowionego. Tabela

 3) Pojednanie – w warunkach ... wyrzeczenia się Boga?

 4) Konieczność ponownego Wyznania Wiary

 d. Praktykowanie ‘LGBTIQ’ i ‘queer mainstreaming’

 1) Praktykowanie ‘gender’

 2) Wyznanie Wiary i wyrzeczenie się nałogu

 Katechizm Kościoła Katolickiego: nr 2357-9: homoseksualizm. Tabela

 3) Dalsze przypomnienia warunkujące pojednanie z Bogiem

 4) Jeszcze raz: Jan Paweł II a sumienie

 e. Wdrażanie drugich w praktyki ‘LBGTIQ’

 1) Aktywne przekazywanie ‘LBGTIQ’

 2) Okoliczność wdrażania innych w praktyki ‘gender’

 3) Zgorszenie zwłaszcza dzieci: uczyć jak odejść od Boga

 W ST: uwieść do apostazji od Jahwéh: Dt 13. Text-Tabela

 Jezus o zgorszeniu: wdrażaniu w grzech. Mt 18,4-7. Tabela
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 5. Trybunał Miłosierdzia – a sytuacja ‘gender’

 a. Ogólne warunki ważnej Spowiedzi świętej w przypadku ‘gender”

 1) Warunek wstępny: Wyznanie Wiary

 2) Pozostałe warunki ważnej, integralnej Spowiedzi świętej

 „Którym odpuścicie grzechy ...” (J 20,23). Tabela

 b. Boży i ludzki ład aktu współżycia

 1) Wewnętrzny ład aktu współżycia

 Każdy akt małżeński otwarty na Życie. HV 11. Tabela

 2) Wykluczony seks pozamałżeński oraz wynaturzenia

 Wobec norm negatywnych wszyscy absolutnie równi. VSp 96. Tabela

 c. Warunek ilości popełnionych grzechów oraz ich ważnych okoliczności

 1) Wyznanie ‘ilości’ popełnionych grzechów

 2) Wyznanie ważnych okoliczności

 d. Wdrażanie dzieci i młodzieży w ‘gender’

 1) Ciężar gatunkowy wdrażania dzieci w odstępstwo od Boga

 2) Wtłaczanie niepewności co do biologicznej identyczności płciowej

 3) Wdrażanie w masturbację i stosowanie środków przeciw-rodzicielskich

 4) W przypadku nawrócenia

 Odpowiedzialność nieprzekazywalna. RP 16

 I. „GENDER” – NA „TEJ ZIEMI” ?

 1. „Gender” nie może zwyciężyć

 Jesus Chrystus, wczoraj i dziś. Hbr 13,8. Tabela

 Niebo i ziemia przeminą. Mt 24,35. Tabela

 a. Stop dla państwowej edukacji seksualnej

 1) Deregulacja seksualności: upadek kultury

 2) Niszczenie rodziny

 3) Utrata dzieciństwa-niewinności

 4) Podważanie powagi rodziców

 5) Sprzeczność z rozwojem hormonalnym

 6) Masturbacja: narcyzm seksualny

 7) Dezorientacja tożsamości płciowej

 8) Wspieranie wyboru płci w wieku dojrzewania

 9) Konieczność ostrzegania przed homoseksualizmem



 10) Rozpad rodziny jako normalność?

 11) Niszczenie rodziny - koszty państwa

 12) Kryzys demograficzny

 b. Sprzeczności programowej seksualizacji

 Sprzeczności edukacji będącej contr-edukacją. Tabela

 c. Komu zależy na zniszczeniu dzieci i społeczeństwa

 Pytania: Komu zależy na seksedukacji? Kto stoi za tym? Tabela

 2. Narodzie Ukochany ! Do Krzyża, do Maryi – wróć !

 a. Kolejna próba dziejowa

 1) Pochód homoseksualistów i lesbijek, obecnie dyktatury ‘gender’

 2) W wierności tradycji Chrystusowej – w poszanowaniu dla obcych

 3) Ostatnie dziesięciolecia dziejów „TEJ Ziemi” i nowa próba: ‘gender’

 b. Czyżby z ‘TEJ Ziemi’ naraz wyprosić Chrystusa i Maryję?

 1) Ponownie w obliczu próby

 2) Rząd – a Naród

 3) „Non possumus ndash; Na to pójść nie możemy” – Ty nihilistyczna ateizacjo!

 Św. Polikarp: 86 lat Mu służę .... Tabela

 ‘Gender’ nie dla nas! Tabela

 Nie eksperymentować na dzieciach. Tabela

 c. Zobowiązania Ludu ‘TEJ Ziemi’

 1) „Tylko pod tym Znakiem ...!”!

 ‘Tylko pod tym Znakiem ...’. Tabela

 2) Oddanie Polski w Niewolę Macierzyńskiej Miłości Maryi

 Codzienne Oddania w Niewolę Macierzyńskiej Miłości Maryi. Tabela

 3) „Abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy

 „Proszę abyście nie podcinali tych korzeni...”. Tabela

 4) „Semper fidelis ...”

 „Polonia semper fidelis”. Tabela

 PODSUMOWANIE

 1) Jeszcze raz: zobowiązujące słowa

 Jeszcze raz: podstawowe hasła-charakterystyki Polski

 2) Jeszcze raz: Milenijne Oddanie

 Akt Milenijnego Oddania Polski w Niewolę Miłości Maryi. Pełny tekst

 3) Jeszcze raz: Chrystus nie wyrządził krzywdy

 Jeszcze raz: Chrystus nie wyrządził mi żadnej krzywdy

 Których bogiem -brzuch. Flp 3,18n

 4) Zostań z nami: Chryste, Maryjo

 Dwaj uczniowie z Eumaus: ponowne zaproszenie Chrystusa i Maryi. Tabela

 5) Modlitwa za wrogów Chrystusa i Maryi

 Modlitwa o nawrócenie niewierzących. Tabela

 6) Presji anty-teizacji nie ulegniemy

 7) Z listu otwartego ex-geja do Papieża Franciszka

 List otwarty ex-geja do Papieża Franciszka. Tabela

 8) W jedności siła

 Apel Jasnogórski. Tabela

 DODATEK MODLITEWNY

 1) Koronka egzorcyzmu. Tabela

 2-3) Zawierzenie Miłosierdziu, Modlitwa Przebaczenia

 4) Modlitwa za Ojczyznę (ks.Piotr Skarga)

 Powrót: SPIS TREŚCI
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