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Kard. Kazimierz Nycz - Metropolita Warszawski 
 
Kard. Kazimierz Nycz w homilii na zakończenie procesji Bożego Ciała w 
Warszawie wystąpił z apelem do 
polityków, by stanowiąc prawo nie 
ulegli tej potężnej presji niektórych 
środowisk, próbujących zrównać 
małżeństwo z innymi związkami. 
Metropolita warszawski podkreślał, że 
Kościół zawsze będzie zatroskany o to, 
by małżeństwo i tylko małżeństwo 
było fundamentem rodziny.  
Kard. Nycz apelował o świadczenie w 
życiu społecznym o tym, czym jest 
małżeństwo i rodzina oraz o modlitwę 
za małżeństwa, które się rozpadły, a 
których - jak zaznaczył - jest w ostatnich latach ogromnie dużo. – „Za 
tymi cyframi stoi żywy człowiek, dramat jego życia, jego zmarnowanego 
powołania, dramat dzieci i młodzieży w takich rodzinach”. Ubolewał, że 
po 20 latach wolności nadal nie ma polityki rodzinnej, rzetelnej, 
długofalowej i skutecznej. – „Na wiele rzeczy brakuje środków, ale jeśli 
zabraknie ich dla rodzin skutki negatywne natychmiast są 
zwielokrotnione”. „Kościół stawał i będzie stawał w obronie godności 
rodziny i praw człowieka, z prawem do życia od poczęcia do naturalnej 
śmierci bez żadnych wyjątków”. Przestrzegał też przed wspólnym życiem 
przed ślubem. 
 „Sprawy rodziny to także program dla tych, którzy przewodzić będą 
Europie w następnym półroczu, a jest to Polska – powiedział kard. Nycz. 
- Sprawy miłości ojczyzny, sprawy rodziny to także program na najbliższe 
miesiące, pewnie trudne, dyskusji o Polsce. - Oby tylko na tę rozmowę o 
Polsce, merytoryczną, spokojną, prawdziwą, odważną, podejmującą 
sprawy rodziny i patriotyzmu, nie zabrakło czasu i ochoty”. 

 



Kard. Stanisław Dziwisz - Metropolita Krakowski 
 
„Próba wprowadzenia w polskim prawodawstwie tak zwanych „związków 
partnerskich” jedno- lub dwupłciowych wydaje się zasadniczym 

nieporozumieniem”. 
„Nikt i nic nie zastąpi pierwotnej, naturalnej i 
fundamentalnej wspólnoty małżeńskiej 
mężczyzny i kobiety, którzy postanawiają iść 
razem przez całe życie, w doli i niedoli, w 
zdrowiu i chorobie, i których miłość jest 
płodna, rodząca nowe życie”. 
 „Taki był i jest zamysł Stwórcy wobec 
człowieka i żadna władza nie ma mandatu do 
reformowania tego, co jest zasadnicze i 

wpisane w naturę człowieka”. 
Ciężar związany z urodzeniem i wychowaniem dzieci nie może spoczywać 
tylko na rodzicach, ale musi być rozłożony solidarnie na całe 
społeczeństwo. „To kolejne, nadal aktualne zadanie dla ludzi 
stanowiących prawa w naszej ojczyźnie”. 
Przed Polską, która od lipca przejmie prezydencję Unii Europejskiej, 
otwiera się wielka szansa i zarazem wielkie zadanie. „To zadanie będzie 
polegać na przypominaniu chrześcijańskich korzeni Europy i 
podejmowaniu działań zmierzających do powrotu do źródeł jej 
tożsamości, do przywrócenia chrześcijańskich wartości w życiu 
osobistym, rodzinnym i społecznym.” „Modlimy się, by Polska dobrze 
wykorzystała daną jej szansę i przyczyniła się do odwrócenia kierunku 
zmian zmierzających w stronę nihilizmu”. 
 
 

Abp Gądecki - Metropolita Poznański 
 
Abp Gądecki gorąco poparł obywatelski projekt ustawy, który eliminuje 
wszystkie wyjątki dopuszczające przerywanie 
ciąży. Projekt ma być czytany podczas 
najbliższego posiedzenia Sejmu. „Trzeba 
powstrzymać falę zabójstw w polskich 
szpitalach i tak sformułować ustawę, aby w 
sposób oczywisty wynikało z niej prawo do życia 
dla każdego dziecka, również dla dziecka 
chorego a nie prawo do życia dzieci 
nienarodzonych, jakie z obecnej ustawy 
wywodzą sądy”. 
„Nie ma żadnych przesłanek, aby życie ludzkie w fazie prenatalnej było 
chronione gorzej niż w jakiejkolwiek innej fazie rozwoju – przekonywał 



hierarcha powołując się na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. – 
Zgoda na zabijanie chorych dzieci w fazie prenatalnej wskazuje, że, 
zdaniem ustawodawcy, ludzie niepełnosprawni nie zasługują na prawo do 
życia”. 
 
 

Abp Henryk Hoser - Biskup Diecezji Warszawsko-Praskiej 
 

Zdaniem abp Henryka Hosera, 
"postulat sterylnego i 
hermetycznego rozdziału 
Kościoła i państwa jest nie tylko 
niesprawiedliwy, niesłuszny i 
nierozsądny, ale też 
nierealistyczny, dlatego że 
każda religia jest częścią 
ludzkiej kultury”. Odwołując się 
do słów bł. Jana Pawła II, 
apelował o zaangażowanie 

katolików w życie publiczne. „Świeccy nie mogą rezygnować z udziału w 
polityce pojmowanej jako zarządzanie społecznością ludzką”. Zgodnie z 
nauką Kościoła „prawo i obowiązek uczestnictwa w polityce dotyczy 
wszystkich i każdego”. - A rozpowszechnione poglądy na temat 
niemoralności polityki nie usprawiedliwiają sceptycyzmu i nieobecności 
katolików w sprawach publicznych. 
 

Abp Józef Michalik - Przewodniczący  
Konferencji Episkopatu Polski 

 
„Naród się dzieli. Jesteśmy świadkami narodu, który dzieli się. Nie 

można o tym mówić bez bólu. Polska 
staje się partyjna, nie narodowa, ani 
nawet państwowa. Interes wspólny 
trzeba wspólnie wypatrywać, fałszem jest 
wypatrywanie interesu wspólnego w 
pojedynkę”.  
Na zewnątrz to się przejawia, w korupcji, 
niedomówieniach, niedociągnięciach”. 
 „Zaczyna się szerzyć coraz większa 
nietolerancja dla praw Bożych. Wszyscy 

będą mieli wolność, tylko dla krzyża, Bożych przykazań, małżeństwa 
między mężczyzną i kobietą, dla etyki chrześcijańskiej będzie coraz mniej 
miejsca, bo fałszywych proroków znajdzie się wielu”. 


