
Ekscelencjo  Księże Arcybiskupie Prymasie  
Ekscelencjo Księże Biskupie Ordynariuszu Diecezji Tarnowskiej
Czcigodni kapłani, siostry zakonne
Drodzy przedstawiciele ruchów i stowarzyszeń katolickich Diecezji Tarnowskiej.

Dziękuję  za  zaproszenie  do  udziału,  a  także  za  możliwość  prezentacji  naszego 
Stowarzyszenia na tym forum.
    Stowarzyszenie powstało jako odpowiedź na ogromny kryzys męskości, kryzys 
męstwa   współczesnych  mężczyzn.  Mężczyzna  zamiast  stać  na  straży  godności 
kobiety,  odpowiedzialności  za  rodzinę,  zwrócił  się  ku  marnościom  tego  świata 
porzucając ten swój podstawowy obowiązek.
Pierwszym naszym działaniem, kiedy jeszcze nie byliśmy prawną organizacją, było 
wyzwanie  sądeckich  posłów  PO  na  pojedynek,  po  tym  jak  w  sejmie  odrzucili 
obywatelski  wniosek  o  referendum  w  sprawie  przymusowego  obniżenia  wieku 
rozpoczęcia nauki w szkole.
I slajd

Był  to  moment,  który  zadecydował  w  nas,  że  ustawodawca  przekroczył  granicę 
ingerencji w prawa rodziców.  Chcieliśmy, aby posłowie wytłumaczyli się ze swego 
postępowania przed wyborcami w swoim okręgu wyborczym. Niestety,  po długich 
uzgodnieniach, choć w sejmie udawali bohaterów, to na publiczną debatę przyszedł 
tylko  jeden,  a  drugi  choć  należy  do  Rycerzy  Columba,   na  żadną  naszą 
korespondencję nie odpowiadał. To tylko wzmocniło w nas poczucie, że trzeba się 
wziąć do pracy i przywrócić należne miejsce i status mężczyźnie, a szczególnie tym, 
którzy są ojcami.  
Chcąc zwrócić uwagę rodziców na fakt  przedmiotowego podejścia rządzących do 
dzieci,  a  zarazem na  próby  coraz  dalszej  ingerencji  państwa  w  prawa  rodziców 
przygotowaliśmy kampanię informacyjną, wykonując bilbord z hasłem DZIECI SĄ 
RODZICÓW.



Taką samą  treść,  ale w formie kartki świątecznej wysłaliśmy na wszystkie skrzynki 
mailowe posłów i senatorów oraz rozdaliśmy kilkaset sztuk w formie pocztówek.
Druga kampania  to bilbord z okazji DNIA OJCA,  promujący ojcostwo.



Oprócz  tych  działań  zewnętrznych  pierwszym  czynnikiem  jest  modlitwa  
i nawiązanie relacji z Bogiem, temu służy nasze  czynne uczestnictwo w Mszy św.  
w dniu 19 marca z okazji św. Józefa oraz w dniu 23 czerwca z okazji Dnia Ojca. Jest 
też  tradycją,  że  ojcowie  z  naszego  stowarzyszenia  mają  swój  udział  w  niesieniu 
krzyża podczas Wielogłowskiej Drogi Krzyżowej na górę Kożuch. Ponadto prawie 
wszyscy członkowie należą do Róż Różańcowych.

Na  zaproszenie  naszego  stowarzyszenia  przyjechał  na  ziemię  sadecką  znakomity 
kaznodzieja  ks.  dr  Piotr  Pawlukiewicz.  Mieliśmy  nadzieję,  że  swoim  słowem 
wzmocni  poczucie  odpowiedzialności  u  mężczyzn,  a  zarazem  doda  im  więcej 
odwagi.   Ks.  Pawlukiewicz wygłosił  wykład dla rodziców w Gorlicach i  Nowym 
Sączu.  We współpracy z Duszpasterstwem akademickim i PWSZ w Nowym Sączu 
Ks.  Pawlukiewicz  wygłosił  także  wykład  dla  studentów  i  młodzieży  klas 
maturalnych.  
O  męstwie,  relacjach  między  chłopakiem  i  dziewczyną,  o  obowiązkach  
w małżeństwie trzeba mówić już na etapie dojrzewania i dorastania.

Powszechnie  wiadomo,  że  na  budowanie  męskości  u  mężczyzn  mających 
dwadzieścia  kilka  lat  i  więcej  w wielu  przypadkach  jest  już  za  późno.  Męskość 
trzeba   rozwijać  i  budzić  już  od  najmłodszych  lat.  W tym roku  na  wiosnę  przy 
współpracy dyrekcji szkół ze Świniarska, Biczyc Dolnych i Wielogłów, a także Rad 
Rodziców tychże szkół,  pozyskaliśmy środki  z  Gminnego Programu Profilaktyki  
i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  w  Chełmcu  i  dzięki  temu 
przeprowadzony został Archipelag Skarbów. To program profilaktyki zintegrowanej, 
podczas którego młodzież, ponad 200 gimnazjalistów, przy pomocy trenerów miała 
możliwość  uświadomić  sobie  swoje  najskrytsze  pragnienia  o  szczęściu,  pięknej  
i trwałej miłości, realizacji pasji i marzeń, o budowania relacji opartych na zaufaniu 
i  szacunku  do  drugiej  osoby.  W programie  tym wzięli  udział  także  nauczyciele  
i rodzice z tych trzech szkół.

Naszym głównym polem działania jest przestrzeń publiczna, gdyż tam teraz toczy się 
największa  bitwa,  a  właściwie  wojna  marksizmu  kulturowego  z  Kościołem 
dotycząca  stanowienia  prawa.  Obecnie  ustanawiane  prawo  ruguje   etykę 
chrześcijańską z przestrzeni publicznej, zagłusza ludzkie sumienia, deprawuje, poniża 
i zniewala człowieka.
W tym celu podjęliśmy następujące działania:
Pierwsze działanie  to modlitwa, modlitwa Różańcowa w intencji ustawodawców RP.



Organizujemy  ją  w  Nowym Sączu  na  Rynku  przy  pomniku  św.  Jana  Pawła  II  
16 października w rocznicę wyboru Kard Wojtyły na papieża.   Poprzez modlitwę 
chcemy  wypraszać  dla  ustawodawców  odwagę  i  męstwo,  aby  umieli  stawać  
w obronie wiary, godności człowieka i integralności rodziny.
Drugie, to promocja i upowszechnianie Listu Pasterskiego Prymasa Kard. Hlonda  
 „O chrześcijańskie zasady życia państwowego”. W liście tym Kard. Hlond poucza:
    ….  Katolicki  obywatel,  robotnik,  (urzędnik,  oficer,  żołnierz,  poseł,  
senator, członek rządu nie może mieć dwu sumień, katolickiego dla życia  
prywatnego a niekatolickiego dla spraw publicznych ….
Jeśli ktoś deklaruje, że jest katolikiem to bez względu na miejsce, czas i okoliczności 
ma obowiązek świadczyć o Jezusie. Świadectwo człowieka sumienia zawsze buduje 
i pomnaża dobro.
Kilkaset egzemplarzy tego listu przywieźliśmy ze sobą.  Zapraszam wszystkich do 
jego lektury, gdzie w jasny i czytelny sposób Kard. Hlond naucza jakie są powinności 
Kościoła, Państwa i Rodziny oraz jakie są ich wzajemne zależności.
I trzecie działanie to:
Apel  do  Senatorów  i  Prezydenta  RP o  odrzucenie  ustawy  o  in  vitro,  pisma  do 
Prokuratora Generalnego RP do Rzecznika Praw Dziecka o zagrożeniu naruszenia 
moralności publicznej w związku z organizacją Parady Równości 2014r.
Ponadto wraz z innymi organizacjami tj.  Akcją Katolicką Diecezji Tarnowskiej, 23 
Męskim Plutonem Różańca z  Nowego Sącza,   Forum Kobiet  Polskich Pani  Ewy 



Kowalewskiej, Stowarzyszeniem Stop Manipulacji z Warszawy wystąpiliśmy
z prośbą do Prezydenta Komorowskiego o spotkanie  w sprawie Konwencji  Rady 
Europy, by przekonywać go, aby tego dokumentu nie podpisywał lub skierował do 
TK. Niestety pomimo wcześniejszych deklaracji pracowników Kancelarii Prezydenta 
RP do spotkania nie doszło, a Prezydent ustawę podpisał.
Szanowni Państwo!
Jako  katolicy  daliśmy  się  zaprząc  do   państwowego  rydwanu.  Państwo   tworzy 
prawo,  ale  niewielu  zastanawia się  czy jest  ono zgodne z prawem Bożym, a  co 
gorsze  wielu  pokłada  złudną  nadzieję,  że  Państwo  lub  urząd  przez  ustawę  czy 
rozporządzenie  potrafi  rozwiązać  ludzkie  problemy.  Z  czego  to  wynika?  Moim 
zdaniem  z  lęku  i  braku  odwagi,  bo  ludzie  widzą,  że  teren  publiczny  to  teren 
zaminowany i lepiej zasady wiary i sumienie zostawić za zewnątrz.
Kard Stefan Wyszyński nauczał:  … Trzeba raczej Boga słuchać aniżeli ludzi. I to  
czego nam dzisiaj   potrzeba dzieci Boże – odwagi i męstwa,  nie tylko my biskupi  
ale  i  wy  rodzice macie obowiązek upominać się  o  uszanowanie  i  waszej  pracy  
i waszego  sumienia  i waszej wolności i do pracy i do wypoczynku, i wolności do  
wychowywania  chrześcijańskiego  i  waszych  dzieci  i  waszej  młodzieży.  Do  
sprawiedliwej  zapłaty  do  wypoczynku  po  rzetelnej  pracy.  To  jest  wasz  moralny  
obowiązek. Jeśli wy liczycie, że to zrobią biskupi, a wy jesteście wolni to wybaczcie  
ale to jest  zwykłe tchórzostwo. Brak odwagi to jest  największą szkodą w życiu i  
współżyciu społecznym ….
Przykład  męstwa  pierwsi  mają  okazywać  ojcowie,  mężczyźni.  Mamy  w  tym 
względzie  wielki  dorobek  w  postaci  nauczania  św.  Jana  Pawła  II  jako  papieża 
rodziny, trzeba tylko sięgnąć do źródła.
Rodzina Bogiem silna wydaje obfite owoce – dobrze wychowane dzieci, światłych 
obywateli, mocnych w wierze kapłanów.
Panowie! Nie stójmy biernie jak Adam w raju, gdy szatan kusił Ewę.
Przyjmijmy postawę św. Józefa z Nazaretu, wsłuchajmy się w to, co mówi Bóg do 
każdego  z nas. Trzeba przyoblec się w zbroję Pana i bronić godności kobiety, bronić 
godności życia i integralności rodziny przed współczesnym totalitaryzmem.

                                           
                                                                                     Dziękuję za uwagę

Więcej informacji o naszym stowarzyszeniu na naszej stronie internetowej:
wwwobroncyrodziny.pl


