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Zamieszczone informacje dokumentują obraz Kościoła w mediach. 
Nie wyrażają stanowiska redakcji IDK.


RZECZPOSPOLITA


Rzeczpospolita: Ostatni z wielkich Prymasów [Ewa K. Czaczkowska,
Jarosław Stróżyk]


Rzeczpospolita: Światowe media o śmierci Prymasa seniora


Rzeczpospolita: Kontrowersyjne zmiany wymagają chłodnej głowy
[Michał Cyrankiewicz]


Rzeczpospolita: Związki partnerskie forsowane bez wyobraźni
[Tomasz Pietryga]


Rzeczpospolita: Wojna o związki partnerskie i Arłukowicza [Kamila
Baranowska, Piotr Wybranowski]


Rzeczpospolita: Zgubny atak na rodzinę [Bartosz Marczuk]


Rzeczpospolita: Prawo do godnej śmierci daje hospicjum [Prof.
Irena Lipowicz]


Rzeczpospolita: Testament życia: nie podtrzymywać życia
umierającego na siłę


:: w skrócie ::


GAZETA WYBORCZA


Gazeta Wyborcza/Stołeczna: Ostatni prymas z Warszawy [Jarosław
Osowski]


Gazeta Wyborcza/Stołeczna: Pogrzeb będzie w katedrze [Michał
Wojtczuk]


Gazeta Wyborcza: Związki partnerskie po raz drugi. Znowu
porażka? [Ewa Siedlecka]


Gazeta Wyborcza: Prawo życia, prawo śmierci [Azrael Kubacki]
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Gazeta Wyborcza: Przez sieć do Jezusa Chrystusa [Aleksandra
Pezda, Justyna Suchecka]


NASZ DZIENNIK


Nasz Dziennik: Telegram kondolencyjny Ojca Świętego Benedykta
XVI


Nasz Dziennik: Prymas czasów przemian [Sławomir Jagodziński]


Nasz Dziennik: Troszczył się o dobro Kościoła [Ks. prof. Waldemar
Chrostowski]


Nasz Dziennik: Uczył dialogu [Abp Józef Michalik przewodniczący
Konferencji Episkopatu Polski] 


Nasz Dziennik: Człowiek Kościoła [Abp Sławoj Leszek Głódź]


Nasz Dziennik: Sejm degraduje rodzinę [Sławomir Kowalski]


:: w skrócie ::


POLSKA


Polska: Józef Glemp, ostatni taki Prymas Polski [Witold Głowacki]


Polska: Stolica Apostolska a prawa człowieka [Grzegorz Ignatowski]


:: w skrócie ::


DZIENNIK POLSKI


Dziennik Polski: Ostatni taki prymas [Witold Głowacki]


Dziennik Polski: Tak go zapamiętamy


Dziennik Polski: Krok w stronę osłabienia rodziny [Włodzimierz
Knap]


:: w skrócie ::


RZECZPOSPOLITA  


Rzeczpospolita: Ostatni z wielkich Prymasów [Ewa K. Czaczkowska,
Jarosław Stróżyk]  


"Był prymasem w przełomowym okresie historii Polski i Kościoła.
Przeprowadził go przez stan wojenny i przełom 1989 roku. Ci, którzy go
znali, podkreślają jego skromność i uczciwość" - tak o zmarłym w środę
kard. Józefie Glempie piszą na łamach dzisiejszego wydania
"Rzeczpospolitej" Ewa K. Czaczkowska i Jarosław Stróżyk. Dziennikarze
zaznaczają, że do zasług Prymasa Glempa jako przewodniczącego







episkopatu Polski trzeba zaliczyć m.in. przyjęcie ustawy o stosunku
państwa do Kościoła w 1989 roku, określenie tych relacji jako
autonomicznych w konstytucji, ratyfikację konkordatu, przyjęcie ustawy
antyaborcyjnej oraz wprowadzenie religii do szkół.


Czaczkowska i Stróżyk dodają, że kard. Glemp wśród członków
episkopatu zajmował szczególną pozycję. "Jego zdolności mediacyjne
pozwalały na wypracowywanie wielu wewnętrznych kompromisów.
Zaangażował się np. w przekonanie kolegium biskupiego do poparcia
wejścia Polski do UE" - przypominają.


Z tekstu dowiadujemy się także, że kard. Glemp zgodnie z życzeniem
zostanie pochowany w katedrze św. Jana w Warszawie. Uroczystości
pogrzebowe potrwają trzy dni. W sobotę o godz. 11 w kościele Wizytek
przy Krakowskim Przedmieściu odbędzie się msza święta przy trumnie
Prymasa. Druga msza żałobna odbędzie się w niedzielę o godz. 9 w
kościele Świętego Krzyża. Po niej zostanie wystawiona trumna. W
niedzielę o godz. 17 trumna zostanie przeniesiona w kondukcie
żałobnym przez Krakowskie Przedmieście i pl. Zamkowy do archikatedry
Świętego Jana Chrzciciela. Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek.


Benedykt XVI nazwał zmarłego Prymasa Glempa "apostołem jedności i
zgody". Napisał, że sprawiedliwość była fundamentem jego miłości do
Boga i człowieka - dodają Czaczkowska i Stróżyk.


powrót do spisu treści


Rzeczpospolita: Światowe media o śmierci Prymasa seniora  


Zagraniczne media, informując o zgonie prymasa seniora, kardynała
Józefa Glempa, podkreślają, że przewodził on Kościołowi w Polsce w
trudnych okresach historycznych, zarówno dla Polski, jak i dla Kościoła.
"New York Times" określa kardynała Glempa jako "duchowego
przywódcę polskich katolików, który pomógł przeprowadzić swój naród
przez historyczną i względnie pokojową transformację od komunizmu do
demokracji w 1989 roku".


Niemiecka agencja DPA pisze, że kardynał Glemp stał na czele polskiego
Kościoła w dramatycznych czasach, ale "nie chciał być wojownikiem o
ciętym języku". Rosyjska agencja ITAR-TASS w informacji o śmierci
kardynała podkreśliła, że opowiadał się on za umocnieniem więzi z
rosyjską Cerkwią prawosławną. Przez kilka lat prowadził dialog, którego
rezultatem była w sierpniu wizyta patriarchy moskiewskiego i całej Rusi
Cyryla w Polsce i podpisanie wspólnego przesłania rosyjskiej Cerkwi i
polskiego Kościoła katolickiego do narodów obu krajów - przekazuje
"Rzeczpospolita".


powrót do spisu treści


Rzeczpospolita: Kontrowersyjne zmiany wymagają chłodnej głowy [Michał
Cyrankiewicz]  


Wczoraj Sejm rozpoczął pracę nad trzema projektami o związkach







partnerskich – autorstwa PO, Ruchu Palikota i SLD. Michał Cyrankiewicz
zauważył jednak, że dwa z nich trafiły pod obrady mimo negatywnej
opinii Komisji Ustawodawczej. Obawy - w opinii autora tekstu - budzi
również liczba ustaw, które projekty bezrefleksyjnie nowelizują.
Zmienionych za jednym zamachem ma zostać ponad 150 ustaw, w tym
siedem kodeksów. "Tak duża operacja legislacyjna każe się obawiać o
zachowanie porządku w całym systemie prawnym" - dodaje
Cyrankiewicz.


=> Por. Rzeczpospolita: Związki partnerskie: bez konotacji gejowskiej
[Rozmowa z prof. Ewą Łętowską]


powrót do spisu treści


Rzeczpospolita: Związki partnerskie forsowane bez wyobraźni [Tomasz
Pietryga]  


"Sejmowe prace nad ustawami o związkach partnerskich jaskrawo
pokazują, jak interes polityczny wygrywa z zasadami dobrej legislacji.
Oto grupa "śmiałków" chce za jednym zamachem znowelizować siedem
kodeksów stanowiących fundament polskiego prawa oraz 150 innych
ustaw" - czytamy w artykule Tomasza Pietrygi dla "Rzeczpospolitej". W
jego opinii, "posłom PO i Ruchu Palikota porywającym się na takie
zmiany wyraźnie zabrakło wyobraźni albo też potrzeba populistycznego
zaistnienia okazała się silniejsza od świadomości, że forsując taki
konglomerat zmian – bez wszechstronnej analizy i refleksji – mogą
doprowadzić do niebezpiecznego rozregulowania całego polskiego
systemu prawnego".


Pietryga nie jest w stanie zrozumieć postępowania marszałka Sejmu,
który dopuścił w ten sposób tworzone projekty do prac legislacyjnych,
mając w ręku negatywną opinię Komisji Ustawodawczej. "To
niebezpieczny precedens i sygnał, że nawet najpoważniejsze zmiany w
prawie można forsować bez głębszej refleksji i tylko dla politycznego
efektu" - konkluduje Pietryga.


powrót do spisu treści


Rzeczpospolita: Wojna o związki partnerskie i Arłukowicza [Kamila
Baranowska, Piotr Wybranowski]  


O toczącej się debacie wokół trzech projektów nt. związków partnerskich
piszą także w dzisiejszym wydaniu "Rz" Kamila Baranowska i Piotr
Wybranowski. Dwa z nich przygotował Ruch Palikota i SLD, jeden jest
autorstwa posła PO Artura Dunina. Artur Dunin podkreślał, że projekt
jego partii w porównaniu z projektem Biedronia jest wręcz
konserwatywny, bo nie zrównuje związku partnerskiego z małżeństwem
rozumianym jako usankcjonowany związek kobiety i mężczyzny. Politycy
lewicy zapowiedzieli, że projekty poprą. Przeciw są - PiS i Solidarna
Polska. PSL nie wprowadzi dyscypliny. PiS złożyło wczoraj wniosek o
odrzucenie wszystkich trzech projektów w pierwszym czytaniu -
przekazują dziennikarze.







powrót do spisu treści


Rzeczpospolita: Zgubny atak na rodzinę [Bartosz Marczuk]  


W opinii Bartosza Marczuka, "Sejm powinien pracować na rzecz dobra
wspólnego obywateli. Zamiast tego zajmuje się ustawami o związkach
partnerskich – wątpliwymi prawnie i szkodliwymi społecznie". Zdaniem
autora tekstu, państwo powinno faworyzować małżeństwo jako związek
kobiety i mężczyzny we własnym interesie, z uwagi na funkcje, jakie ono
spełnia, m.in. prokreacyjną, socjalizacyjną i opiekuńczą wobec dzieci.
Fundamentalną kwestią - w opinii Marczuka - jest zgodność z prawem
wprowadzania do naszego porządku legislacyjnego efemerydy pod nazwą
związki partnerskie. Marczuk wspomina w swym tekście o przepisach
konstytucyjnych, m.in. o art. 18, który stwierdza, że małżeństwo jako
związek kobiety i mężczyzny znajdują się pod ochroną oraz opieką
Rzeczypospolitej.


powrót do spisu treści


Rzeczpospolita: Prawo do godnej śmierci daje hospicjum [Prof. Irena
Lipowicz]  


Wyniki ostatnich badań przeprowadzonych przez CBOS nt. eutanazji
komentuje w dzisiejszym wydaniu "Rz" prof. Irena Lipowicz. Z badań
wynika, że 43 proc. ankietowanych wyraża aprobatę dla eutanazji, a
przeciwnego zdania jest 41 proc. "Nie ulega zatem wątpliwości, że
sytuacja jest bardzo poważna i trzeba o niej dyskutować w sensie
edukacyjnym, bo – jak sądzę – Polacy mogą mylić eutanazję z "prawem"
do rezygnacji z uporczywej terapii czy też przyzwoleniem na śmierć
naturalną" - zaznacza w swym tekście prof. Lipowicz. W jej opinii, biorąc
pod uwagę przeważający w naszym społeczeństwie system wartości,
wydaje się niemożliwe, aby przy właściwym zdefiniowaniu tych pojęć
eutanazja cieszyła się aż taką aprobatą.


Prof. Lipowicz wyjaśnia w tekście różnice między rezygnacją z
uporczywej terapii a eutanazją. "Z eutanazją mamy do czynienia wtedy,
kiedy zaprzestaniemy terapii i podamy środki powodujące śmierć. Jeśli
natomiast umieranie już się zaczęło, trwa agonia, a chce się ją sztucznie
przedłużyć, wtedy mówi się o uporczywej terapii. Z wymuszaniem tak
rozumianej uporczywej terapii nie zgadzał się nawet Jan Paweł II" -
czytamy.


W opinii naukowca, politycy powinni poświęcić więcej uwagi i wysiłku
tworzeniu warunków do godnego życia w chorobie i starości niż myśleniu
o skracaniu życia. Prof. Lipowicz dodaje, że razem z ekspertami
przygotowała rekomendacje dla rządzących w specjalnej publikacji pt.
"Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie".


powrót do spisu treści


Rzeczpospolita: Testament życia: nie podtrzymywać życia umierającego na
siłę  







Grupa prawników i lekarzy przygotowała projekt nowelizacji ustawy o
prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. Przepisy przewidują, że
każdy dorosły oraz młody człowiek, który skończył 16 lat, miałby prawo
urzędowo oświadczyć, że nie chce być poddawany uporczywej terapii. To
tzw. testament życia. Gdy pacjent znajdzie się w stanie terminalnym,
lekarz, kierując się wcześniejszym oświadczeniem podopiecznego,
mógłby nie podtrzymywać jego życia na siłę. Chodzi o niepoddawanie
nieuleczalnie chorego człowieka zabiegom, które przysparzają mu bólu,
czyli np. resuscytacji czy wspomagania oddychania. Jednocześnie nie
wykluczałoby to łagodzenia bólu pacjenta, tj. zabiegów pielęgnacyjnych,
karmienia i nawadniania. Zgodnie z projektem każdy człowiek za życia
miałby także prawo wyznaczyć pełnomocnika medycznego przed
notariuszem. Ten miałby decydować, czy jego mocodawca, będący w
stanie nieświadomości, ma być poddawany uporczywej terapii - donosi
"Rzeczpospolita".


powrót do spisu treści


:: w skrócie ::  


• O dyskusji toczącej się w RPA nt. ubioru religijnego noszonego w
szkołach, czytamy w dzisiejszym wydaniu "Rzeczpospolitej". Wczoraj
władze edukacyjne nakazały liceum w Kapsztadzie przywrócenie do
obowiązków dwóch uczniów, którzy zostali kilka dni temu wyrzuceni, bo
przychodzili na lekcje w strojach muzułmańskich.


powrót do spisu treści


GAZETA WYBORCZA  


Gazeta Wyborcza/Stołeczna: Ostatni prymas z Warszawy [Jarosław
Osowski]  


W artykule dla "Gazety Wyborczej" Jarosław Osowski odnosi się do
działalności i posługi zmarłego w środę kard. Józefa Glempa. Dziennikarz
przypomina, że "dziełem życia" prymasa seniora była zainicjowana przez
niego budowa Świątyni Opatrzności Bożej w warszawskim Wilanowie.
Początkowo kardynał odważnie wskazał na nowatorski, ekologiczny
projekt Marka Budzyńskiego z kościołem z trawą i roślinami. Poza
wymiarem duchowym taka świątynia stałaby się niewątpliwie ogromną
atrakcją turystyczną stolicy. Przeważyły jednak sceptyczne głosy
duchownych, którzy przekonali prymasa, że taka budowla może się
kojarzyć z kurhanem. Ostatecznie wybrano zachowawczy i bardzo
kosztowny projekt świątyni z betonu, z ogromną kopułą, której budowa
trwać będzie jeszcze wiele lat. Autor tekstu ubolewa nad tym, że
kardynał nie doczekał chwili, gdy "jego" świątynia zostanie wreszcie
ukończona.


powrót do spisu treści


Gazeta Wyborcza/Stołeczna: Pogrzeb będzie w katedrze [Michał Wojtczuk]
 







W artykule Michała Wojtczuka czytamy, że zmarły prymas Józef Glemp
zostanie pochowany w krypcie archikatedry św. Jana Chrzciciela na
warszawskim Starym Mieście. Mimo początkowych spekulacji ciało
kardynała nie spocznie w podziemiach Świątyni Opatrzności Bożej w
Wilanowie. W komentarzu do całej sprawy metropolita warszawski kard.
Nycz stwierdził, że kard. Glemp "bardzo cenił sobie fakt bycia prymasem
i arcybiskupem warszawskim, a przywilejem arcybiskupów jest pogrzeb
w katedrze".


Proboszcz katedry ks. Bogdan Bartołd poinformował, że prymas Glemp
spocznie w jej podziemiach w miejscu sarkofagu abp. Zygmunta
Szczęsnego Felińskiego. Po kanonizacji w 2009 r. jego relikwie zostały
przeniesione do głównej części świątyni.


powrót do spisu treści


Gazeta Wyborcza: Związki partnerskie po raz drugi. Znowu porażka? [Ewa
Siedlecka]  


Ewa Siedlecka z "Gazety Wyborczej" pisze o tym, że w Sejmie miało
miejsce drugie podejście do prawnego usankcjonowania związków
partnerskich. Wczoraj udało się wprowadzić je do porządku obrad i
przeprowadzić debatę. Głosowanie nad ich dalszym losem odbędzie się
dzisiaj. "Mam nadzieję, że głosowanie umożliwi pracę nad wszystkimi
projektami. Mimo różnicy poglądów" - napisał na Twitterze premier
Donald Tusk, który z powodu ostrej infekcji gardła nie mógł stawić się
wczoraj w Sejmie.


Siedlecka przypomina, że projektami ustaw regulujących związki
partnerskie Sejm zajmował się po raz pierwszy w lipcu 2012 r.
Debatowano wówczas nad dwoma niemal identycznymi dokumentami
autorstwa SLD i RP. Sejm - także głosami PO - nie zgodził się na ich
wprowadzenie do porządku obrad.


powrót do spisu treści


Gazeta Wyborcza: Prawo życia, prawo śmierci [Azrael Kubacki]  


W artykule dla "Gazety Wyborczej" Azrael Kubacki stwierdza, że w Polsce
tak naprawdę poważna, społeczna dyskusja o eutanazji się jeszcze nie
zaczęła. Zdaniem dziennikarza katolicy uważają, że dodatnie kwestii
"śmierci na życzenie" do dyskursu społecznego nie jest możliwe ze
względu na to, że nie jesteśmy właścicielem własnego życia. "Przyjmują
założenie, że człowiek jest ubezwłasnowolniony, ograniczony w ten
sposób prawami boskimi" - pisze Kubacki. Zaznacza, że życie człowieka
niezależnie od wyznawanego światopoglądu oraz wyznawanej etyki stoi
na szczycie hierarchii wartości i powinno być chronione, ale prawo do
niego nie może pozostać poza sferą indywidualnej wolności jednostki.


powrót do spisu treści


Gazeta Wyborcza: Przez sieć do Jezusa Chrystusa [Aleksandra Pezda,







Justyna Suchecka]  


Aleksandra Pezda i Justyna Suchecka w artykule dla "Gazety Wyborczej"
piszą o podręcznikach do religii, do których coraz częściej dodaje się
wydawnictwa multimedialne w postaci płyt CD. Dziennikarki przytaczają
przykład poznańskiego wydawnictwa Świętego Wojciecha, które
wypuściło cyfrowe podręczniki do podstawówki i gimnazjum, a
katechetów zachęca do korzystania z tablic multimedialnych w czasie
lekcji. W cyfrowym podręczniku fragmenty Pisma Świętego czyta lektor,
a wszystkim ćwiczeniom wykonywanym przez uczniów towarzyszy
bogata szata graficzna. "Religii trzeba uczyć nowocześnie" - wyjaśnia
Łukasz Łusiewicz ze Świętego Wojciecha.


powrót do spisu treści


NASZ DZIENNIK  


Nasz Dziennik: Telegram kondolencyjny Ojca Świętego Benedykta XVI  


"Nasz Dziennik" publikuje treść telegramu kondolencyjnego wysłanego
przez papieża Benedykta XVI w związku ze śmiercią kard. Józefa
Glempa. Ojciec Święty stwierdza w nim, że zmarły hierarcha kontynuując
dzieło Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w stałej łączności i duchowej
więzi z Papieżem Janem Pawłem II, z wielką rozwagą podchodził do
rozwiązywania wielu spraw i problemów w życiu politycznym, społecznym
i religijnym Polaków. Ufając Bożej Opatrzności, patrzył z optymizmem w
nowe tysiąclecie, w które dane mu było wprowadzać wspólnotę
wierzących w Polsce. "Osobiście bardzo ceniłem jego szczerą dobroć,
prostotę, otwartość i serdeczne oddanie sprawie Kościoła w Polsce i na
świecie. Takim pozostanie w mojej pamięci i modlitwie. Niech Pan
przyjmie go do swojej chwały!" - pisze papież.


powrót do spisu treści


Nasz Dziennik: Prymas czasów przemian [Sławomir Jagodziński]  


W artykule dla "Naszego Dziennika" Sławomir Jagodziński wspomina
postać zmarłego w środę kard. Józefa Glempa. Dziennikarz przypomina,
że do godności kardynalskiej abp Józef Glemp podniesiony został 2
lutego 1983 r., na kilka miesięcy przed zniesieniem stanu wojennego.
Jako pasterz archidiecezji warszawskiej i gnieźnieńskiej oraz Prymas
Polski był człowiekiem bardzo roztropnym, który starał się rozwiązywać
problemy przez dialog. Przestrzegał kapłanów przed uleganiem
prowokacjom ze strony władzy, która szukała pretekstów, aby atakować
Kościół. "Charakteryzowało go to, że był człowiekiem umiaru, nie szukał
konfliktów, ale łagodności i spokoju" – podkreśla kard. Stanisław Nagy z
Krakowa. 


powrót do spisu treści


Nasz Dziennik: Troszczył się o dobro Kościoła [Ks. prof. Waldemar
Chrostowski]  







"Nasz Dziennik" publikuje tekst ks. prof. Waldemara Chrostowskiego, w
którym duchowny opisuje historię posługi kardynalskiej kard. Józefa
Glempa. Zdaniem Chrostowskiego wielkim dziełem było przygotowanie
Kościoła katolickiego w Polsce pod przewodnictwem księdza prymasa do
przeżywania Wielkiego Jubileuszu roku 2000. "Myślę, że w tym
kontekście trzeba również umiejscowić jego decyzję o budowie Świątyni
Opatrzności Bożej, którą postanowił spłacić wielki dług zaciągnięty pod
koniec XVIII wieku, zobowiązanie, które nie zostało wcześniej
wypełnione" - pisze duchowny. Podkreśla, że dziedzin, w których działał
śp. Prymas Polski, było bardzo wiele. Na pewno trzeba pewnego czasu,
żeby dokonać rzetelnego bilansu. "Jedno jest pewne – kard. Józef Glemp
trwale zaznaczył swoją obecność w historii Kościoła katolickiego, a
szczególnie w Warszawie" - konkluduje Chrostowski.


=>Por. Nasz Dziennik: Był ojcem dla kapłanów [Ks. prał. Grzegorz
Kalwarczyk]/ U boku Prymasa Tysiąclecia [Anna Rastawicka]


powrót do spisu treści


Nasz Dziennik: Uczył dialogu [Abp Józef Michalik przewodniczący
Konferencji Episkopatu Polski]   


We wspomnieniu kard. Józefa Glempa opublikowanym w "Naszym
Dzienniku" przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Józef
Michalik stwierdza, że zmarły prymas był wybitnym Polakiem,
człowiekiem dużych zasług, który przez całe swoje życie z całkowitym
oddaniem służył Kościołowi w naszej Ojczyźnie. Hierarcha przypomina,
że zmarły kard. przez wiele lat współpracował z kard. Stefanem
Wyszyńskim, a po śmierci Prymasa Tysiąclecia przejął jego dziedzictwo.
Stało się to w bardzo trudnym momencie polskiej historii. "W czasie
trudnych wystąpień z okresu stanu wojennego pokazał roztropność,
wyważony sąd i troskę o to, żeby nie iść drogą radykalnych emocji, nie
kierować się odruchem patriotycznego zrywu, lecz drogą rozumu. On
zawsze dążył do rozwiązywania wszystkich spraw przez dialog" - pisze
abp Michalik.


powrót do spisu treści


Nasz Dziennik: Człowiek Kościoła [Abp Sławoj Leszek Głódź]  


W tekście opublikowanym na łamach "Naszego Dziennika" abp Sławoj
Leszek Głódź przyznaje, że ma dług wdzięczności wobec kard. Józefa
Glempa, gdyż to On razem z kard. Franciszkiem Macharskim oraz kard.
Henrykiem Gulbinowiczem dwadzieścia dwa lata temu konsekrował go na
biskupa na Jasnej Górze.


Metropolita gdański wspomina zmarłego prymasa seniora jako człowieka
głębokiej wiary. "Był bardzo otwarty na nowe zgromadzenia zakonne i
ruchy religijne, tak potrzebne Kościołowi wobec nowych wyzwań.
Zasługą kard. Glempa było sprowadzenie do Polski Sióstr Matki Teresy z
Kalkuty czy Małych Sióstr od Jezusa oraz odtworzenie w Polsce struktur
Akcji Katolickiej" - przypomina hierarcha.







powrót do spisu treści


Nasz Dziennik: Sejm degraduje rodzinę [Sławomir Kowalski]  


Sławomir Kowalski na łamach "Naszego Dziennika" pisze o tym, że w
Sejmie ruszyły właśnie prace nad projektami ustaw Platformy
Obywatelskiej, Ruchu Palikota i Sojuszu Lewicy Demokratycznej w
sprawie związków partnerskich. Podczas dzisiejszej tury głosowań
posłowie zdecydują, czy będą prowadzili dalsze prace w sejmowych
komisjach nad poselskimi projektami ustaw o legalizacji związków
niemałżeńskich. Głosowanie za odrzuceniem projektów zapowiadali
posłowie Prawa i Sprawiedliwości oraz Solidarnej Polski. Zdaniem
Krystyny Pawłowicz z PiS, wszystkie rozpatrywane dokumenty są rażąco
sprzeczne z Konstytucją. "Analiza projektów nasuwa myśl, iż powodem
dążenia do legalizacji związku partnerskiego jest głównie chęć
skorzystania z przywilejów związanych z małżeństwem: podatkowych,
spadkowych, majątkowych, mieszkaniowych, administracyjnych itp.,
ułatwiających życie. Społeczeństwo nie może jednak fundować słodkiego
życia nietrwałym, jałowym związkom osób, z których nie ma ono
żadnego pożytku" – mówiła posłanka.


powrót do spisu treści


:: w skrócie ::  


• "Nasz Dziennik" donosi, że Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej
21 lutego przesłucha czterech członków Krajowej Rady Radiofonii i
Telewizji, których dotyczy wniosek o postawienie przed Trybunałem
Stanu w związku z konkursem koncesyjnym na MUX-1. O zajęcia
stanowiska w sprawie poproszeni zostaną: przewodniczący KRRiT Jan
Dworak, Witold Graboś, Krzysztof Luft oraz Sławomir Rogowski.


• "Nasz Dziennik" publikuje list przedstawicieli Polskiej Federacji Ruchów
Obrony Życia, w którym wyrażają oni swój sprzeciw wobec
proponowanym przez Sejm planom prawnego zalegalizowania
partnerskich związków homoseksualnych. "Zwracamy się do Posłów RP o
odrzucenie tych projektów i odważne działanie na rzecz wzmocnienia
polskich rodzin, w tym poprzez przygotowanie Narodowego Programu
Polityki Rodzinnej, którego ciągle kraj nasz nie posiada" - apelują
działacze.


• We wspomnieniu zmarłego prymasa seniora zamieszczonym na łamach
"Naszego Dziennika" kard. Stanisław Nagy przypomina, że kard. Józefowi
Glempowi wyznaczono bardzo trudny czas służby – czas po wielkim
pontyfikacie Prymasa Tysiąclecia, biskupa o wyjątkowej mierze. "Ksiądz
Prymas Glemp to wielki biskup, godny następca swego poprzednika i
wielkich filarów Kościoła katolickiego. Przez wiele lat starał się gromadzić
Kościół wokół Papieża Jana Pawła II"- pisze hierarcha.


• "Nasz Dziennik" publikuje wypowiedź o. Tadeusza Rydzyka, w której
redemptorysta przypomina, że kard. Józef Glemp stwierdził kiedyś, że w
Polsce coraz trudniej pozyskuje się "prawdziwe informacje". "Dziękuję







Radiu Maryja i Telewizji Trwam, bo w tych mediach można je znaleźć" -
powiedział prymas senior.


powrót do spisu treści


POLSKA  


Polska: Józef Glemp, ostatni taki Prymas Polski [Witold Głowacki]  


W poniedziałek w warszawskiej archikatedrze odbędzie się ostatnie już –
i ostateczne – pożegnanie kardynała Józefa Glempa. Sędziwy hierarcha -
w opinii Witolda Głowackiego - tak naprawdę żegnał się już w gruncie
rzeczy z polskim życiem publicznym przez ponad dekadę, ustępując z
kolejnych kościelnych urzędów i czyniąc swą obecność w hierarchii coraz
mniej formalną.


W roku 2004 Józef Glemp przestał pełnić funkcję przewodniczącego
Konferencji Episkopatu Polski, którą sprawował nieprzerwanie od roku
1981. Następnie w roku 2006 prymas Glemp złożył rezygnację z urzędu
metropolity warszawskiego. Po raz trzeci żegnano kardynała Józefa
Glempa, gdy przestał być prymasem – z końcem roku 2009. Zdaniem
dziennikarza, stopniowy proces żegnania się kardynała Józefa Glempa z
władzą nad polskim Kościołem był też procesem żegnania się samego
Kościoła z władzą prymasa – urzędu, który od momentu wprowadzenia
w 1992 r. zaordynowanej przez Jana Pawła II reformy organizacyjnej
odchodził od wielowiekowej tradycji i stawał się powoli tytułem już tylko
honorowym.


W tekście Głowacki wspomina o postawie kardynała po 1981 roku wobec
reżimu oraz o jego postawie wobec ks. Jerzego Popiełuszki. Jak czytamy,
"nie był z pewnością ostatni prymas Polski wielkim, charyzmatycznym
przywódcą Kościoła. Nie pozostanie po nim legenda, nikt też pewnie nie
będzie próbował budować szczególnego mitu wokół jego osoby i jego
urzędowania. Z pewnością jednak wraz z jego odejściem kończy się
długa epoka w historii polskiego Kościoła. Wraz z Janem Pawłem II i
Stefanem Wyszyńskim był przecież Józef Glemp jednym z tych trzech
hierarchów, którzy wyznaczali linię wiary i obyczajowości polskich
wiernych przez ostatnie pół wieku".


=> Por. Polska: Droga prymasa Polski. Kalendarium życia i posługi
kapłańskiej kardynała Józefa Glempa (1929–2013)


powrót do spisu treści


Polska: Stolica Apostolska a prawa człowieka [Grzegorz Ignatowski]  


W "Polsce" czytamy o watykańskich środkach społecznego przekazu -
"L'Osservatore Romano", biurze Stolicy Apostolskiej i Radiu
Watykańskim - informujących o audiencji udzielonej kilka dni temu przez
Benedykta XVI sekretarzowi generalnemu Komunistycznej Partii
Wietnamu. Grzegorz Ignatowski wspomina także innych
komunistycznych przywódców, którzy odwiedzili już Stolicę Apostolską.







Dziennikarz pisze m.in. o audiencji udzielonej przez Jana Pawła II
Fidelowi Castro w 1996 r. oraz Michaiłowi Gorbaczowowi w grudniu 1989
r.


Jak zauważa Ignatowski, drugim tematem, który zdominował w ostatnim
czasie watykańskie media, jest kończący się Tydzień Modlitw o Jedność
Chrześcijan. W kontekście opisywanych wydarzeń z nim związanych
Ignatowski zwraca uwagę na sytuację egipskich chrześcijan, należących
do Koptyjskiego Kościoła Ortodoksyjnego niepozostającego w jedności ze
Stolicą Apostolską. Z tekstu dowiadujemy się, że tylko niewielka liczba
Koptów należy do katolickiego Kościoła koptyjskiego. 15 stycznia synod
tego Kościoła wybrał na swojego patriarchę Ibrahima Isaaca Sidraka.
Dziennikarz porusza kwestię listu Benedykta XVI do Sidraka, w którym
papież "skoncentrował się na posłudze religijnej Kopta, a zupełnie
pominął napiętą sytuację polityczną i społeczną wśród Egipcjan".


powrót do spisu treści


:: w skrócie ::  


• Na łamach "Polski" wywiad Marty Paluch z bp. Tadeuszem Pieronkiem
na temat kard. Józefa Glempa. Biskup wspomina w rozmowie wizytę w
szpitalu, kilka dni przed śmiercią kardynała. "Ta śmierć była
spodziewana. Nie dlatego, że miał już 83 lata, ale dlatego, że on w ciągu
całego życia przeszedł kilka poważnych operacji ratujących życie. Jego
organizm nie był zbyt odporny. Poza tym przez całe życie, szczególnie
gdy był metropolitą warszawskim, była to dla niego jedna wielka udręka"
- czytamy.


• W dzisiejszym wydaniu "Polski" o kard. Glempie czytamy także w
wywiadzie Marty Paluch z Markiem Lasotą, szefem IPN w Krakowie.
"Jego postawa ze stanu wojennego, kiedy nawoływał do niestosowania
przemocy, nieraz krytykowana, zdała egzamin. Wydaje mi się, że jego
rola w zapobieżeniu rozlewowi krwi jest większa niż Jaruzelskiego.
Wstrzemięźliwość prymasa chłodziła rozgrzane umysły" - zaznacza
rozmówca.


• Na łamach dzisiejszego wydania "Polski" artykuł bpa Tadeusza
Pieronka nt. niezawisłości sądów. Jak czytamy, "wszyscy powinniśmy
cenić sobie niezawisłość sądów, bo inaczej znajdziemy się w szponach
partii politycznych, które zawłaszczą sobie wymiar sprawiedliwości i
spożytkują go dla robienia własnych interesów, nie dbając o
sprawiedliwość dla obywateli".


powrót do spisu treści


DZIENNIK POLSKI  


Dziennik Polski: Ostatni taki prymas [Witold Głowacki]  


"Dziennik Polski" publikuje tekst Witolda Głowackiego, w którym
dziennikarz wspomina osobę zmarłego w środę prymasa seniora Józefa







Glempa. Głowacki podkreśla, że sędziwy hierarcha żegnał się z polskim
życiem publicznym od ponad dekady, ustępując z kolejnych urzędów i
"czyniąc swoją obecność w hierarchii coraz mniej formalną". W roku
2004 kard. Glemp przestał pełnić funkcję przewodniczącego Konferencji
Episkopatu Polski, którą sprawował od 1981 roku. Następnie w 2006 r.
złożył rezygnację z urzędu metropolity warszawskiego. Po raz trzeci
żegnano zaś kardynała, gdy z końcem 2009 r. przestał być prymasem.
W dniu ukończenia przez hierarchę 80. roku życia - ten honorowy już
tylko tytuł powrócił do metropolitów gnieźnieńskich. "To niezwykle
ważne, bo ów stopniowy proces żegnania się kard. Józefa Glempa z
władzą nad polskim Kościołem był też procesem żegnania się samego
Kościoła z władzą prymasa - urzędu, który od momentu wprowadzenia w
1992 roku zaordynowanej przez Jana Pawła II reformy organizacyjnej,
stawał się tytułem już tylko honorowym" - pisze Głowacki.


powrót do spisu treści


Dziennik Polski: Tak go zapamiętamy  


"Dziennik Polski" publikuje wypowiedzi krakowskich hierarchów, w
których mówią oni o życiu i posłudze zmarłego kard. Józefa Glempa.
Zdaniem kard. Stanisława Dziwisza, kard. Glemp był "człowiekiem Jana
Pawła II". Ojciec Święty wiedział co robi mianując go prymasem w
trudnych dla Polski czasach. "Kard. Glemp poprowadził Polskę i Kościół
jako biskup przez ten trudny okres z wielką roztropnością. Był
człowiekiem dialogu" - stwierdza metropolita krakowski. Dodaje, że
prymasowi bardzo zależało na tym, by w czasie ogromnych napięć nie
było rozlewu krwi. Biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej Jan
Zając przyznaje, że kard. Glempa zapamięta, jako człowieka otwartego
na innych, serdecznego i życzliwego. "Mimo pełnionych funkcji nigdy nie
był wyniosły. Każdy z nas, biskupów, wiedział, że zawsze może liczyć na
jego radę" - stwierdza hierarcha. Według ks. prof. Jana Macieja
Dyducha, byłego wieloletniego rektora papieskiej akademii teologicznej,
kard. Józef Glemp pozostanie w oczach swych współpracowników i
wiernych, wspaniałym i niezwykle bezpośrednim hierarchą. Duchowny
nazywa prymasa seniora "wielkim Polakiem", który przeprowadził polski
kościół przez trudne czasy przemian. "Był znany ze swojego twardego
stanowiska w wielu kontrowersyjnych kwestiach. Po czasie okazało się,
że była to słuszna postawa" - mówi ks. Dyduch.


powrót do spisu treści


Dziennik Polski: Krok w stronę osłabienia rodziny [Włodzimierz Knap]  


Włodzimierz Knap z "Dziennika Polskiego" pisze na temat sejmowej
debaty, jaka toczy się w kwestii prawnej legalizacji partnerskich
związków homo- i heteroseksualnych. Kategoryczne "nie" takiemu
rozwiązaniu mówią posłowie PiS, SP, zdecydowana większość PSL oraz
część posłów PO. Wspierani są przez niektóre środowiska, na czele z
hierarchami Kościoła katolickiego. Ich głównym argumentem jest to, że
konstytucja małżeństwem nazywa związek kobiety i mężczyzny,
nakładając na państwo obowiązek otoczenia rodziny ochroną i opieką.







Nie kryją też obaw, że zalegalizowanie związków partnerskich będzie
pierwszym krokiem do legalnych małżeństw homoseksualnych i adopcji
dzieci przez takie małżeństwa. Posłanka Joanna Senyszyn z SLD
przyznała bowiem w wywiadzie dla Polsat News, że taka kolej rzeczy jest
w Polsce nieuchronna.


Dziennikarz przypomina, że małżeństwa homoseksualne są obecnie
uznawane w 5 krajach Unii Europejskiej, a także w 2 leżących poza jej
granicami (w Belgii, Holandii, Portugalii, Hiszpanii, Szwecji oraz Islandii i
Norwegii).


powrót do spisu treści


:: w skrócie ::  


• "Dziennik Polski" informuje za PAP, że we wtorkowych wyborach
parlamentarnych w Izraelu obóz partii prawicowych i religijnych zdobył
minimalną większość - 61 na 120 mandatów. Po przeliczeniu głosów
wyborców, którzy nie głosowali w lokalach wyborczych, okazało się, że
ultraprawicowa partia Żydowska Dom zdobyła 12, a nie 11 mandatów.


Opracowanie: bet/kam
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