Marsz dla Życia i Rodziny 2020
20 września, Warszawa

Hasło przewodnie: „WSPÓLNIE BROŃMY RODZINY”
Tegoroczny Marsz dla Życia i Rodziny będzie przebiegał pod hasłem „Wspólnie brońmy
rodziny”. Ma ono zachęcać do zaangażowania się w różnego rodzaju dzieła i inicjatywy mające
na celu obronę „Rodziny” jako instytucji i miejsca, w którym można bezpiecznie wychowywać
dzieci. Uważamy bowiem, że szczególnie w ostatnim czasie aktywność przedstawicieli
lewicowych ideologii zmierza do zakwestionowania najbardziej podstawowych prawd i
wartości. Agresja ze strony aktywistów promujących ideologię LGBT jest na tyle duża, że
katolicy i rodziny nie powinni pozostać bierni. Marsz dla Życia i Rodziny ma być symbolicznym
wyrazem sprzeciwu wobec agresji lewicowych aktywistów, którzy już nie tylko w sposób
werbalny atakują wartości chrześcijańskie, kontestują prawo do życia od poczęcia, prawo
naturalne czy prawo do wychowywania dzieci w zgodzie z przekonaniami rodziców. W
ostatnich tygodniach byliśmy bowiem świadkami agresji fizycznej.
Aktywiści LGBT dopuścili się profanacji najświętszych symboli – przede wszystkim postaci Pana
Jezusa niosącego krzyż i wołającego „Sursum Corda”. Polskie rodziny oparte na
chrześcijańskich wartościach nie akceptują tych radykalnych metod i nie zgadzają się na
nachalną promocję „antywartości” płynących z ideologii LGBT. Dlatego też manifestacja ma
być wyrazem sprzeciwu, wobec tego typu agresywnych postaw. Pomimo trudności
związanych z pandemią koronawirusa, chcemy zaznaczyć swoją obecność w przestrzeni
publicznej i dać wyraz wsparcia dla rodzin w całym kraju, które obawiają się nachalnej
propagandy lewicowych środowisk, która zagraża także dzieciom. Nie tylko podczas zajęć z
tzw. edukacji seksualnej, ale także w innych miejscach m.in. niektórych samorządach.
Podczas Marszu dla Życia i Rodziny będziemy domagać się również wprowadzenia
odpowiednich rozwiązań prawnych mających na celu zaostrzenie kar za profanacje miejsc
kultu religijnego, obrazę uczuć religijnych, a także niszczenie symboli narodowych,
nawiązujących do historii naszej Ojczyzny.
Wierzymy, że polskie rodziny powinny zabierać głos w obliczu ataków ze strony przedstawicieli
groźnych ideologii, ponieważ te „utopijne koncepcje” zagrażają porządkowi społecznemu, w
tym także rodzinie. Podważają znaczenie małżeństwa, a także kontestują polski porządek
prawny, który mówi o „małżeństwie” jako związku kobiety i mężczyzny.

Naszą motywacją jest również zdecydowane powiedzenie „NIE” agresji fizycznej, której w
ostatnim czasie doświadczyli obrońcy życia. W środku dnia zostali zaatakowani przez
zwolenników „tęczowej ideologii”.
Chcemy także uwrażliwić polityków i samorządowców, aby byli czujni i nie pozwalali na
promowanie koncepcji nawiązujących do ideologii LGBT czy gender. Jako Centrum Życia i
Rodziny zauważamy wiele obszarów, w których ideolodzy LGBT chcą docierać do najmłodszych
i promować wśród nich postawy i poglądy sprzeczne z prawem naturalnym i chrześcijańskim
modelem wartości. Przeniknięcie „antywartości” promowanych przez lewicowych ideologów
może oznaczać rozpad rodziny, problemy z jej założeniem, rezygnację z posiadania dzieci itp.
Świadomi tych zagrożeń jako strona społeczna reagujemy teraz, nim będzie za późno.

***

Podczas wystąpień podczas zgromadzenia chcemy opierać się o nauczanie papieża Franciszka
oraz papieża Benedykta XVI. Będziemy przywoływać fragmenty wypowiedzi Ojca Świętego na
temat zagrożeń płynących ze strony ideologii gender.
Papież Franciszek:
„Jednym z głównych przejawów zła we współczesnym świecie jest ideologia gender. Ideologia
ta chce zniszczyć u korzeni stwórczy zamysł Boga dla każdego człowieka oraz sprawić, by
wszystko było jednolite i neutralne.”
„To jest atak na różnorodność, na kreatywność Boga, na mężczyznę i kobietę”.
„… chodzi tu o ideologię, która nie liczy się z rzeczywistością, z prawdziwą różnorodnością
osób, z niepowtarzalnym i wyjątkowym charakterem każdego z nas.”
https://www.tvp.info/46559000/franciszek-zlo-przejawia-sie-w-ideologii-gender
Papież Benedykt XVI:
„…Kościół powtarza swoje wielkie tak dla godności i piękna małżeństwa jako wiernego i
płodnego wyrazu sojuszu między mężczyzną a kobietą, zaś nie dla takich filozofii, jak gender,
wynika z faktu, że wzajemność między kobiecością a męskością jest wyrazem piękna natury,
jakiej pragnął Stwórca.”
https://niezalezna.pl/37466-benedykt-xvi-sprzeciw-kosciola-wobec-filozofii-gender
„Ideologia gender jest groźna, gdyż kwestionuje naturę człowieka, manipuluje nią i odbiera
mu godność.”

https://wiadomosci.wp.pl/watykan-a-gender-sprzeciw-benedykta-xvi-i-milczenie-franciszka6031362684727937a

Będziemy także opierać się na wypowiedziach abp. Marka Jędraszewskiego, Metropolity
Krakowskiego.
Abp Marek Jędraszewski:
„Ideologia LGBT jest zaprzeczeniem wizji, jaką miał Bóg, stwarzając człowieka na swoje
podobieństwo” – mówił abp Jędraszewski. „Mamy przedefiniować to, kim jesteśmy jako
ludzie, doprowadzając do tego, że bez Boga, przyjmując wizję czysto materialistyczną, mamy
sprowadzić siebie do pewnego stworzenia, które żyje tylko i wyłącznie swoją seksualnością” –
tłumaczył.
https://www.tvp.info/45236470/abp-jedraszewski-ideologia-lgbt-jest-zaprzeczeniem-wizjiboga

***
Jako Centrum Życia i Rodziny widzimy poważne zagrożenie dla rodzin i małżeństwa ze strony
lewicowych ideologii. Jednocześnie chcemy zaakcentować, że w Marszu dla Życia i Rodziny
bronimy Rodziny i naszych wspólnych wartości, ale nie przed konkretnymi ludźmi, a
konkretnymi koncepcjami ideologicznymi, które chcą doprowadzić do zaburzenia, a może
nawet kompletnego zniszczenia ładu społecznego.

Podczas Marszu dla Życia i Rodziny chcemy również wskazać na konkretne zdarzenia, które
interpretujemy jako zagrożenia dla Rodziny, małżeństwa jako instytucji oraz dzieci, ale także
wolności sumienia, wolności do wypowiedzi itp.
1. Seksualizacja dzieci i młodzieży – program ZDROWE LOVVE, Deklaracja LGBT+,
seksedukacja wg Anji Rubik
2. Seksdeprawacja – media (internet)
3. Promocja w mediach proaborcyjnych postaw
4. Liczne profanacje – m.in. Kościół Świętego Krzyża
5. Dyskryminacja na Uniwersytetach (przykłady prof. Ewy Budzyńskiej, prof. Aleksandra
Nalaskowskiego).

Jaki wydźwięk Marszu dla Życia i Rodziny 2020?
Przede wszystkim chcemy udowodnić, że polskie rodziny nie zgadzają się na radykalne
promowanie ideologii będących zagrożeniem dla rodzin, małżeństwa, dzieci i prawa do ich
wychowania w zgodzie z własnym sumieniem. Marsz będzie pokojową manifestacją, podczas
której będziemy odwoływać się do wypowiedzi papieży oraz biskupów. Chcemy jednocześnie
wywrzeć nacisk na polityków, aby chronili rodziny przed zakusami ideologów LGBT.
Jednocześnie podkreślamy, że Marsz dla Życia i Rodziny 2020 jest manifestacją podczas, której
chcemy wskazywać zagrożenia i przeciwko nim protestować, ale także afirmować rodzinę,
małżeństwo i prawo do wychowania dzieci w zgodzie z własnymi przekonaniami.
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