
I Chrześcijański Marsz  

w obronie życia i rodziny 

Cieszyn, 08.12.13 r. 
 
 

Szanowni Państwo! 
 
Tak jak kilkadziesiąt lat temu ideologia komunizmu, w imię równości między ludźmi, 

niszczyła wolność człowieka w Polsce, tak teraz ideologia „Gender” zmierza do zniszczenia 
godności człowieka w całej Europie- w imię równości między orientacjami płciowymi. 

 
Zdaję sobie sprawę, iż brzmi to nieprawdopodobnie. Sam nie potrafiłem w to uwierzyć 

dopóki nie zobaczyłem, jak rząd francuski wdrażał zmiany społeczne, zapowiedziane w 
„Rządowym programie przeciwko przemocy oraz dyskryminacji ze względu na orientację 
płciową (czyli gender)” z dnia 31.10.2012 r., całkowicie ignorując manifestacje pokojowe, 
które zgromadziły ponad 1.300.000 obywateli. O ironio, wśród manifestantów miałem okazję 
słuchać wypowiedzi homoseksualistów, którym zarzucano homofobię (czyli dyskryminację 
wobec homoseksualistów) z powodu ich szacunku do małżeństwa, rozumianego jako 
związek mężczyzny i kobiety. 

 
Teoria „Gender” jest nam przedstawiona w Konwencji Rady Europejskiej jako sposób 

walki z przemocą w rodzinie oraz dyskryminacją. Zdecydowanie przeciwstawiamy się 
przemocy oraz dyskryminacji, ale uważamy teorię „Gender” za błędne rozwiązanie. Prowadzi 
ona bowiem do nazywania par homoseksualnych małżeństwem z prawem do adopcji lub „in 
vitro”, a wszystko w imię równości między małżeństwami. Oznacza to, że nie wszystkie dzieci 
będą miały w przyszłości prawo do miłości Ojca i Matki, co z chrześcijańskiego punktu 
widzenia jest niedopuszczalne! 

 
Jako odpowiedzialni ojcowie należący do wspólnoty „Nikodem - Mężczyźni w modlitwie” w 

Cieszynie, nie możemy dopuścić do tego planowanego niszczenia rodziny i godności 
wszystkich jej członków: męża, żony i dzieci. Chcemy zaświadczyć, iż chrześcijański model 
rodziny jest skutecznym środkiem walki przeciwko wszelkiej przemocy oraz wszelkiej 
dyskryminacji. Rodzina, będąca wspólnotą miłości i życia, realizuje się w małżeństwie, gdy 
mężczyzna i kobieta całkowicie oddają się sobie nawzajem i są gotowi przyjąć dar 
potomstwa. Życie człowieka jest święte od momentu poczęcia, aż do naturalnej śmierci. 

 
Zapraszamy wszystkich mieszkańców naszego pięknego regionu, którzy podzielają nasz 

pogląd w tej sprawie, na pierwszy Chrześcijański Marsz w obronie życia i rodziny, który 
rozpocznie się na Rynku w Cieszynie, w dniu 08.12.13 r. o godz. 13:30. 

 
W imieniu wspólnoty „Nikodem - Mężczyźni w modlitwie” w Cieszynie, 
 
 
 
Bertrand BISCH     Wspólnota Nikodem – Mężczyżni w Modlitwie 
Tel kom : +48 604 485 526   eMail : wmm.nikodem@gmail.com 


