
G E N D E R

Pod „Konwencją o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i 
przemocy domowej”,  która została przegłosowana w sejmie i  w senacie, 
kryje  się  niebezpieczna  ideologia  gender.  Pod  pozorem  przeciwdziałania 
przemocy  w  rodzinie  dokument  ten  promuje  m.in.  homoseksualizm, 
dewiacje  seksualne,  pornografię,  edukację  seksualną  przedszkolaków. 
Głównym celem ideologii gender jest pozbawienie rodziców ich praw, gdyż 
w  państwach,  w  których  ideologii  tej  nadano  status  prawny,  najpierw 
wymierza  się  rodzicom  grzywny  pieniężne,  a  następnie  odbiera  się  im 
dzieci, tylko dlatego, że opierają się oni przed ich demoralizacją. 

W związku z tym  prosimy o podpisy przeciwko tej ustawie. Proboszcz 
każdej parafii wyznaczy odpowiedni czas na ich zebranie. To jest już ostatni 
dzwonek,  aby powstrzymać Prezydenta RP   od złożenia swojego podpisu   
pod  tą  kontrowersyjną  i  groźną  w  skutkach  konwencją.  Jest  to  sprawa 
niecierpiąca zwłoki.

Do złożenia podpisu potrzebny jest nr PESEL. Należy także pamiętać, aby 
koniecznie wpisać cały adres (bez użycia skrótów), gdyż w przeciwnym razie 
petycja wyrzucona zostanie do kosza.

Zachęcamy do odwiedzenia stron:
protestuj.pl
niedlagender.pl
radiomaryja.pl/informacje/polska-informacje

Zapraszamy  też  do  AKCJI  MODLITEWNO-POKUTNEJ,  która  polega  na 
modleniu się Koronką do Bożego Miłosierdzia w intencji uratowania Polski 
przed  zgubną  ideologią  w  dowolnie  wybranym  przez  siebie  dniu  bądź 
dniach tygodnia do końca trwania Wielkiego Postu; można też ofiarować 1 
dzień  postu  bądź  umartwienie  na  pozostały  czas  Wielkiego  Postu. 
Zachęcamy również do modlitwy po zakończeniu okresu Wielkiego Postu.   
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