6 października
2019
DZIEŃ DLA

ŻYCIA
Zmora Przemocy
Domowej

Jezus rzekł:
„Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił
i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę,
więźniom głosił wolność,
a niewidomym przejrzenie;
abym uciśnionych odsyłał wolnymi,
abym obwoływał rok łaski od Pana.”
Łk 4,18-19

Biskupi katoliccy Irlandii, Anglii i Walii oraz
Szkocji postanowili podczas tegorocznego
Dnia dla Życia 2019 poruszyć temat przemocy
domowej. Chcielibyśmy zwiększyć świadomość
powszechności występowania tego problemu w
naszych krajach.
Historia Laury1
„Mam na imię Laura. Mam czterdzieści trzy lata. Mam
trzy córki i przepiękną wnuczkę. W trakcie długich
lat małżeństwa, byłam wielokrotnie maltretowana
przez swego męża. Złamał mi szczękę, wybił zęby,
a także niejednokrotnie dusił mnie aż traciłam
przytomność. Pomimo tego, że wiedziałam, że jego
zachowanie jest niedopuszczalne, rozpaczliwie
chciałam, żeby nasze małżeństwo przetrwało…”
Możesz przeczytać pełną historię Laury oraz
dowiedzieć jakiego wsparcia może w takich
sytuacjach udzielić Kościół na stronach:
www.catholicbishops.ie
or
www.dayforlife.org.
#DayforLife2019.
Niedopuszczalny problem
Jedna kobieta na cztery i jeden mężczyzna na
sześć doświadcza w okresie swojego życia
przemocy domowej. Zgodnie z raportem2 z 2018
roku, prawie dziewięć na każde dziesięć kobiet
zamordowanych w Irlandii zostało zabitych przez
mężczyznę, który był im znany. Takie znęcanie się ze
skutkiem śmiertelnym stanowi najgorszą skrajność
w spektrum przemocy domowej. Organizacja
Women’s Aid stwierdza, że niebezpieczne wzorce
zachowań obecne w związkach przemocowych są
zbyt często lekceważone i nie traktowane poważnie,
co skutkuje narażeniem kobiet na ryzyko stania się
ofiarą poważnej napaści lub nawet zabójstwa.
Niezmiernie godnym pożałowania jest fakt, że
mężczyźni, kobiety i dzieci cierpią z powodu
przemocy doznanej z rąk swoich mężów, żon,
rodziców lub innych członków rodziny. Nigdy nie

wolno tolerować ani usprawiedliwiać tego rodzaju
przemocy. Stanowi ona atak na godność osoby
ludzkiej.
Papież Franciszek
Kościół widzi krzywdę tych, którzy doświadczają
przemocy domowej. Papież Franciszek napisał w
2016 roku:
Nie są bowiem całkowicie wyeliminowane
niedopuszczalne praktyki. Przede wszystkim
haniebna przemoc, jakiej czasami używa się
wobec kobiet, molestowanie w rodzinie i
różne formy niewolnictwa, które nie są oznaką
męskiej siły, ale tchórzliwej degradacji. Przemoc
werbalna, fizyczna i seksualna stosowana
wobec kobiet w niektórych małżeństwach jest
sprzeczna z samą naturą jedności małżeńskiej.
(Amoris Laetitia, 54)
W jaki sposób parafie i społeczności katolickie
mogą zapewnić bezpieczeństwo, akceptację i
wsparcie?
Wzywamy nasze parafie, szkoły i społeczności
katolickie to refleksji, wyniesienia nauki i podjęcia
wspólnych kroków, służących wsparciu tych, którzy
cierpią z powodu przemocy domowej w naszych
parafiach, miejscach pracy, a nawet w naszych
własnych domach. Mając wiedzę na temat jakich
znaków szukać i umiejąc je spostrzec, możemy,
indywidualnie i jako społeczność, prawdziwie
odmienić czyjeś życie.
Czas na rozmowę o tym i podjęcie akcji. Na stronach
www.dayforlife.org i www.catholicbishops.ie możesz
dowiedzieć się więcej, co możesz zrobić.
Przepisy
1. Imię zostało zmienione, aby chronić tożsamość
osoby ocalałej od przemocy.
2. Women’s Aid, Raport nt. zabójstw kobiet (Femicide
Report), 2018.
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