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Początki- Oświecenie 
W epoce Oświecenia po raz pierwszy na szeroką 

skalę:   
�  zanegowano chrześcijańskie wartości 

duchowe 
�  podjęto próby filozoficznej i politycznej walki z 

tradycyjną religijnością i teocentryczną wizją 
świata i człowieka 

�  swoje początki mają ruchy okultystyczno - 
lucyferyczno – masońskie.  

Oświecenie nie zdołało jednak zniszczyć 
ducha chrześcijańskiego, dało jednak 
poważne podwaliny pod następne etapy walki 
z chrześcijańskim systemem wartości. Ich 
wysyp nastąpił w XX wieku.  



Owoc postmodernizmu 
�  Postmodernizm (a także New Age i liberalizm) 

to ruch filozoficzno-kulturowo-religijno-
społeczny, który zakwestionował tradycyjne 
wartości, takie jak dobro, prawda, piękno. 

�  Wg postmodernistów, nie ma obiektywnych 
kategorii, które opisywałyby czym jest dobro, 
prawda czy piękno. Zatem – wg nich, nie 
można nikomu „z góry narzucać”, co jest 
dobre, piękne, a co jest szkodliwe i złe. 

�  Piękne i dobre jest wszystko, co wydaje się 
takim dla subiektywnego ego (choćby nawet 
inni zgodnie stwierdzali, że jest złe i 
szkodliwe!) 



�  Takie myślenie przyniosło konkretne owoce w myśleniu 
wielu twórców kultury. Nastąpił masowy wylew 
brzydoty.  

�  Zakwestionowano tradycyjne modele wychowania. 
Teraz nie można narzucać dziecku żadnych kanonów 
dobra, prawdy i piękna. To dziecko ma decydować, co 
uznaje za dobre i pożyteczne dla niego! 

�  To prawo uznano za część praw człowieka. Rodzice, 
którzy ograniczają dzieciom to prawo, muszą się liczyć 
z konsekwencjami prawnymi (np. odebranie praw 
rodzicielskich).  



m �  To prawo wykorzystali 
producenci zabawek. Wielu z 
nich współpracuje z sektami, 
masonerią, satanistami bądź 
stanowią ich część. Pragną 
wychować „nowe pokolenie”, 
konsumentów idealnych, 
wolnych od tradycyjnego 
myślenia i systemu wartości.  

� W sposób szczególny 
zaatakowano chrześcijański 
system wartości, oparty na 
miłości bliźniego i Dekalogu. 



Logo Monster High – producenta zabawek, kreskówek, odzieży 
(Mattel). Ukazuje trupią czaszkę z różową kokardką. Jest to 
symbol śmierci, która wchodzi w świat dzieci i go przeobraża. 
Czaszka jest także symbolem powszechnie używanym przez  
satanistyczne sekty. W tle – symbole zniewolenia, np. kajdany, 
symbole okultystyczne – węże, nietoperze. 



�  Symbolika obrazu: 
      Przedstawia śpiącą dziewczynkę. W istocie jest to martwe (zabite?) dziecko, 

ubrane w strój dziecka pierwszokomunijnego. Strój ten jest chrześcijańskim 
symbolem niewinności i czystości. Ta niewinność została jednak  zbrukana i 
zabita. Sukienka dziecka jest splamiona – oznacza to, że dziecko „nie było 
czyste”, dobrowolnie wybierało zło, grzech. Dziecko trzyma w ręku karykaturę 
zabawki – śmierć. To symbol „nowych zabawek” – demonicznych, 
odbierających dzieciom niewinność, wprowadzających w doświadczenie zła 
 i grzechu. Dziecko przytula zabawkę, a więc ją akceptuje.  

Obraz, który znajduje 
się na jednym z portali 
o charakterze satanistycznym 



�  Pod hasłem walki z 
dyskryminacją i 
uprzedzeniami pojawiły 
się 
„antydyskryminacyjne” 
imprezy, festiwale 
promujące tegoż gatunku 
bajki i zabawki. W istocie 
propagują wśród dzieci 
postawy, którym 
sprzeciwia się 
chrześcijański system 
wychowawczy, np. 
homoseksualizm, 
biseksualizm, poligamia. 



W powyższych książeczkach dla dzieci zawarta jest teza, 
że w gejowskich związkach można normalnie wychowywać 
dzieci. 



Walka o dusze dzieci 

Książka „To wszystko rodzina!” 
Aleksandry Maxeiner dostarcza  
młodemu czytelnikowi informacji 
o różnorodnych formach rodziny, 
np. o samotnych rodzicach, rodzinach 
jednopłciowych, rodzinach 
patchworkowych (grupa żyjąca na sposób 
trybalny, w systemie rozmaitych, 
wielokrotnie się przenikających 
związków seksualno – egzystencjalnych 
o różnym stopniu formalności) 



Promocja homoseksualizmu 



Zabawki postmodernizmu 
Szkodzą dzieciom, ponieważ 
 

  1.  Niszczą dusze dzieci - bohaterami 
dla dzieci stają postaci np. sprzeciwiające 
się Bogu i walczące z Nim, odrzucające lub 
wyśmiewające wartości chrześcijańskie 
(np. seria kreskówek „Włatcy Móch”, 
„Miasteczko South Park”), ukazujące świat 
magii, satanizmu jako atrakcyjny i 
pozytywny (seria Harry Potter, seria 
Monster High)   



Włatcy móch 

Cmentarz jako przestrzeń 
zabawy? 

Przedstawianie nauczycieli, osób duchownych, 
 autorytetów w sposób niepoważny, groteskowy 



�  Postaci szatana, diabłów, upiorów przedstawione 
są w nich w sposób niewinny. Szatan kreowany jest 
na postać pozytywną. Ma być przyjacielem dziecka,  
maskotką, nie może budzić lęku i grozy, przychodzi 
dzieciom na pomoc, gdy się go przyzywa. 
Przejmuje zadania i cechy zarezerwowane 
dotychczas tylko dla postaci ze świata dobra. 
Dziecko wzrasta w przekonaniu, że nie należy się 
lękać szatana ani potępienia. 



Miasteczko South Park 



Demoniczne gry komputerowe 



� W demonicznych grach komputerowych, gracz wciela się 
w postać, która musi „współpracować” z siłami ciemności, 
aby „zdobywać kolejne punkty”. Fabuła gier 
konstruowana jest w sposób przypomniający zdobywanie 
kolejnych „stopni wtajemniczenia” charakterystycznego 
dla sekt satanistycznych. By rozpocząć grę, trzeba 
„podpisać pakt”. Zadania stojące przed bohaterami gry to 
kalki działań stricte satanistycznych (profanowanie 
świątyń, cmentarzy, niszczenie świętych, chrześcijańskich 
symboli, posługiwanie się zaklęciami, magią, 
okultyzmem). 



Książki – kult ciemności, zła, 
magii, okultyzmu 





� Książki, odwołujące się do magii, ciemności, 
satanizmu w istocie stają się szkołą okultyzmu. 
U dziecka stwarzają przeświadczenie, że świat 
ciemności jest pozytywny, a współpraca z 
demonami jest jedyną drogą wybicia się ponad 
przeciętność (Harry Potter). Dodatkowo, w 
książkach tych pojawiają się prawdziwe zaklęcia 
stosowane w czrnej magii i dosłowne cytaty z 
„Biblii szatana” („Harry Potter”) 



Saga „Zmierzch” 
�  Pod przykrywką historii o miłości wampira do 

nastolatki: propagowanie wampiryzmu, kult śmierci, 
ciemności, inicjacja para-satanistyczna (istotny 
element- rytualne spożywanie ludzkiej krwi) 



Zdaniem księży egzorcystów, 
szczególnie niebezpieczne  
są kolorowe magazyny dla dzieci, 
propagujące wśród najmłodszych 
czary i magię. 
Jak twierdzą, są to swoiste  
„przedszkola okultyzmu”,  
które realnie mogą otwierać dzieci 
na świat demonów. 
Wychowawcy ponadto zauważają,  
że wśród dzieci czytających  
tego rodzaju wydawnictwa, rodzi się 
przeświadczenie, że nie trzeba  
wkładać wysiłku w wieloletnią  
naukę, gdyż pewne umiejętności 
można nabyć przez nadprzyrodzone  
techniki magiczne. Nie trzeba też 
ponosić odpowiedzialności za swoje 
czyny, gdyż przyszłość jest niezależna 
od nas, jest zapisana  w gwiazdach. 



�  Propagowanie tego rodzaju tematyki wśród 
dzieci i młodzieży rodzi niezdrową 
ciekawość i grozi podejmowaniem takich 
praktyk w przyszłości. 

 
�  Obraz na kolejnym slajdzie to screenshot 

jednego z najbardziej popularnych 
serwisów młodzieżowych. Coraz częściej 
takie miejsca stają się forami wymiany 
informacji o ruchach satanistycznych i 
podręcznikach okultyzmu. 





Instruktaże, 
porady  



Hello Kitty 
�  Ikaka Shimizu, twórca najbardziej popularnej 

maskotki na świecie, stworzył postać Hello 
Kitty jako dziękczynienie szatanowi za  
rzekomą pomoc w uzdrowieniu jego 14-letniej 
córki z raka jamy ustnej.  



Hello Kitty jako element kart 
tarota 

Pentagram, symbol satanistyczny 



Hello Kitty częścią symboliki 
śmierci 



Lucyferyczny ślub 



Idolatria 





Hello Kitty jako element porno-biznesu 
– oswajanie dzieci z porno przemysłem, 
seksualizacja dzieci 

Wibrator dla nastolatek(?) 



Małgorzata Więczkowska 

�  „Jeszcze do niedawna dzieci do 12 roku 
życia były w tzw. latencji, czyli w 
uśpieniu, jeśli chodzi o sferę seksualną. 
A dzisiaj właściwie od przedszkola jest 
ona w nich permanentnie rozbudzana 
przez obrazy, przedmioty, zabawki, które 
ukazują wadliwe wzorce zachowań 
seksualnych”.  



My Little Pony czyli oswajanie 
dzieci z symboliką New Age 

� W kucykach od 4 generacji (od 2010 r.) dostrzec 
można symbolikę New Age: niewinny kucyk 
przeobraża się w jednorożca – symbol ruchu New 
Age, ale także Antychrysta, którego księga 
Daniela określa jako „mały róg”. Liczne odwołania 
do symboliki mitologicznej, ideologii New Age i 
satanistycznej. 



Niewinne kucyki? 

pentagram 



Jednorożec jako symbol antychrysta 



Pokemony i okultyzm 

� Nazwa pokemony pochodzi od słów 
„pocket monster” – kieszonkowe 
potwory. 



Wzorce zachowania? 
�   Ash Kethiim (chłopiec) jest jednym głównych bohaterów. Opisany jest 

jako "energiczny i zdecydowany dziesięciolatek... nieco zbyt rezolutny". 
Ma on obsesję chwytania Pokemonów i kieruje nim żądza "stania się 
największym na świecie Mistrzem Pokemonów".  Jak mantra pojawia się 
zdanie pokemonowych bajek: Muszę mieć je wszystkie! Podsyca 
pragnienie, by mieć więcej kart, gier, zabawek, gadżetów i komiksów 
Pokemona. 

�   Mista . Jest ona opisana jako ”twardogłowa i uparta”... stale kłócąca się 
z Ashem...    

�   Brock, który określony jest jako typ hormonalny. Jego fascynacja płcią 
przeciwną czasem wplątuje jego samego, lub całą grupę w porządne 
tarapaty.   

�   Garego, trenera Pokemonów. Jest on ”prawdziwym błaznem... 
egocentryczny, mściwy i przykry w kontaktach z ludźmi”.  

�  Jassie i James: "Przygotuj się na kłopoty... będą podwójne... Jessie, 
James... są tajemniczym i złym gangiem, który pragnie ukraść wszystkie 
rzadkie Pokemony". Jassie i James są zarozumiali, idący za modą i 
chętni, by ubierać się jak płeć przeciwna”. 



Pentagram, symbol satanizmu,  
źródłem niezwyciężonej mocy  
dla bohatera 

Symbol złego oka, uznawany  
przez satanistów jako znak 
Lucyfera 



Doktryna okultyzmu - psychiczne moce? 

�  „Noś swojego Pokemona 
ze sobą, a będziesz gotów 
na wszystko! Masz moc w 
swoich rękach, wiec 
używaj jej!„ 

�   "Płacząca ślicznotka - Liść 
jak brzytwa": 
Pluje ona trującym 
proszkiem, by unieruchomić 
wroga, a następnie 
wykańcza go spryskując 
kwasem… 



Monster High 

�  Promocji zabawek z serii Monster High towarzyszy 
teledysk. Warto zwrócić szczególną uwagę na 
symboliczny tekst piosenki. Przewrotny styl masz, 
tajemniczą wciąż grasz - w tych słowach ukrywa się 
sugestia, że młody człowiek utożsamia się ze stylem 
życia opartym na kłamstwie i dwulicowości. Jezus 
Chrystus poucza, że ojcem kłamstwa jest szatan. 
Wybór takiego stylu życia oznacza wybór stylu 
preferowanego przez samego szatana. Życie 
młodego człowieka ma być oparte na grze, 
zwodzeniu, manipulacji. Czas upiorów trwa - śpiewa 
dalej Ewa Farna. Upiór to synonim słowa demon, 
szatan, upadła dusza. Te słowa brzmią jak manifest: 
rozpoczął się czas królowania szatana, duchów 
upadłych. 



�  Kolejne słowa z refrenu: Monster High dla upiorów raj 
oznaczają, iż świat Monster High stanowi przestrzeń 
królowania demona i spotkania z nim. Wiele ma wad upiorny 
ten skład to tak samo jak każdy z nas - ten wers informuje, iż 
złe duchy są świadome własnej upadłej natury. Sugeruje 
jednak, że tak samo jak każdy z nas - każdy człowiek kryje w 
sobie cząstkę upadłej natury. Zdanie to ma charakter 
pozytywny, a więc młody człowiek powinien zaakceptować tę 
demoniczną cząstkę własnej osobowości; co więcej, 
zachowanie tej cząstki gwarantuje "bycie normalnym" i sukces: 
doceń to, co w sobie masz, odmiennością się zdobywa świat. 
Słowa te można uznać jako promocję wszelkiego rodzaju 
dewiacji i odrzucenie tzw. normalności. 



�  I dalej: Ten upiorny urok nasz przyznaj 
że go w sobie masz, ten upiorny urok 
nasz, pokaż, że go w sobie masz. 
Zdanie to można odczytać następująco: 
nosisz w sobie znamię złego ducha i nie 
wstydź się tego, ujawnij swojego 
demona, pozwól mu przez siebie 
działać. Piosenka zmierza do 
makabrycznego finału: Czy upiorny 
czujesz zew? niech ten klimat wejdzie w 
krew! Czyli: czy słyszysz wołanie 
szatana? Daj się zniewolić, niech stanie 
się on częścią twojej tożsamości. Krew 
jest symbolem życia, a zarazem 
ważnym elementem satanistycznych 
rytuałów inicjacyjnych. Łączenie 
działania szatana z krwią oznacza 
najwyższego stopnia przyzwolenie na 
działanie złych mocy i całkowite 
oddanie im swojego życia i duszy. 



Laleczki woodoo jako breloczki 
� Przedmioty związane z woodoo należą do 

najbardziej niebezpiecznych narzędzi, za 
pomocą których, przy udziale demonów, 
zadaje się ludziom ból na odległość. Dziś do 
sklepów trafiają laleczki woodoo w wersjach 
dla dzieci… 



�  Podejmuje się także pozornie edukacyjne 
działania, które w istocie mają oswajać dzieci i 
młodzież z estetyką zła, ciemności, grzechu, 
zboczeń i dewiacji seksualnych. 

�  W Galerii Bunkier Sztuki w Krakowie 
 2 kwietnia 2011 r. (w rocznicę śmierci Jana 
Pawła II) zaproszono dzieci na warsztaty  
pt. „Przytul swojego demona”. Odbywały się  
w przestrzeni, gdzie równolegle prezentowano 
fotografie o tematyce gejowskiej, 
przedstawiające m.in. męskie akty i fotografie 
stosunków homoseksualnych. 



Przytul  
swojego 

 demona? 



Odpowiedź środowisk konserwatywnych:  
ostrzeżenie dla rodziców 

�   „Zajęcia te mają na celu oswoić dzieci z ideologią 
środowisk homoseksualnych. Impreza ta ma się odbyć na 
zakończenie skandalicznej wystawy pt. "Backstage", w 
ramach której jej autor Karol Radziszewski, znany z takich 
pseudo dokonań artystycznych jak udział w promującej 
homoseksualizm wystawie zbiorowej pt. Ars Homo Erotica, 
prezentuje obrzydliwą, homoseksualną pornografię. 

�  Utrzymane w mrocznej, demonicznej konwencji warsztaty 
przeznaczone są – jak informują organizatorzy – dla dzieci 
w wieku 5-12 lat. Impreza pt. "Przytul swojego 
demona" promuje pod płaszczykiem walki z 
dyskryminacją podejście do płciowości wylansowane w 
środowiskach homoseksualnych. Świadczy o tym 
używanie takich terminów jak kulturowa teoria płci gender i 
queer”.   



Warsztaty pretekstem do oswajania dzieci z 
homoseksualną pornografią! 



�  2. Niszczą zdolność odróżniania dobra od zła, 
zabijają sumienie – zabawki, w których bardziej 
atrakcyjnym bohaterem staje się tzw. czarny 
charakter, morderca, złodziej, niegrzeczne 
dziecko (seria książek „Koszmarny Karolek”);  
zabawki,  
kreskówki lub książki, w których zło okazuje się 
dobrem, a dobro 
 złem („Harry Potter” 
 itp.) 



�  Tradycyjne postaci z bajek, na których 
wychowały się pokolenia, które kształtowały 
pozytywne systemy wartości, zostały 
zastąpione „nowymi idolami”… 



Seria rysowanki 





„Dobre, bo złe”…? 

Zapowiedź przeglądu filmowego w jednym z krakowskich kin. 



�  3. Niszczą niewinność dziecka – przez 
wprowadzanie dziecka w doświadczenia 
erotyczne, rozbudzają ciekawość 
seksualną, pokazują wyuzdaną 
seksualność, wprowadzają elementy 
pornograficzne (np. kreskówki Anime, 
gry komputerowe, nowe podręczniki do 
edukacji seksualnej); używki i nałogi 
ukazywane jako atrakcyjne („Władcy 
Móch”) 



Anime - japońskie kreskówki 
Promocja erotyki, homoseksualizmu,elementy 
pornografii  



� Przyspieszona seksualizacja dzieci, w 
istocie demoralizacja (działania pro-
pedofilskie) 





Dariusz Kowalczyk SJ: 
�  „Mój znajomy był na wywiadówce, podczas której 

nauczycielka wychowania seksualnego opowiadała, jak 
prowadzi zajęcia z tego przedmiotu w V klasie 
(uczniowie mają po 11 lat). Posługuje się ona książką 
"Wielka księga siusiaków", będąca swoistym seks-
poradnikiem dla naszych pociech. Bohater tej 
książeczki, siusiak, jest nazywany "przyjacielem". I 
możemy się dowiedzieć, co chłopcy mogą robić ze 
swoim "przyjacielem". Otóż mogą: grać na bandżo, 
walić konia, grać w pingla, robić z rączki do rączki, 
bawić się w jednorękiego bandytę, targać się za fujarę, 
pieścić swoje klejnoty, marszczyć trąbę, rąbać czy też 
trzepać konia, walić stojaka, uprawiać samogwałt, 
marszczyć freda… Podobne "mądrości" można znaleźć 
w książce "Wielka księga cipek", którą pani 
nauczycielka też wykorzystuje w nauczaniu dzieci”. 



Efekt: dzieci uzależnione od 
pornografii 



�   4. Niszczą zdolność do współczucia – 
zabawki, których istotą rozrywki staje się 
zadawanie cierpienia, bólu innym lub 
szkodzenie (np. zabawki z serii 
„Śmierdziele”, Monster High) 



�  5. Niszczą wrażliwość estetyczną 
dziecka, czyli wrażliwość na to do jest 
piękne, a co jest brzydkie. Pokoje dzieci, 
zaśmiecają zabawki i książeczki w 
nieprzyjemnych kolorach, „straszydła” 
rodem z horrorów, nekrogadżety, 
których rolą jest przyzwyczajanie dzieci 
do estetyki zła, piekła. 





Brzydkie obrazy – brzydkie dzieci 

� Cecha charakterystyczna – 
kult brzydoty. 

� Książki, kreskówki, 
ilustracje  
rysowane są grubą kreską, 
złe zestawienia kolorów, 
zdeformowane, szpetne 
postaci, agresywne 
ilustracje 



�  6. Ukazywanie zachowań chamskich i 
grubiańskich jako społecznie 
akceptowanych i pozytywnych (np. 
Shrek) 



�  7. Oswajanie dzieci ze sferą fekalno – 
analną (działania charakterystyczne dla 
środowisk homoseksualnych) 



Ubrania 

� Pojawiają się na nich motywy 
z popkultury bądź usiłują ją naśladować.  
Efekt: ubrania z motywami demonicznymi, 
okultystycznymi, promujące narkomanię, 
ubrania podkreślające seksualność  
                                   („tania prostytutka”) 





Żywność 



� Współczesny świat traktuje dziecko 
jako materiał, na którym można zarobić,  
część artystycznej wizji, „żywą tarczę” dla 
propagowania jakichś ideologii, jako 
przedmiot eksperymentu. 



�  Efekty: 

�  Redukcja człowieka do ciała (skrajny 
materializm) 

�  Redukcja człowieka do prymitywnych instynktów 
�  Brak inicjatywy, pomysłowości, inwencji u dzieci 
�  Apatia, nieustanne szukanie nowych doznań, 

ciągłe niezadowolenie mimo posiadania wielu 
zabawek („szybko się nudzą”) 

�  Uzależnienia  
�  Depresje, zniewolenia, utrata wiary 
�  Próby samobójcze 



Jerry Oppenheimer 
�  Jerry Oppenheimer o życiu Jacka Ryana, 

twórcy lalek Barbie: 
„Gdy Jack mówił o tworzeniu lalek Barbie, czułem 

się, jakbym słuchał opowieści o jakimś 
seksualnym incydencie, opowiadanej przez 
zboczeńca”. 

Według opinii wielu znajomych Jacka Ryana, ów 
projektant firmy Mattel „wprost nurzał się w 
wyszukanej rozpuście”. 

 
WNIOSEK: O jakości i walorach edukacyjno-

estetycznych współczesnych zabawek decydują 
często ludzie zdemoralizowani i zdegenerowani.  



�  Stworzone również w warsztatach firmy Mattel bohaterki 
Monster High (Frankie Stein, Draculaura, Clawdeen Wolf, 
Lagoona Blue, Ghoulia Yelps) promują estetykę nekro-
seksapilu: choć wydają się przynależeć do świata zombie, 
ubierają się i chodzą jak modelki, noszą obcisłe ubrania, 
bardzo krótkie spódniczki, nienaturalnie wysokie obcasy. O ile 
zabawki "dawnego porządku" - wózki, lalki- niemowlęta itp. 
przygotowywały dzieci do właściwego podejmowania ról 
społecznych (np. macierzyństwa), o tyle zabawki ery 
liberalizmu ograniczają dzieci do dylematów jak lepiej, 
atrakcyjniej i bardziej seksownie wyglądać.   



Ks. Aleksander Posadzki 
�  Media donoszą, iż w Polsce w 

roku 2012 dokonano ok. 4 tys. 
prób samobójczych. Jako 
przyczyny wskazano głównie 
czynniki materialne. 

�  „W tej jednostronnej interpretacji 
pomija się istotne czynniki 
duchowe: upadek moralności i 
kult ciemności, który ogarnął 
młodzież, a nawet 
zmanipulowane dzieci (zachęta 
do samobójstw przez zespoły 
rockowe, powszechna moda na 
wampiryzm, lalki Monster)”. 



Chrystus zwyciężył zło! 
�  Dlaczego współczesna cywilizacja śmierci 

uderza w niewinność dzieci? Odpowiedź 
możemy znaleźć w słowach Jezusa: 
"Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie i 
nie przeszkadzajcie im: do takich bowiem 
należy królestwo Boże" (Łk 18,16). Jeśli 
człowiek został stworzony na Boży obraz i 
podobieństwo, to właśnie dzieci, przez 
niewinność i wolność od grzechu 
ciężkiego, najpełniej noszą w sobie 
pierwotne piękno obrazu Bożego. Władca 
tego świata, szatan, nie może znieść 
czystości dzieci, dlatego przez oddanych 
mu ludzi, stowarzyszenia i systemy 
filozoficzno-kulturalne, pragnie rozprawić 
się z tym niemal ostatnim bastionem Boga. 
Czy wojna o dusze dzieci została przez 
nas przegrana? Nie! Zwycięzcą jest Jezus 
Chrystus. 



�  Choć mamy świadomość, jak bardzo zły 
duch atakuje czystość i niewinność 
dzieci i młodzieży, wiemy, że nasze 
zwycięstwo jest w Chrystusie. 
Pamiętamy także słowa zapisane w 
Ewangelii: mścicielem grzechów 
dokonywanych wobec dzieci będzie 
sam Bóg: "Niepodobna, żeby nie 
przyszły zgorszenia; lecz biada temu, 
przez którego przychodzą. Byłoby lepiej 
dla niego, gdyby kamień młyński 
zawieszono mu u szyi i wrzucono go w 
morze, niż żeby miał być powodem 
grzechu jednego z tych małych. 
Uważajcie na siebie!" (Łk 17,1-2). 
Rodzice, którzy pragną uchronić 
niewinność swoich dzieci, powinni z 
jeszcze większą troską, miłością i wiarą 
oddawać je pod opiekę Miłosierdzia 
Bożego i Matki Bożej, a także uczyć je 
mądrze korzystać z dóbr tego świata, 
polecając unikać wszystkiego, co ma 
choćby pozór zła (por. 1Tes 5,22).  



Nie bądź obojętny! 

�  Zgłaszaj przypadki atakowania 
niewinności dzieci – w bajkach, 
przemyśle rozrywkowym, mediach i 
reklamie: Stowarzyszenie Twoja Sprawa 
www.twojasprawa.org.pl 

 
� Różaniec rodziców za dzieci: 
    www.rozaniecrodzicow.pl 
 



„Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła”  
(1Tes 5) 
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