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Szanowna Pani
Elżbieta Witek
Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Apel o zmianę daty Dnia Ojca

Szanowna Pani Marszałek,
korzystając z przysługujących mi, jako obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej, konstytucyjnych wolności i praw
politycznych, gwarantujących aktywne uczestnictwo w życiu naszej wspólnoty państwowej oraz dające możliwość demokratycznego wpływu na jej losy, składam na Pani ręce pisemny apel o podjęcie działań, mających
na celu ustalenie przez stosowny organ władzy publicznej daty obchodów ogólnopolskiego Dnia Ojca na dzień
19 marca.
W powyższej dacie przypada w kalendarzu liturgicznym Kościoła, mające wielowiekową tradycję wspomnienie
Św. Józefa, opiekuna Jezusa i męża Maryi, będącego jedną z kluczowych postaci w historii chrześcijaństwa. Ewangelia, a za nią kultura europejska Zachodu i Wschodu stawiają go za wzór ojca i męża, podkreślają jego odwagę,
odpowiedzialność i zdolność do poświęceń dla powierzonych mu osób nawet wbrew własnemu interesowi.
19 marca Dzień Ojca obchodzony jest w ośmiu innych państwach europejskich i regionach, m.in. w Hiszpanii
i Włoszech, a także w kulturowo nieodległej Polakom Chorwacji. Wybór tej daty powiązano tam właśnie z liturgicznym wspomnieniem cieśli z Betlejem, podkreślając w ten sposób swój szacunek dla tej postaci.
Obecnie przyjęty dzień świętowania – 23 czerwca – nie jest w żaden sposób związany z ważną dla ojcowskiej roli
postacią, wydarzeniem, czy symbolem, przez co sprawia wrażenie wybranego przypadkowo i bez zakorzenienia
w polskiej tożsamości. Jedynym państwem, gdzie również zdecydowano się na tę datę, jest odległa Nikaragua.
Ponadto, samo święto nie cieszy się współcześnie na tyle powszechną i spontaniczną popularnością (w przeciwieństwie np. do Dnia Matki), by zmiana daty była niemożliwa.

czytelny podpis

Z poważaniem

Zauważalne jest, że współczesna historia rodziny, naznaczona przez globalne zmiany w funkcjonowaniu społeczeństw, organizacji pracy zawodowej i jej etosie, a także w postrzeganiu istniejących między ludźmi powinności,
stoi pod znakiem częstej nieobecności ojca w życiu domowym – nieobecności mającej nie tylko fizyczny wymiar.
Żywię głębokie przekonanie, że współcześni mężczyźni, niezależnie od wyznawanej wiary i poglądów, mogą odnaleźć w postawie Świętego Józefa potrzebne dla siebie wskazówki, jak realizować swoje ojcowskie powołanie.
Przychylenie się do niniejszego apelu stanowiłoby pozytywną deklarację w sferze wartości oraz skierowaną do
ojców zachętę do coraz pełniejszej realizacji własnego powołania.

dane kontaktowe :
(Wypełnij pola drukowanymi literami. Nie bądź anonimowy/a! Twój podpis odniesie skutek, gdy będzie wiadomo, kto go złożył)
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OBYWATELE APELUJĄCY O ZMIANĘ DATY DNIA OJCA NA 19 MARCA (UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA)
IMIĘ I NAZWISKO

ADRES:ULICA, NR DOMU/MIESZKANIA

KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ

E-MAIL

PODPIS
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Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Fundację Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 42 lok. 501, 00-695 Warszawa, w celu informowania o przebiegu kampanii oraz
utrzymywania stałego kontaktu z Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Fundacji. Przetwarzanie Państwa
danych w wyżej wskazanym celu uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionym i interesami realizowanymi przez Fundację, zgodnie z art. 6 ust.1. lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne,
niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe informowanie o przebiegu kampanii oraz o realizacji celów statutowych Fundacji. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Fundacji, przy ul. Nowogrodzkiej 42 lok. 501,
00-695, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub mailowo na adres iod@czir.org Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty
świadczące na rzecz Fundacji usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze, prawnicze, księgowe, kadrowe. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas bezterminowo, jednak nie dłużej niż
przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

UWAGA!
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