
SIOSTRA JEANNINE GRAMICK – W ZGODZIE Z SUMIENIEM  

 
Zapraszamy na cykl spotkań  z amerykańską zakonnicą, która stworzyła katolickie duszpasterstwo osób LGBT. 
 
W jaki sposób budować mosty między osobami LGBT a katolikami? Czy kampania "Przekażmy sobie znak pokoju" była dobrym tego przykładem? 
Czy pontyfikat Franciszka otworzy Kościół na problemy osób homoseksualnych, biseksualnych i transpłciowych? To tylko niektóre pytania, na 
które odpowie siostra Jeannine na spotkaniach w Warszawie, Krakowie i Gdańsku. 
 
Siostra Jeannine Gramick w 1977 r. założyła duszpasterstwo osób LGBT - New Ways Ministry, które prowadzi do dziś. Mimo upomnień władz 
kościelnych, w tym zakazu wypowiedzi wydanego przez Kongregację Nauki Wiary w 1999 r. siostra Gramick nie zaprzestała swej działalności, 
oświadczając:  
"Postanowiłam nie przyczyniać się do wymierzonych we mnie represji - pozbawiania mnie podstawowego prawa człowieka, jakim jest wolność 
słowa".  
 
Siostra Jeannine posiada pełne wsparcie swojego zakonu, zgromadzenia Sióstr Loretto. Posiada tytuł doktorski w dziedzinie matematyki, którą 
wykładała na katolickim uniwersytecie Notre Dame of Maryland. Jest współautorką książki "Building Bridges: Gay and Lesbian Reality and the 
Catholic Church". Ma polskie korzenie, jej dziadkowie nosili nazwisko Gramiak i wyjechali do USA z Polski, dlatego darzy Polaków szczególną 
sympatią. 
 
Informacje o spotkaniach : 
 

WARSZAWA - sobota 26.11.2016 godz. 17:00- 20.00, Centrum 
Konferencyjne POLIN w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN , ul. 
Anielewicza 6 

 
Spotkanie w Warszawie poprzedzi projekcja filmu „W zgodzie z sumieniem. Droga wiary s. Jeannine Gramick” w reż. Barbary Rick (45 min). 
Rozmowę z siostrą Jeannine Gramick poprowadzi Marcin Dzierżanowski, zastępca redaktora naczelnego tygodnika „Wprost”.  
 
Organizatorzy spotkania w Warszawie: Kampania Przeciw Homofobii, Grupa Polskich Chrześcijan LGBTQ Wiara i Tęcza, Tolerado Stowarzyszenie na 

rzecz Osób LGBT, 
 
https://www.facebook.com/events/967561860014566/ 
 

 

KRAKÓW - niedziela 27.11.2016, godz. 18:00 21.00, 
 Spółdzielnia "Ogniwo" , ul. Paulińska 28 

 
Spotkanie rozpocznie się projekcją filmu „W zgodzie z sumieniem. Droga wiary s. Jeannine Gramick” w reż. Barbary Rick (45 min). Następnie 
odbędzie się dyskusja, w której wraz z siostrą Jeannine Gramick wezmą udział: 
Natalia de Barbaro - psycholożka, socjolożka, uczestniczka kampanii "Przekażmy sobie znak pokoju" 
Joanna Grzymała-Moszczyńska - psycholożka, trenerka antydyskryminacyjna, członkini Spółdzielni Ogniwo 
Spotkanie poprowadzi Szymon Beźnic - religioznawca, Fundacja Polistrefa. 
 
Organizatorzy spotkania w Krakowie: Kampania Przeciw Homofobii, Grupa Polskich Chrześcijan LGBTQ Wiara i Tęcza, Tolerado Stowarzyszenie na 

rzecz Osób LGBT, Spółdzielnia "Ogniwo" Kraków. 
 
https://www.facebook.com/events/1019632644831742/ 
 

 

GDAŃSK - wtorek 29.11.2016 godz 17.00 - 19.30  
Europejskie Centrum Solidarności, Plac Solidarności 1 

 
Spotkanie poprzedzi projekcja filmu „W zgodzie z sumieniem. Droga wiary s. Jeannine Gramick” w reż. Barbary Rick (45 min). Następnie 
odbędzie się dyskusja, w której wraz z siostrą Jeannine Gramick weźmie udział ksiądz Krzysztof Niedałtowski, duszpasterz środowisk 
twórczych.  
Dyskusję poprowadzi Marta Abramowicz, autorka ksiązki "Zakonnice odchodzą po cichu". 
 
Organizatorzy spotkania w Gdańsku: Kampania Przeciw Homofobii, Grupa Polskich Chrześcijan LGBTQ Wiara i Tęcza, Tolerado Stowarzyszenie na 

rzecz Osób LGBT, Europejskie Centrum Solidarności 

 

https://www.facebook.com/events/1816460001971316/ 
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