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Litewski Sejm w trybie pilnym proceduje projekt w sprawie ułatwień zmiany wpisu o narodowości
w dokumentach tożsamości.
Projekt poparło 76 posłów, przeciwko opowiedziało się 19, od głosu wstrzymało się 31 parlamentarzystów.
Projekt zakłada, by wpisu o narodowości można było dokonać bądź go zmienić, jeśli osoba chce obrać
narodowość jednego z rodziców bądź dziadków.
Jeśli rodzice podejmą decyzję o zmianie wpisu o narodowości dziecka, można by było to uczynić za
porozumieniem rodziców, jeśli są oni różnej narodowości. Analogicznie byłoby w przypadku, gdyby w akcie
urodzenia wpis o narodowości do tej pory w ogóle by nie figurował: mógłby się znaleźć za porozumieniem
rodziców.
Projekt zakłada również umożliwienie usunięcia wpisu o narodowości. Wpis ten mógłby być anulowany również za
porozumieniem rodziców.
Autorem projektu jest Ministerstwo Sprawiedliwości.
To nie jest jeszcze ostateczne głosowanie w Sejmie w tej sprawie.
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Słowa Ewangelii według świętego Jana
Jezus, wstrząśnięty do głębi, oświadczył:
„Uroczyście zapewniam was: Jeden z was
Mnie zdradzi”. Zakłopotani uczniowie
spoglądali na siebie, nie wiedząc, o kim
mówił. Jednym z tych, którzy zajmowali
miejsce najbliżej Jezusa, był uczeń, którego
Jezus miłował. Jemu to Szymon Piotr dał
znak, aby dowiedział się, o kim mówił. On
więc oparł się na piersi Jezusa i zapytał:
„Panie, kto to jest?”. Jezus odrzekł: „To ten,
dla którego zamoczę kawałek chleba i dam
mu”. I po zamoczeniu kawałka chleba dał go
Judaszowi, synowi Szymona Iskarioty. A gdy
spożył kawałek chleba, wszedł w niego
szatan. Jezus zwrócił się więc do niego:
„Zrób szybciej, co masz uczynić”. Nikt z
obecnych przy stole nie rozumiał jednak, w
jakim celu mu to powiedział. A ponieważ
Judasz miał sakiewkę z pieniędzmi, niektórzy
sądzili, że Jezus polecił mu: „Zakup to, czego
potrzebujemy na święto” lub aby coś dał
ubogim. On więc przyjął ów kawałek chleba i
zaraz wyszedł. A była noc. Po jego wyjściu
Jezus powiedział: „Teraz Syn Człowieczy
dostąpił chwały, ale i w Nim Bóg doznał
chwały. Jeśli w Nim Bóg doznał chwały, to i
Jego Bóg obdarzy w sobie chwałą – i to
zaraz obdarzy. Dzieci, krótko już będę
przebywał z wami. Będziecie Mnie szukać,
lecz teraz powtarzam wam to, co
powiedziałem Żydom: «Dokąd Ja odchodzę,
wy nie możecie się udać»”. Wtedy odezwał
się do Niego Szymon Piotr: „Panie, dokąd
chcesz odejść?”. Jezus mu odrzekł: „Dokąd
Ja idę, ty teraz nie możesz pójść ze Mną,
później jednak pójdziesz”. Na to Piotr:
„Panie, dlaczego teraz nie mogę pójść z
Tobą? Życie moje oddam za Ciebie!”. Jezus
mu odpowiedział: „Chcesz za Mnie oddać
swoje życie? Uroczyście zapewniam cię:
Zanim kogut zapieje, trzykrotnie się Mnie
zaprzesz”.
Czytaj dalej...
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