
 

Strona | 1  
 

By rodzina była miłosierna, jak Ojciec jest miłosierny 

  

Ojciec Święty apeluje o odważne wychowanie do 

obrony życia 

We Włoszech 7 lutego świętuje się Dzień Obrony 

Życia. W tym roku obchodzony był pod hasłem: 

„Kobiety i mężczyźni w obronie życia, śladem św. 

Teresy z Kalkuty”. 

Po odmówieniu modlitwy Anioł Pański papież Fran-

ciszek powiedział: „Łączę się z włoskimi bisku-

pami, prosząc wraz z nimi o odważne wychowywa-

nie do ochrony życia ludzkiego. Każde życie jest 

święte. Rozwijajmy kulturę życia jako odpowiedź 

na kulturę odrzucenia i niż demograficzny. 

Módlmy się i bądźmy blisko kobiet, które myślą  

o przerwaniu ciąży, a także blisko tych, którzy są  

u kresu swego życia. Każde życie jest święte. Oby 

nikt nie był pozostawiony sam sobie i by miłość 

strzegła sensu życia. Pamiętajmy o słowach Matki 

Teresy: «Życie jest piękne, podziwiajmy je. Życie 

jest życiem, chrońmy je». Czy to życie dziecka, 

które ma się urodzić, czy to życie osoby, która jest 

blisko śmierci”. 

www.pl.radiovaticana.va  

 

Papież do proboszczów: bądźcie świadkami łaski 

sakramentu 

„Niech waszą podstawową troską będzie dawanie 

świadectwa o łasce sakramentu małżeństwa i fun-

damentalnym znaczeniu rodziny” – polecił papież 

kapłanom, którzy na co dzień pracują na parafii,  

a w Rzymie uczestniczyli w kursie przygotowanym 

przez Trybunał Roty Rzymskiej. Dotyczył on no-

wych reguł procesu o orzekaniu nieważności mał-

żeństwa. Franciszek wskazał na znaczenie takich 

inicjatyw, bo to właśnie księża pracujący w parafii 
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na co dzień wprowadzają w życie nauczanie Ko-

ścioła. „W większości wypadków to najpierw do 

was zwracają się młodzi, którzy pragną utworzyć 

nową rodzinę i zawrzeć sakrament małżeństwa. To 

również do was zwracają się małżonkowie, którzy 

z powodu poważnych problemów w swych rela-

cjach przeżywają kryzys i mają potrzebę ożywienia 

swej wiary oraz odkrycia łaski sakramentu. W nie-

których przypadkach proszą was też o wskazówki, 

jak zainicjować proces orzekający o nieważności 

małżeństwa. To wy najlepiej znacie i jesteście  

w najbliższym kontakcie z realiami tkanki spo-

łecznej w terenie, doświadczając ich różnorodno-

ści, na którą składają się małżeństwa zawarte  

w Chrystusie, wolne związki, małżeństwa cywilne, 

związki rozbite, rodziny i młodzi szczęśliwi i nie-

szczęśliwi. Dla każdego i w każdej sytuacji macie 

być towarzyszami w drodze, by dawać świadectwo 

i wsparcie” – powiedział papież. 

Franciszek zalecił też kapłanom, aby w ewange-

licznym stylu okazywali swą bliskość młodym, 

którzy żyją bez ślubu. Pod względem duchowym  

i moralnym należą oni bowiem do największych 

nędzarzy, których Kościół nigdy nie opuszcza, lecz 

się o nich troszczy. 

www.pl.radiovaticana.va  

 

Papież: bez kobiet nie byłoby w świecie harmonii 

Komentując podczas Mszy św. w domu św. Marty 

fragment z Księgi Rodzaju o stworzeniu kobiety, 

Franciszek stwierdził, że wnosi ona w życie bogac-

two, którego ani mężczyźni, ani żadne inne stwo-

rzenia nie posiadają. Kobiety dają światu harmo-

nię; tylko z kobietą Adam mógł stać się jednym 

ciałem. 
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 Ojciec św. zwrócił uwagę na samotność mężczy-

zny, ze względu na którą Bóg stworzył kobietę. 

Uczynił to, kiedy mężczyzna spał, kobiety bowiem 

nie można zrozumieć „nie śniąc najpierw o niej”. 

A potem oboje stają się jednym ciałem. I tutaj Oj-

ciec Święty odwołał się do konkretnego przykładu 

małżonków, którzy obchodzili 60. rocznicę ślubu. 

Zapytał ich: „Kto z was miał więcej cierpliwości?”: 

„A oni popatrzyli na mnie, popatrzyli sobie w oczy 

– nie zapomnę nigdy tych oczu, naprawdę! – a po-

tem wrócili i powiedzieli mi, razem, we dwoje: 

«Jesteśmy zakochani». Po 60 latach – oto, co zna-

czy być jednym ciałem. I to jest to, co daje ko-

bieta: zdolność zakochania się.  

Papież zakończył swoją homilię podkreślając, że 

Bóg dał nam kobietę, abyśmy mogli mieć matkę: 

„To jest wielki dar od Boga: dał nam kobietę (…) 

Lubię sobie pomyśleć – ale to jest sprawa osobista 

– że Bóg stworzył kobietę, abyśmy wszyscy mieli 

matkę” – zakończył Ojciec Święty. 

www.pl.radiovaticana.va 

 

„Kiedy nie ma kobiety, brakuje harmonii. Mówimy, 

że to społeczeństwo ma wiele męskich zachowań, 

i tak jest, nieprawdaż? Brakuje kobiety. «Tak, tak: 

kobieta jest od zmywania naczyń, od robienia...». 

Nie, nie, nie: kobieta jest po to, żeby wnosić har-

monię. Bez kobiety nie ma harmonii. Mężczyzna i 

kobieta nie są tacy sami. Nie, żeby jedno z nich 

było ważniejsze od drugiego, tylko że mężczyzna 

nie wnosi harmonii, a ona tak. To ona daje har-

monię, która uczy nas łagodności, delikatnej mi-

łości i sprawia, że świat jest piękniejszy” – powie-

dział Ojciec Święty. „Wykorzystywanie ludzi jest 

zbrodnią obrazy człowieczeństwa. Ale wykorzy-

stywanie kobiety jest czymś więcej: jest burze-

niem harmonii, którą Bóg chciał dla świata. To 

niszczenie” – kontynuował papież. 
 

Z Polski 

Miło nam poinformować, że funkcja Diecezjalnej 

Doradczyni Życia Rodzinnego w Diecezji Warmiń-

skiej powierzona została pani Ewie Urszuli Kazi-

mierczak. Życzymy owocnej pracy i głębokiej sa-

tysfakcji ze służby Kościołowi! 

 

Komisja Wspólna Rządu RP i KEP o rodzinie i wy-

chowaniu 

Polityka prorodzinna realizowania przez Rząd RP  

i Kościół katolicki oraz ochrona danych osobowych 

w instytucjach kościelnych to główne zagadnienia, 

które były omawiane podczas posiedzenia Komisji 

Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i Konferencji 

Episkopatu Polski. Spotkanie odbyło się 1 lutego 

br. w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski. 

Posiedzeniu przewodniczyli: współprzewodni-

czący Komisji – ze strony rządowej – Mariusz 

Błaszczak, Minister Spraw Wewnętrznych i Admi-

nistracji oraz ze strony kościelnej – abp Sławoj Le-

szek Głódź, Metropolita Gdański.  

 

 

Podczas posiedzenia dyskutowano na temat poli-

tyki prorodzinnej, wskazując na rodzinę jako naj-

wyższą społecznie wartość, która stanowi priory-

tet w działaniach tak państwowych jak i kościel-

nych. 

Omawiano zagadnienia związane z reformą edu-

kacji oraz uczestnictwem dzieci i młodzieży w na-

uczaniu religii. Tematem dyskusji była także kwe-

stia ochrony danych osobowych przez instytucje 

Kościoła katolickiego, w związku z przyjęciem 

przez Parlament Europejski i Radę rozporządzenia 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem da-

nych osobowych i w sprawie swobodnego prze-

pływu takich danych. 

Członkowie Komisji Wspólnej omówili także kwe-

stie dotyczące cmentarzy wyznaniowych, których 

zarządzanie i administracja należą do posługi Ko-

ścioła. Podczas spotkania dyskutowano również 

na temat wychowania do trzeźwości przez odpo-

wiednie programy społeczne i szkolne. 

www.episkopat.pl 
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Tydzień Małżeństwa 

Po raz pierwszy na taką skalę w dniach 7-14 lu-

tego obchodzono w Polsce Tydzień Małżeństwa. 

Dokładnie tydzień przed Dniem św. Walentego w 

Warszawie i kilku innych miastach w Polsce roz-

poczęły się inicjatywy służące promocji małżeń-

stwa i budowaniu społeczeństwa na szczęśliwym 

życiu rodzinnym. Akcja ta rozpoczęta w 1997 

roku w Londynie przez Richarda Kane jako „Mar-

riage Week International” obecnie realizowana jest 

już w 22 krajach na 4 kontynentach. Polskie ob-

chody zainicjował Gdański Oddział Stowarzysze-

nia Psychologów Chrześcijańskich. 

Tydzień Małżeństwa to świętowanie na różnych 

płaszczyznach, uwzględniających rozmaite 

aspekty życia. Dlatego zorganizowano otwarte 

warsztaty i wykłady wspierające rozwój więzi mał-

żeńskiej oraz wydarzenia pozwalające w atmosfe-

rze wspólnej zabawy odnowić i rozszerzyć relacje 

np. wyjście do kina, muzeum czy restauracji, 

wspólna gra przygodowa, udział w krótkim kursie 

tańca. 

We współtworzenie tego przedsięwzięcia włączają 

się różne instytucje, m.in. ośrodki wsparcia psy-

chologicznego i duszpasterstwa rodzin. W tym 

roku oprócz stolicy Tydzień Małżeństwa zorgani-

zowano w: Trójmieście, Wejherowie, Chałupach, 

Jastarni, Kuźnicy, Zielonej Górze, Elblągu i Cho-

dzieży. 

Oprac. na podstawie www.ekai.pl. 

 

Pierwszy noworodek w ostrowskim Oknie Życia 

W Oknie Życia usytuowanym w budynku Zgroma-

dzenia Sióstr św. Elżbiety w Ostrowie Wielkopol-

skim 2 lutego znaleziono noworodka. Zgodnie  

z procedurą siostry wezwały karetkę pogotowia  

i przekazały dziecko służbom medycznym.  

To pierwsze dziecko znalezione w Oknie Życia  

w Ostrowie. Zakonnice roboczo nadały chłopcu 

imię Błażej. 

Ostrowskie Okno Życia jest trzecim w diecezji ka-

liskiej. Pierwsze zostało otwarte w marcu 2009 r. 

w Kaliszu w Domu Sióstr Nazaretanek, gdzie do 

tej pory pozostawiono troje dzieci. Kolejne po-

wstało 24 marca 2015 r. w budynku Przedszkola 

Sióstr Nazaretanek w Ostrzeszowie. 
www.ekai.pl  

Kampania „Chroń dziecko w sieci” 

Kontakt z nieodpowiednimi treściami może mieć 

szkodliwy wpływ na psychikę oraz rozwój dzieci. 

Dlatego 7 lutego br. podczas Międzynarodowego 

Dnia Bezpiecznego Internetu, Fundacja Dajemy 

Dzieciom Siłę wraz z NASK zainaugurowały kampa-

nię edukacyjno-społeczną „Chroń dziecko w sieci”. 

Kampania ma na celu uświadomienie rodzicom 

dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 

problemu szkodliwych treści w sieci, a także ich 

odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci w in-

ternecie. Główny przekaz kampanii brzmi: „Chroń 

dziecko przed szkodliwymi treściami w sieci. To 

bardzo ważne. I całkiem proste”. Akcja dostarcza 

rodzicom informacji o konkretnych zasadach i na-

rzędziach, które ograniczą ryzyko kontaktu dzieci 

z nieodpowiednimi treściami online. Mimo wagi 

problemu autorzy kampanii zdecydowali się na 

lekką formę przekazu, która nie demonizuje zjawi-

ska, ale dobitnie zwraca części rodziców uwagę na 

ich rolę w zapewnieniu dziecku bezpieczeństwa  

w sieci. 

Według najnowszych badań co 5 dziecko przy-

znaje, że zdarzyło mu się trafić w sieci na treści 

przeznaczone tylko dla dorosłych – głównie ero-

tyczne i pornograficzne, ale także strony zawiera-

jące wulgaryzmy, czy brutalną przemoc. Aż 89%  

z nich deklaruje, że trafiło na takie treści przypad-

kowo. Jednocześnie świadomość tego, że problem 

może dotyczyć ich  dzieci, deklaruje jedynie 8% ro-

dziców. 

www.fdds.pl  

 

Prokuratura do USC: nie można przyjąć oświadcze-

nia od pary homoseksualnej 

Niedopuszczalne jest przyjęcie przez kierownika 

Urzędu Stanu Cywilnego oświadczenia o wstąpieniu 

w związek małżeński przez osoby tej samej płci - 

napisał zastępca Prokuratora Generalnego Robert 

Hernand w piśmie do prokuratorów regionalnych. 

Prokuratorzy mają ustalać, ile aktualnie toczy się 

postępowań o wydanie zaświadczenia o stanie cy-

wilnym na wniosek osób, które zawarły małżeństwo 

z osobą tej samej płci za granicą. Po uzyskaniu ta-

kich informacji prokuratorzy będą zgłaszali swój 

udział w takich postępowaniach. 
Na podst. www.malydziennik.pl / PAP 

http://www.ekai.pl/
http://www.ekai.pl/
http://www.fdds.pl/
http://www.malydziennik.pl/
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Partnerami w tej spółce jest placówka podlegająca 

strukturom Kościoła katolickiego oraz kalwiń-

skiego – najliczniejszego na Węgrzech. Warunkiem 

uzyskania rządowego wsparcia jest zapewnienie, 

że na oddziale nie będą zabijane dzieci przed uro-

dzeniem. Inwestycja ma być zakończona za dwa 

lata. Władze szpitali zapewniają, że taki oddział 

jest potrzebny i coraz śmielej mówią o tym również 

pacjentki i ich rodziny. 

Na Węgrzech w 1951 roku wprowadzono prawo 

dopuszczające zabicie nienarodzonego dziecka 

bez ograniczeń, było ono później nowelizowane.  

W 2011 roku upadła propozycja, by ochronę życia 

doprecyzować w konstytucji, a wzorem były tu 

rozwiązania polskie. Mimo to rząd Viktora Orbana 

promuje wolną od tzw. aborcji medycynę jako al-

ternatywę dla publicznych placówek. To spotyka 

się ze sprzeciwem. W ocenie środowisk liberalnych 

klauzula sumienia, jaka funkcjonuje w węgierskim 

systemie prawnym, nie może obejmować całych 

placówek, a jedynie poszczególnych lekarzy. 

 www.pch24.pl  

 

Gwatemala: jacht aborcyjny odpłynął po interwen-

cji sił zbrojnych 

Rząd Gwatemali użył sił zbrojnych, by odpędzić od 

swoich wybrzeży okręt europejskich feministek. 

Grupa „Kobiety na falach” oferuje kobietom możli-

wość zabijania dzieci nienarodzonych na statku 

zarejestrowanym w Holandii. „Kobiety na falach” 

(ang. Women on Waves) to feministyczna organi-

zacja z Europy, która za cel postawiła sobie krze-

wienie „prawa do aborcji” w krajach, gdzie zabija-

nie dzieci nienarodzonych jest nielegalne lub 

prawnie dopuszczalne jedynie w rzadkich wypad-

kach. Statek grupy pod nazwą „Langenort” został 

zarejestrowany w Holandii. Jako, że na okrętach 

znajdujących się na wodach eksterytorialnych ob-

owiązuje prawo kraju ich rejestracji, na statku fe-

ministek można bezkarnie zabijać dzieci we wcze-

snym okresie ciąży. Okręt miał zbliżyć się do wy-

brzeży Gwatemali. W tym środkowoamerykańskim 

kraju tzw. aborcja legalna jest wyłącznie w przy-
padku zagrożenia życia matki. 

Watykan: małżeństwo to związek kobiety i mężczy-

zny 

„Po raz pierwszy w historii człowiek sądzi, że może 

zburzyć związek – od zawsze słusznie uważany za 

fundament życia i wspólnoty ludzkiej – który w spo-

sób nierozerwalny łączy «małżeństwo osób różnej 

płci, rodzinę i życie»”. Zwrócił na to uwagę abp Vin-

cenzo Paglia, mówiąc do biskupów amerykańskich, 

którzy spotkali się w Dallas na warsztatach bioe-

tycznych. Prezes Papieskiej Akademii Życia dodał, 

że człowiekowi wydaje się, iż to, co Bóg złączył, 

może zburzyć i zniekształcić. Parafrazując powie-

dzenie angielskiego filozofa Thomasa Hobbesa 

stwierdził, że dziś nie tyle „człowiek człowiekowi 

wilkiem”, co „człowiek człowiekowi bogiem”. 

Abp Paglia wskazał także na wielkie możliwości 

współczesnej nauki, która potrafi każdy element ży-

cia ludzkiego czy w ogóle biologicznego przeanali-

zować, prześwietlić, rozebrać na najmniejsze 

cząstki, co otwiera nowy i nieprzewidywalny  hory-

zont. Dlatego trzeba odbudować fundamenty czło-

wieczeństwa z tymi wszystkimi, którzy chcą iść  

z nami wspólną drogą... Przymierze, które rozwija 

się także poza małżeństwem i rodziną jako wynik 

otwarcia na wspólnotę, jest środkiem, którego Ko-

ściół musi szukać, wspierać go i umacniać. To jest 

także odpowiedź na ideologie separacji i obojętno-

ści. 

www.pl.radiovaticana.va 

 

Węgry: rząd wesprze szpitale bez aborcji 

Ponad 100 mln zł przeznaczy węgierski rząd na 

uruchomienie prowadzonego przez dwa niepu-

bliczne szpitale oddziału ginekologiczno-położni-

czego, w którym nie będzie wykonywana tzw. abor-

cja. Oddział jest odpowiedzią na oczekiwania pa-

cjentek i ich rodzin. 

Choć na Węgrzech obowiązują liberalne przepisy 

aborcyjne, to rząd chce wspierać inicjatywy wycho-

dzące naprzeciw konstytucyjnym zasadom ochrony 

życia od poczęcia. Wyrazem tego jest przyznanie 

ponad 100 mln zł (7,8 mld forintów) dotacji na uru-

chomienie oddziału ginekologiczno-położniczego 

wspólnie prowadzonego przez dwa niepubliczne 
szpitale. 

Ze świata 

http://www.pch24.pl/
http://www.pl.radiovaticana.va/
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Władze państwa ogłosiły jednak jeszcze przed 

przybyciem „Langenortu”, że nie życzą sobie obec-

ności feministek, które według opisujących sprawę 

austriackich dzienników miały w planach – między 

innymi – rozdawać Gwatemalkom pigułki wcze-

snoporonne. Okrętu ostatecznie rzeczywiście nie 

dopuszczono w pobliże wybrzeży. W tym celi wy-

korzystano morskie siły zbrojne, które nie pozwo-

liły feministkom pochodzącym z Holandii, Austrii, 

Niemiec i Hiszpanii na jakikolwiek bezpośredni 

kontakt z obywatelami Gwatemali. 

www.pch24.pl  

 

Ekwador: lewicowy prezydent przeciwkoi aborcji  

i gender 

Kwestia ochrony życia od chwili poczęcia nie jest 

„tematem lewicy lub prawicy, ale zdrowego roz-

sądku” – ocenił socjalistyczny prezydent Ekwadoru 

Rafael Correa. Polityk w wywiadzie dla lokalnych 

mediów skrytykował aborcję oraz politykę gender. 

Jak wyznał, jest przeciwnikiem przerywania ciąży  

i nie utożsamia się z hasłami europejskiej lewicy 

dotyczącymi rodziny. Rafael Correa zaznaczył, że 

przynależność do ugrupowania lewicowego nie 

zobowiązuje, aby unikać odpowiedzialności za 

kwestie moralne. „Nie jestem zwolennikiem adop-

cji dla par homoseksualnych. Uważam, że każde 

dziecko ma prawo wzrastać w tradycyjnej rodzinie, 

gdzie jest ojciec i matka, czyli mężczyzna i kobieta. 

To jest naturalna sytuacja” – przyznał. 

Prezydent Ekwadoru stwierdził ponadto, że w po-

lityce gender widzi zagrożenia czające się na spo-

łeczeństwo. „Kiedyś wydawało mi się zupełnie nor-

malnym, że mężczyzna może czuć się kobietą. Z 

czasem jednak zrozumiałem, że legalizacja mał-

żeństw homoseksualnych może być sposobem na 

adoptowanie dzieci przez osoby tej samej płci. Nie 

jestem zwolennikiem takiego rozwiązania” – dodał 

polityk. 

Blisko 54-letni Correa jest z zawodu ekonomistą. 

Studiował m.in. w Belgii oraz USA. Od 2001 roku 

ma tytuł doktora nauk ekonomicznych. Do dużej 

polityki wszedł cztery lata później obejmując sta-

nowiska ministra finansów w gabinecie prezydenta 

Ekwadoru Alfredo Palacio. Najwyższy urząd w pań-

stwie Alfredo Correa pełni od 2007 roku. 

www.pch24.pl  

 

Rosja: „Kobiety za życiem” przeciwko aborcji 

W dzień św. Walentego w Rosji podjęto między-

regionalną akcję w obronie życia dzieci nienaro-

dzonych. Zorganizował ją ruch „Kobiety za ży-

ciem”. Przewodnicząca ruchu Natalia Moskwitina 

podkreśliła, że celem akcji jest uświadomienie 

Rosjanom zła, jakie niesie ze sobą tzw. aborcja, 

która wcale nie jest prawem, jakiego można żą-

dać od ustawodawcy w imię ideałów demokra-

tycznych. Moskwitina powiedziała, że często na-

rzucany jest fałszywy pogląd, według którego 

zabijanie dzieci nienarodzonych nie niesie ze 

sobą żadnych zagrożeń i pozostaje wolnym wy-

borem każdej kobiety. Niestety, jak zaznaczyła, 

tzw. aborcja na życzenie „nie jest podobna do ży-

czenia spożycia lodów, ale raczej do rozpaczliwej 

próby odgryzienia sobie łapy przez zwierzę, 

które wpadło we wnyki”. 

Akcja protestacyjna rozpoczęła się w godzinach 

porannych lokalnego czasu poszczególnych re-

gionów Rosji. Zaangażowało się ponad tysiąc 

osób, które chciały uświadomić władzom i me-

diom, że w Rosji są kobiety podchodzące do tzw. 

aborcji nie jako do wolnego, demokratycznego 

wyboru, ale jako do ogromnego zła. Natalia Mo-

skwitina uważa, że kiedy życie nienarodzonych 

dzieci będzie chronione prawem, to dopiero 

wtedy demokracja w Rosji stanie się faktem. 

www.pl.radiovaticana.va  

 

UE: nienarodzony jest człowiekiem 

Jedno zdjęcie – tyle wystarczyło, żeby urzędnicy 

Unii Europejskiej przyznali, iż życie poczęte to 

nienarodzone dziecko, a nie „zlepek komórek”, 

„płód”, „coś bliżej nieokreślonego”, czy też „pro-

blem możliwy do rozwiązania przez zabieg abor-

cji”. Wszystko przez kadr zamieszczony na pacz-

kach papierosów. Jest to efekt zmian wprowa-

dzonych przez Komisję Europejską w dyrektywie 

antytytoniowej. W jej wyniku paczki papierosów 

zostały opatrzone zdjęciami zniechęcającymi do 

palenia. Jedno z nich przedstawia smutnych ro-

dziców płaczących nad białą trumienką. Opa-

trzono je hasłem „Paleniem możesz zabić swoje 

nienarodzone dziecko”. 
www.pch24.pl  

http://www.pch24.pl/
http://www.pch24.pl/
http://www.pl.radiovaticana.va/
http://www.pch24.pl/
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Francja: kary za działalność pro-life 

Francuski parlament 16 lutego definitywnie zalega-

lizował ustawę kneblującą usta obrońcom życia. 

Zabrania ona publikowania w internecie treści, 

które miałyby odwieść kobietę od zamierzonej 

aborcji. 

W liście do prezydenta François Hollande’a prze-

wodniczący Konferencji Episkopatu Francji przypo-

mina, że przerwanie ciąży pozostaje brzemienną w 

skutki decyzją, która stawia głębokie wyzwanie su-

mieniu. „Wiele kobiet – stwierdza abp Georges Pon-

tier – znajduje się w bardzo trudnej sytuacji i nie 

wie, czy urodzić dziecko, czy nie, a zatem potrze-

buje, by z kimś porozmawiać i szukać rady”. Strony 

internetowe prowadzone przez obrońców życia, 

które od teraz będą za to karane, „zastępują brak 

miejsc, gdzie ktoś chciałby je wysłuchać”. Powodze-

nie tych stron „dowodzi, że odpowiadają one na 

konkretne oczekiwania” – pisze przewodniczący 

francuskiego episkopatu i podkreśla, że pozosta-

wiały one wszystkim wolność decyzji. 

W czasie debaty toczącej się na ten temat we Francji 

papież Franciszek przypomniał uczestnikom tam-

tejszego Marszu dla Życia, że Kościół nie może 

przestać go bronić ani też zrezygnować z głosze-

nia, że każdą istotę ludzką trzeba chronić od po-

częcia aż do naturalnej śmierci. A biskupom tego 

kraju podczas ich wizyty ad limina Apostolorum 

powiedział, że w tej kwestii Kościół nie może iść na 

kompromis, bo stałby się winnym kultury odrzuca-

nia, która jest tak bardzo rozpowszechniona,  a do-

tyka zawsze najbardziej potrzebujących i bezbron-

nych. 

Za przekroczenie zakazu odwodzenia kobiet przez 

internet od zamiaru aborcji przewidziano we Francji 

karę 30 tys. euro i dwóch lat pozbawienia wolności. 

www.pl.radiovaticana.va  

 

Norwegia: sąd - lek. Jachimowicz słusznie zwol-

niona 

Norweski sąd rejonowy regionu Telemark orzekł 9 

lutego, że gmina Sauherad postąpiła słusznie, 

zwalniając polską lekarkę za odmowę zakładania 

środków antykoncepcyjnych i kierowania na abor-
cję. Skandaliczny wyrok jest nieprawomocny. 

Polska lekarka Katarzyna Jachimowicz od 2010 r. 

pracowała jako lekarz rodzinny w małej miejsco-

wości Sauherad w regionie Telemark w południo-

wej Norwegii. W 2015 r. została zwolniona  

z pracy, gdy odmówiła podpisania zobowiązania, 

że nauczy się zakładania środków antykoncepcyj-

nych (spirali). Polka powołała się na klauzulę su-

mienia. 

Część uzasadnienia wyroku odnosi się do zasady 

niedyskryminacji. Sąd uznał, że skoro mężczyźni 

nie spotkają się z odmową założenia im wkładki 

domacicznej, to kobiety też nie mogą spotkać się 

z taką odmową, bo... byłby to akt dyskryminacji ze 

względu na płeć. Oto cytat z orzeczenia sądu: 

„Fakt, że kobieta, która prosi o założenie jej 

wkładki domacicznej jest z powodu sprzeciwu su-

mienia kierowana do lekarza innego niż jej lekarz 

rodzinny, stanowi według sądu formę dyskrymina-

cji ze względu na płeć. Według sądu, wystarczy za-

uważyć, że z ludzkiej natury (fizycznej) wynika, iż 

mężczyźni nie spotkają się z sytuacją, że będą mu-

sieli iść do innego lekarza niż ich lekarz rodzinny 

z powodu sprzeciwu sumienia lekarza co do tej 

formy medycznego działania zapobiegającego re-

produkcji”. 

Oprac. na podstawie www.gosc.pl   

 

UE: wypełni „lukę” po Ameryce w finansowaniu 

promocji aborcji? 

Parlament Europejski chce zapełnić „finansową 

lukę” powstałą po wycofaniu się przez administra-

cję prezydenta USA Donalda Trumpa z finansowa-

nia zabijania dzieci nienarodzonych w krajach roz-

wijających się. Większość deputowanych do PE we-

zwała 14. lutego Radę Europejską oraz rządy pań-

stw unijnych do zbudowania międzynarodowego 

funduszu mającego wspierać tak zwane „prawa re-

produkcyjne i seksualne”. Pod tym sloganem kryją 

się tak naprawdę „prawa” kobiet do sterylizacji czy 

zabijania własnych dzieci. Przez długie lata Stany 

Zjednoczone finansowały ze swojego budżetu 

działalność organizacji, które ułatwiały takie prak-

tyki kobietom w krajach rozwijających się na całym 

świecie. W styczniu jednak Donald Trump spe-

cjalną ustawą zakazał kontynuowania tego proce-

deru, co w liberalnych kręgach europejskich wywo-
łało prawdziwe oburzenie. 

http://www.pl.radiovaticana.va/
http://www.gosc.pl/
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W odpowiedzi eurodeputowani Socjalistów, Zielo-

nych, Nordyckiej Lewicy oraz Liberałów zapropo-

nowali poprawki w sprawie unijnych priorytetów 

na 61. sesję Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet, do-

magając się przejęcia przez Europę ciężaru pro-

mowania aborcji na świecie. 14 lutego większość 

eurodeputowanych uznała, że decyzja prezydenta 

USA stanowi „bezpośredni atak” na tak zwane 

„prawa kobiet”.  

www.pch24.pl   

 

Hiszpania: trzy dekady zabijania nienarodzonych 

W 1985 r. Hiszpania przyjęła pierwszą ustawę 

aborcyjną. W ciągu trzydziestu lat dokonano tam 

ponad dwóch milionów aborcji – wynika ze spra-

wozdania, które przedstawił w Madrycie Instytut 

Polityki Rodzinnej. Dyrektor Instytutu Polityki Ro-

dzinnej Eduardo Hertfelder wyjaśnia, że dane ofi-

cjalne są niepełne i nie ukazują rzeczywistości 

aborcji w Hiszpanii. Wiele regionów, jak np. ma-

drycki, nie rejestruje aborcji chemicznych ani nie 

posiada procedury postępowania w takich wypad-

kach. Hertfelder szacuje, że w 2015 r. w Hiszpanii 

dokonano ponad 133 tys. aborcji (133 500), czyli 

o blisko 40 tys. więcej niż podaje ministerstwo 

zdrowia (94 188). Instytut Polityki Rodzinnej 

uwzględnia aborcje chemiczne (5800 nie zostało 

zarejestrowanych) oraz spowodowane pigułką 

“dzień po” (33 500). „Tendencja do chemizacji 

aborcji ma na celu nie tylko uniknięcia dramaty-

zowania problemu, ale także uczenienia go nie-

widzialnym” - podkreśla Eduardo Hertfelder. 

Sprawozdanie „Aborcja w Hiszpanii po trzydziestu 

latach (1985-2015)” (El aborto en España treinta 

años después, 1985-2015) zwraca uwagę na 

gwałtowny wzrost „aborcji chemicznych”. Jeśli  

w 2010 r. stanowiły one ponad 5%, to już w 2015 

r. przekroczyły 18,5%. 

Instytut Polityki Rodzinnej domaga się rzetelnych 

danych dotyczących realnego stanu aborcji  

w Hiszpanii oraz zdecydowanej polityki na rzecz 

życia. 

Oprac. na podst. www.niedziela.pl 

 

Europa: dane dot. aborcji 

Europejski Urząd Statystyczny (Eurostat) opubli-
kował przerażające dane o tzw. aborcji w Europie.  

Wynika z nich, że co roku dochodzi do „legalnego” 

mordowania kilku milionów nienarodzonych 

dzieci. Tylko w 2014 roku dokonano na terenie kli-

nik i innych „placówek medycznych” ponad 1,76 

mln „legalnych zabiegów”. Najwięcej nienarodzo-

nych dzieci zamordowano w Rosji - prawie 930 tys. 

(nie licząc tych, które wykonano w prywatnych kli-

nikach, nieobjętych w Rosji statystyką). Na nie-

chlubnym podium znalazły się ponadto Ukraina 

(116 tys. „legalnych aborcji”) i Niemcy (prawie 100 

tys.). Na kolejnych 5 miejscach uplasowały się: Ru-

munia (prawie 78,5 tys.), Węgry (ponad 32,5 tys.), 

Czechy (prawie 22,0 tys.), Portugalia (16,5 tys.)  

i Słowacja (10,5 tys.). 

Dane przedstawione przez Eurostat są niekom-

pletne. Nie uwzględniają bowiem liczby zabójstw 

nienarodzonych dokonywanych, m.in. we Francji, 

Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Włoszech. Kraje te nie 

przekazały informacji na ten temat. 

www.pch24.pl    

 

Sri Lanka: władze za aborcją 

Zamiast walczyć z plagą nielegalnych aborcji i ra-

tować życie, władze Sri Lanki zamierzają zmienić 

obowiązujące prawo i częściowo zalegalizować za-

bijanie dzieci w łonach matek. Przeciwko przyjęciu 

krwawego kompromisu protestują biskupi. 

Według danych Departamentu Zdrowia Psychicz-

nego w Ministerstwie Zdrowia Sri Lanki, co roku  

15 tys. kobiet decyduje się na nielegalny w tym 

kraju „zabieg” aborcji. W jego trakcie umiera 10 

kobiet. Władze kraju postanowiły odpowiedzieć na 

problem nielegalnych aborcji, ale jedynym rozwią-

zaniem jakie zaproponowano, to częściowa legali-

zacja przerywania ciąży. Nie wiadomo jeszcze jak 

daleko poszedłby „kompromis” aborcyjny. 

Planami rządu zaniepokojony jest lokalny Episko-

pat, który wydał oświadczenie, w którym apeluje 

do wszystkich katolików, szczególnie do katolic-

kich polityków, o przeciwstawienie się tej decyzji. 

Episkopat Sri Lanki wzywa wiernych, by „modlili się 

o odrzucenie planu zezwolenia – choćby tylko  

w przypadku gwałtu czy kazirodztwa – na kładze-

nie kresu życiu kogoś, kto jest niewinny i nie może 

się bronić, będąc w łonie matki”. 
www.pch24.pl  

http://www.pch24.pl/
http://www.niedziela.pl/
http://www.pch24.pl/
http://www.pch24.pl/


 

Strona | 8  
 

By rodzina była miłosierna, jak Ojciec jest miłosierny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redakcja:  

Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin 

Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6 

01-015 Warszawa 

Tel.: 22 838 92 59 

E-mail: biuro@kodr.pl 
 

Fundacja „Razem w Rodzinie” 

Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6 

01-015 Warszawa 

Nr konta: 
ING PL 43 1050 1025 1000 0090 3030 5495 


