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By rodzina była miłosierna, jak Ojciec jest miłosierny 

  

List papieża Franciszka na Światowe Spotkanie Ro-

dzin w Dublinie 

Rodzina oparta na związku kobiety i mężczyzny  

i otwarta na życie wciąż jest dobrą nowiną dla 

świata. Papież Franciszek pisze o tym w liście na IX 

Światowe Spotkanie Rodzin. Odbędzie się ono  

w przyszłym roku (21-26 sierpnia 2018) w Dubli-

nie pod hasłem: „Ewangelia rodziny radością dla 

świata”. Ojciec Święty proponuje, by przygotowa-

niom do tego wydarzenia towarzyszyła pogłębiona 

refleksja nad adhortacją apostolską „Amoris laeti-

tia”, która jest podsumowaniem dwóch Synodów 

Biskupów o rodzinie. 

Treść listu 

List Ojca Świętego Franciszka na IX Światowe Spo-

tkanie Rodzin na temat: “Ewangelia Rodziny: ra-

dość dla świata” 

Dublin, 21–26 sierpnia 2018 r.  

Czcigodny Brat 

Kardynał Kevin Farrell 

Prefekt Dykasterii dla Świeckich, Rodziny i Życia 

Na zakończenie VIII Światowego Spotkania Rodzin, 

odbywającego się w Filadelfii we wrześniu 2015 

roku, ogłosiłem, że następne spotkanie z rodzi-

nami katolickimi z całego świata będzie miało 

miejsce w Dublinie. Chcąc teraz zainicjować odpo-

wiednie przygotowanie, pełen radości potwier-

dzam, że spotkanie odbędzie się w dniach 21–26 

sierpnia 2018 roku na temat: „Ewangelia Rodziny: 

radość dla świata”. W odniesieniu do tej tematyki  

i w trosce o jej rozwój chciałbym przekazać kilka 

wskazań. Jest to wyraźnym moim życzeniem, aby 

rodziny miały możliwość pogłębienia swojej re-

fleksji i odkrycia sposobu dzielenia się treściami 

zawartymi w posynodalnej adhortacji apostolskiej 

„Amoris laetitita”. 

Papież Franciszek o małżeństwie 
i rodzinie 

Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa  

www.kodr.pl  biuro@kodr.pl    
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Można by zapytać: czy Ewangelia jest ciągle rado-

ścią dla świata? A także: czy rodzina jest dzisiaj 

dobrą nowiną dla świata? 

Jestem przekonany, że tak! I to „tak” opiera się 

mocno na zamyśle Boga. Na miłości Boga do ca-

łego stworzenia i do korony stworzenia, którą jest 

człowiek. Bóg mówi „tak” dla związku pomiędzy 

mężczyzną i kobietą, w ich otwarciu i służbie życiu 

na wszystkich jego etapach. Jest to afirmujące 

działanie Boga dla ludzkości, tak często poranio-

nej, maltretowanej i zdominowanej przez brak mi-

łości. Rodzina jest zatem „tak” Boga, który jest Mi-

łością. Tylko odkrywając miłość rodzina może 

okazywać, głosić i rodzić na nowo miłość Boga  

w świecie. Bez miłości nie można żyć jak dzieci 

Boże, jak małżonkowie, rodzice i bracia. 

Pragnę podkreślić, jak ważne jest to, aby rodziny 

pytały się często, czy żyją rozpoczynając od miło-

ści, dla miłości i w miłości. To w codzienności zna-

czy dawać siebie, przebaczać sobie, nie tracić cier-

pliwości, uprzedzać drugiego w dobrym, okazywać 

sobie szacunek. O ile lepsze byłoby życie ro-

dzinne, jeżeli każdego dnia żyłoby się w nim tre-

ścią trzech prostych słów „proszę”, „dziękuję”, 

„przepraszam”. Każdego dnia doświadczamy kru-

chości i słabości i dlatego wszyscy – rodziny i pa-

sterze – potrzebujemy odkryć na nowo cnotę po-

kory, która rodzi pragnienie, aby się formować, 

wychowywać i być wychowywanymi, pomagać  

i pozwolić sobie pomóc, towarzyszyć, rozeznawać 

i integrować wszystkich ludzi dobrej woli. 

Marzy mi się Kościół wychodzący do ludzi, nie bę-

dący sam dla siebie punktem odniesienia; Kościół, 

który nie przechodzi obojętnie obok poranionego 
człowieka; Kościół miłosierny, który będzie głosił 
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Podstawą papieskich rozważań był fragment z Li-

stu do Rzymian, w którym Paweł zachęca do mi-

łości nieobłudnej. Potwierdza on, że miłość jest 

naszym najwyższym powołaniem, ale zarazem 

ostrzega, że miłości grozi obłuda, brak autenty-

zmu i powierzchowność, jak w telewizyjnym se-

rialu. 

„Obłuda może się zakraść wszędzie, nawet do na-

szego sposobu kochania. Dzieje się tak, gdy na-

sza miłość jest interesowna, pobudzana intere-

sami osobistymi; a jakże wiele jest miłości intere-

sownych... Tak się dzieje, kiedy posługę charyta-

tywną, której zdajemy się poświęcać, pełnimy po 

to, żeby się pokazać albo poczuć zadowolenie. 

«Ależ jaki jestem wspaniały!» – to właśnie jest ob-

łuda. Albo też, kiedy dążymy do tego, co zostanie 

zauważone, aby popisać się inteligencją czy zdol-

nościami. Kryje się za tym wszystkim fałszywa, 

zwodnicza idea, mianowicie, iż jeśli kochamy, to 

dzieje się tak dlatego, że to my jesteśmy dobrzy, 

jak gdyby miłość była dziełem człowieka, wytwo-

rem naszego serca. Miłość jest jednak przede 

wszystkim łaską, darem. Móc kochać to dar Boga 

i musimy Go o to prosić. A On chętnie go udziela, 

jeśli prosimy” – zapewnił Ojciec Święty. 

Franciszek zauważył, że św. Paweł ostrzega nas 

przed grzechem, którym naznaczona jest nasza 

miłość, a zarazem wskazuje drogę wyjścia, która 

daje nam żyć według przykazania miłości. Papież 

przyznał, że wszyscy doświadczamy własnej sła-

bości. Jesteśmy świadomi, że nie żyjemy w pełni 

przykazaniem miłości. Jednakże również i to jest 

łaską, bo pozwala nam zrozumieć, że sami o wła-

snych siłach nie potrafimy kochać, lecz potrzebu-

jemy, by Pan Bóg nieustannie odnawiał w nas 

swoją łaskę. W ten sposób nabieramy też nadziei, 

która jest silniejsza od wszystkich przeciwności  

i daje nam prawdziwą radość. 

www.pl.radiovaticana.va 
 

istotę objawiającego się Boga Miłości, którą jest 

Miłosierdzie. Jest to to samo miłosierdzie, które 

czyni nas nowymi w miłości; i wiemy, jak bardzo 

rodziny chrześcijańskie są miejscami miłosierdzia 

i świadkami miłosierdzia. Po Nadzwyczajnym Ju-

bileuszu stają się one jeszcze wyraźniej miejscem 

przeżywania miłosierdzia i Spotkanie w Dublinie 

przyniesie konkretne tego znaki. 

Zapraszam cały Kościół, aby miał na uwadze te 

wskazania podczas procesu przygotowania dusz-

pasterskiego na Światowe Spotkanie. 

Na Tobie, drogi Bracie, i na Twoich współpracow-

nikach, spoczywa obowiązek przekazania w spo-

sób szczególny nauczania „Amoris laetitia”, po-

przez które Kościół pragnie, aby rodziny zawsze 

były w drodze, w tym pielgrzymowaniu we-

wnętrznym, które staje się manifestacją auten-

tycznego życia. 

Moją myśl kieruję w sposób szczególny do Archi-

diecezji Dublin i do całego drogiego Narodu ir-

landzkiego, wyrażając wdzięczność za przyjęcie 

tego wyjątkowego wydarzenia i pełną radości 

zgodę na nie. Niech Pan Wam wynagradza, już od 

teraz udzielając Wam obfitych łask niebieskich.  

Niech Święta Rodzina z Nazaretu prowadzi, towa-

rzyszy i błogosławi Waszą służbę i wszystkie ro-

dziny zaangażowane w przygotowanie wielkiego 

Światowego Spotkania w Dublinie. 

Watykan, 25 marca 2017 r. 

Papież Franciszek 

(Tłumaczenie własne) 

 

Papież na audiencji ogólnej: Bóg uzdalnia do 

prawdziwej miłości 

„Człowiek jest zdolny do prawdziwej miłości. Musi 

jednak prosić o nią Boga i pozwolić na to, by stał 

się narzędziem Bożej miłości” – mówił Papież 

podczas audiencji ogólnej 15 marca. W kolejnej 

katechezie o nadziei Franciszek zwrócił uwagę na 

radość, jaka udziela się człowiekowi kochają-
cemu, radującemu się w nadziei. 

http://www.pl.radiovaticana.va/
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O małżeństwie i rodzinie podczas Zebrania Ple-

narnego Episkopatu 

Towarzyszenie narzeczonym przed zawarciem 

sakramentu małżeństwa oraz małżeństwom, 

szczególnie młodym w pierwszych latach wspól-

nego życia, a także troska o osoby żyjące w po-

wtórnych związkach były tematem wystąpień  

i dyskusji podczas Zebrania Plenarnego Konferen-

cji Episkopatu Polski w dniach 13-14 marca br. 

Fragment Komunikatu z 375. ZP KEP 

„Podczas Zebrania Plenarnego biskupi podjęli 

dyskusję nt. duszpasterstwa małżeństwa i rodziny 

w świetle adhortacji apostolskiej Amoris laetitia. 

Podkreślono, że w procesie przygotowania narze-

czonych do małżeństwa konieczne jest większe 

zaangażowanie duszpasterzy oraz doświadczo-

nych małżonków w kształtowaniu postaw wiary 

wynikających z chrztu. Przypomniano zachętę pa-

pieża Franciszka, że „pierwsze lata małżeństwa są 

okresem niezmiernie istotnym i ważnym, (…) stąd 

wynika potrzeba towarzyszenia duszpaster-

skiego, które trwałoby po celebracji sakramentu” 

(Amoris laetitia, 223). 

Wobec osób, które po rozpadzie małżeństwa sa-

kramentalnego żyją w nowym związku przypo-

mniano, że nie są one wyłączone z Kościoła, ale są 

ciągle członkami żywego i mistycznego Ciała Je-

zusa Chrystusa (por. Amoris laetitia, 243). Biskupi 

proszą o modlitwę w intencji małżonków i dzieci, 

których dotknął dramat rozpadu małżeństwa,  

a także do ofiarowania im należnego wsparcia. 

Pasterze Kościoła podkreślają, że wielką rolę  

w trosce o małżeństwa i rodziny odgrywają ruchy 

i stowarzyszenia, które mimo wszelkich trudności 

zabiegają o ukazywanie świętości i nierozerwal-

ności więzów małżeńskich. Ważne są również die-

cezjalne i parafialne poradnie życia rodzinnego. 

W trosce o wprowadzenie w życie zaleceń adhor-

tacji Amoris laetitia kontynuowane są prace nad 

przygotowaniem wytycznych dotyczących dusz-

pasterstwa małżeństw i rodzin, które uwzględnią 

warunki Kościoła katolickiego w Polsce”. 

www.kodr.pl 

 

Prezydium KEP na Dzień Świętości Życia 

„Dziękujemy Bogu za wszystkich, którzy troszczą 

się o godność każdej osoby i głoszą Ewangelię ży-

cia. Doceniamy działania ruchów, stowarzyszeń  

i osób dobrej woli, które pragną zapewnić ochronę 

życia każdego dziecka" – napisali biskupi w komu-

nikacie Prezydium KEP wydanym z okazji Dnia 

Świętości Życia. 

Przypominając słowa św. Jana Pawła II: „Człowiek  

i jego życie jawią się nam jako jeden z najwspanial-

szych cudów stworzenia…” (Evangelium Vitae, 84) 

biskupi proszą wszystkich stanowiących prawo, 

aby dbali o to, by stało ono na straży wyjątkowej 

wartości każdego ludzkiego istnienia od poczęcia 

do naturalnej śmierci. Zachęcają także do przezwy-

ciężania indywidualizmu i skrajnego subiektywi-

zmu oraz tworzenia prawdziwej wspólnoty, gdzie 

każdy jest zauważony i czuje się otoczony miłością. 

Treść komunikatu Prezydium Konferencji Episko-

patu Polski z okazji Dnia Świętości Życia 

Dnia 25 marca, w uroczystość Zwiastowania Pań-

skiego, obchodzimy Dzień Świętości Życia. Zgodnie 

z wolą św. Jana Pawła II, celem tego dnia jest „bu-

dzenie w sumieniach, w rodzinach, w Kościele  

i w społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens  

i wartość ludzkiego życia w każdym momencie  

i w każdej kondycji” ("Evangelium Vitae", 85). Gło-

szenie prawdy, że życie jest darem pochodzącym 

od Stwórcy, prowadzi do uznania jego świętości  

i nienaruszalności. 

Zgodnie z życzeniem papieża Franciszka wyrażo-

nym w adhortacji "Amoris laetitia", zachęcamy 

wszystkie rodziny, aby z radością przyjmowały dar 

życia. Rodzina – „domowy Kościół” – jest miejscem, 

gdzie każde ludzkie życie powinno zostać oto-

czone szacunkiem i miłością. Dzieci, młodzież, 

małżonkowie i dziadkowie mają w rodzinie swoje 

niepowtarzalne zadania i role do spełnienia. 

Pełni wdzięczności za dar życia dziękujemy Bogu 

za wszystkich, którzy troszczą się o godność każ-

dej osoby i głoszą Ewangelię życia. Doceniamy 

działania ruchów, stowarzyszeń i osób dobrej woli, 

które pragną zapewnić ochronę życia każdego 

dziecka. Przypominamy słowa św. Jana Pawła II: 

„Człowiek i jego życie jawią się nam jako jeden  

 

Z Polski 

http://www.kodr.pl/


 

Strona | 4  
 

By rodzina była miłosierna, jak Ojciec jest miłosierny 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

czasu „zwrócić się do Kościoła o pomoc w roze-

znaniu czy było zawarte z zachowaniem wszyst-

kich wymogów prawa Bożego i kanonicznego”. 

„Jeśli z kolei zawarty jest już nowy związek na 

sposób małżeński, warto trwać w modlitwie  

i w dobrych dziełach życia, czekając na sytuację, 

w której będzie możliwe pełne, także sakramen-

talne uczestniczenie w życiu Wspólnoty, z zacho-

waniem jedynie zwyczajnych warunków kanonicz-

nych” - napisał arcybiskup. 

Metropolita szczecińsko-kamieński poruszył też 

temat dzieci nienarodzonych. „Zdumienie budzi, 

gdy wiele z tych samych środowisk, chroniących 

dzieci narodzone, jednocześnie zachęca i wprost 

namawia do wolności zabijania dzieci przed ich 

narodzeniem” - wskazał abp Dzięga. „Czasem  

z kolei słyszy się, że dziecko przed narodzeniem 

nie ma jeszcze swoich praw, bo się nie narodziło. 

Ależ ma. Są te prawa chronione w różnych kodek-

sach, na czele chociażby z prawem pracy, który 

zabrania rozwiązywać umowę o pracę z niewiastą 

w stanie błogosławionym”. 

www.pch24.pl 

 

Bp Bałabuch o świętości życia 

„Syn Boży stał się człowiekiem i zamieszkał na 

ziemi w chwili zwiastowania, a nie w chwili naro-

dzenia. Ten fakt musi mobilizować nas do sza-

cunku wobec każdego poczętego życia, bo jest to 

początek życia człowieka” – podkreślał w homilii 

biskup Adam Bałabuch. 25 marca, w uroczystość 

Zwiastowania Pańskiego w katedrze świdnickiej 

uroczyście obchodzona była 13. rocznica powsta-

nia diecezji świdnickiej, święceń biskupich i in-

gresu Pierwszego Biskupa Świdnickiego Ignacego 

Deca do katedry. 

W homilii Biskup pomocniczy nawiązując do uro-

czystości Zwiastowania Pańskiego zauważył, że 

Maryja otrzymała podczas zwiastowania pełnię ła-

ski jako wspaniały dar od Boga. „«Pełna łaski» to 

imię Maryi, które nadał Jej posłaniec od Boga – Ar-

chanioł Gabriel. Ten fakt, tak cudownego obdaro-

wania Maryi, łączy się z wybraniem jej na Matkę 

Syna Bożego” – tłumaczył bp Bałabuch. Przywołu-

jąc słowa św. Jana Pawła II, biskup zachęcał, aby 

angażować się w budowanie «kultury życia».  

 

 

Z najwspanialszych cudów stworzenia…” ("Evange-

lium Vitae", 84). 

Prosimy wszystkich stanowiących prawo, aby – po-

dejmując prace legislacyjne – dbali, by stało ono na 

straży wyjątkowej wartości każdego ludzkiego ist-

nienia od poczęcia do naturalnej śmierci. 

Równocześnie w poczuciu odpowiedzialności za ży-

cie każdego człowieka zachęcamy, aby na wszyst-

kich płaszczyznach życia społecznego i religijnego 

przezwyciężać indywidualizm i skrajny subiekty-

wizm, by tworzyć prawdziwą wspólnotę, gdzie 

każdy jest zauważony i czuje się otoczony miłością. 

Zapraszamy wszystkich ludzi dobrej woli do propa-

gowania wartości życia i tworzenia w swoim środo-

wisku „cywilizacji życia”. W tym dziele szczególna 

rola i odpowiedzialność spoczywa na osobach wie-

rzących, które są odpowiedzialne przed Bogiem za 

głoszenie Ewangelii życia. 

Podpisali członkowie Prezydium 22 marca 2017 r. 

w Warszawie 

Źródło www.episkopat.pl  

 

Abp Dzięga: prawo powinno maksymalnie chronić 

rodzinę i nienarodzone życie! 

„Rodzina jest najpiękniejszą, ale także najgłębszą 

tajemnicą, do której realnego przeżywania Bóg za-

prosił człowieka” - napisał do wiernych na 2. Nie-

dzielę Wielkiego Postu abp Andrzej Dzięga. Metro-

polita szczecińsko-kamieński podkreślił, że „okres 

Wielkiego Postu, z tą dzisiejszą perspektywą Góry 

Przemienienia, może być więc szansą także dla mał-

żonków, by na nowo rozpoznali swój związek i roz-

radowali się swoją wspólnotą”. Zachęcał też do 

wspólnego małżeńskiego rachunku sumienia,  

w pełni małżeńskiego zaufania i wspólnej niedziel-

nej liturgii. Proponował również raz w miesiącu tzw. 

rodzinny dzień skupienia, czyli wyciszenie i medy-

tacje, radośniejszy zwrot do ludzi, a przede wszyst-

kim ofiarowanie Bogu wszystkich codziennych za-

jęć. 

„Jeśli natomiast wspólnota małżeńska nie wytrzy-

mała próby czasu, gdyż małżonkowie od siebie ode-

szli, warto zapytać o możliwość wznowienia wspól-

noty i jej uleczenia. Jeśli wydaje się to już niemoż-

liwe, należy rozeznać drogę dalszego samotnego 

życia” - kontynuował abp Dzięga i podpowiadał, by 

w sytuacji, gdy małżeństwo nie przetrwa próby 

  
 

http://www.pch24.pl/
http://www.episkopat.pl/
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„Trzeba mieć odwagę, by stawać po stronie życia, 

zwłaszcza tego najbardziej bezbronnego” – pod-

kreślał biskup pomocniczy. 

Na podstawie www.radiorodzina.pl   

 

Obrońcy życia na Jasnej Górze 

Każde życie to cud – przypomnieli z Jasnej Góry 

uczestnicy 37.ogólnopolskiej pielgrzymki obroń-

ców życia. Zapewnili, że nieustannie modlą się  

o szacunek do życia na każdym jego etapie, a za 

najważniejsze wyzwania uznają wsparcie rodziny  

i edukację.  

Pielgrzymka Obrońców Życia, która miała miejsce 

18 marca br., rozpoczęła się Mszą św. w Kaplicy 

Matki Bożej, którą celebrowali abp Stanisław No-

wak z Częstochowy i bp Jan Szkodoń z Krakowa, 

członek Rady Episkopatu ds. Rodziny. 

„Nigdy nie możemy zgodzić się na zabijanie, w tej 

sprawie musimy być kategoryczni” – mówił w ka-

zaniu abp Nowak. Metropolita senior arch. często-

chowskiej zauważył, że choć mamy w Polsce pra-

wodawstwo i szczycimy się, że u nas nie jest ono 

najgorsze, to jednak nigdy nie możemy się zgodzić 

na to, by można było jakieś dziecko zabić, tylko 

dlatego, że może być niepełnosprawne. 

Do zebranych słowo skierował również bp Jan Wą-

troba przewodniczący Rady ds. Rodziny KEP: 

„Z wielką radością pozdrawiam wszystkich uczest-

ników XXXVII Pielgrzymki Obrońców Życia Czło-

wieka na Jasną Górę. Dziękuję wszystkim organi-

zatorom za to kolejne spotkanie ludzi zatroska-

nych o życie u Matki Pięknej Miłości. Wszystkim 

uczestnikom spotkania dziękuję za świadectwo 

miłości do życia, za troskę o każde życie, za wszel-

kie działania,  inicjatywy, spotkania, sympozja, ini-

cjatywy wydawnicze, za świadectwo w tylu środo-

wiskach. 

Cieszę się, że w obecnym roku duszpasterskim, 

który przeżywamy pod hasłem «Idźcie i głoście», 

obrońcy życia gromadzą się, by głosić Ewangelię 

życia. Jej głoszenie jest nie tylko refleksją nad 

ludzkim życiem, uwrażliwianiem sumień i wzywa-

niem wszystkich do troski o ochronę prawną i spo-

łeczną każdego życia, ale jest przede wszystkim 

głoszeniem osoby Jezusa Chrystusa, który jest 
Drogą, Prawdą i Życiem. 

Dziękuję wszystkim, którzy będą w czasie tej 

pielgrzymki głosić Ewangelię życia poprzez ko-

munikaty i referaty, w który podejmą istotne te-

maty: troski o każde życie, miłości do wszystkich 

dzieci, pomocy kobietom w ciąży, wspólnych 

działań wszystkich organizacji w głoszeniu 

Ewangelii życia, sposobów pokonywania zagro-

żeń życia we współczesnym świecie. 

Ewangelia życia powinna być także głoszona 

przez konkretne działania. Jan Paweł II przypo-

mniał nam, że  jesteśmy wezwani, «aby kochać  

i szanować życie każdego człowieka oraz dążyć 

wytrwale i z odwagą do tego, by w naszej epoce, 

w której mnożą się zbyt liczne oznaki śmierci, 

zapanowała wreszcie nowa kultura życia, owoc 

kultury prawdy i miłości» (EV 77). Z wielką 

wdzięcznością patrzymy na wszystkie rodziny  

i obrońców życia dających świadectwo, że Ewan-

gelia życia jest możliwa do zrealizowania. Gratu-

luję wszystkim laureatom XIII edycji Konkursu im. 

bł. ks. Jerzego Popiełuszki „Pomóż ocalić życie 

bezbronnemu”.  Pokazują oni konkretnie, jak we 

współczesnym świecie kochać życie i jak je przyj-

mować każdego dnia z miłością. 

Wreszcie jesteśmy wezwani do wielkiej modlitwy 

o życie, jak przypomniał nam o tym Jan Paweł II 

w encyklice Evangelium Vitae: «pilnie potrzebna 

jest wielka modlitwa za życie, przenikająca cały 

świat. W ramach specjalnych inicjatyw oraz w co-

dziennej modlitwie niech każda chrześcijańska 

wspólnota, każdy ruch i stowarzyszenie, każda 

rodzina i każdy wierzący zanoszą żarliwe błaga-

nie do Boga, Stwórcy i Miłośnika życia» (EV, 100). 

Cieszę się, że uczestnicy pielgrzymki będą 

uczestniczyć we Mszy św., pod przewodnictwem 

JE ks. Abpa Stanisława Nowaka, we wspólnej mo-

dlitwie w intencji każdego życia  i obrońców życia 

oraz w Drodze Krzyżowej w obronie poczętych 

dzieci. Niech nie braknie wytrwałej modlitwy we 

wszystkich środowiskach i organizacjach.  

Wszystkich uczestników pielgrzymki polecam 

Maryi, Królowej Polski, i zapewniam o modlitew-
nym wsparciu". 

http://www.radiorodzina.pl/
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Uczestnicy pielgrzymki uznają, że najskuteczniej-

szym sposobem obrony życia jest modlitwa, dla-

tego zachęcają do włączania się w Dzieło Duchowej 

Adopcji Dziecka Poczętego. Przyrzeczenia zostały 

złożone także podczas Mszy św. inaugurującej  

spotkanie. W ramach pielgrzymki odbyła się rów-

nież konferencja z wykładami i świadectwem oraz 

nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Do Polskiej Federa-

cji Ruchów Obrony Życia należy ok. 80 różnych sto-

warzyszeń i organizacji. 

Źródło www.ekai.pl / KODR 

 

Małżeńskie Drogi Krzyżowe 

Rozważania Męki Pańskiej napisane przez małżon-

ków dla małżonków przygotował podobnie jak  

w zeszłym roku Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa 

Rodzin. 

„Poprosiliśmy wspólnoty o charyzmacie rodzinnym, 

aby wybrane małżeństwa napisały autorskie drogi 

krzyżowe. Otrzymaliśmy różnorodne teksty, które z 

pewnością pomogą małżonkom oraz całym rodzi-

nom głębiej przeżyć rozpoczynający się Wielki Post” 

– mówił ks. Przemysław Drąg dyrektor KODR. 

„Papież Franciszek w Orędziu na Wielki Post pisze  

o dwóch wielkich darach: darze Słowa Bożego oraz 

darze drugiego człowieka. Odnosząc się do historii 

o Łazarzu i bogaczu, pokazuje problem tego dru-

giego: „źródłem jego nieszczęść jest niesłuchanie 

Słowa Bożego. To go doprowadziło do tego, że już 

nie kochał Boga, a zatem gardził innymi. Słowo Boże 

jest żywą siłą, zdolną do wzbudzenia nawrócenia 

ludzkiego serca i do ponownego ukierunkowania 

człowieka ku Bogu.  

Konsekwencją zamknięcia serca na dar przemawia-

jącego Boga jest zamknięcie serca na dar brata”. Za-

chęceni wskazaniami papieża, poświęćmy czas na 

rozważania męski i śmierci Jezusa Chrystusa, które 

były wyrazem największej miłości i zakończyły się 

zwycięstwem Pana nad śmiercią” - dodał krajowy 

duszpasterz rodzin. 

Materiał składa się z sześciu rozważań Męki Pań-

skiej, które przygotowali przedstawiciele: Drogi 

Neokatechumenalnej, Rodzin Szensztackich, 

Ognisk Świętej Rodziny, Wspólnoty Rodzinnej Wody 

Życia, Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR oraz 

Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Gliwic-

kiej. 

www.kodr.pl  

 

30 lat Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego w Pol-

sce 

W uroczystość Zwiastowania Pańskiego minęło 30 

lat od pierwszej Duchowej Adopcji Dziecka Poczę-

tego. Mszy Świętej w kościele pw. Ducha Świętego 

OO Paulinów w Warszawie przewodniczył i homilię 

wygłosił J.E. ks bp Michał Janocha. Delegatem Ojca 

Generała Zakonu Paulinów był Ojciec Definitor Ma-

riusz Tabulski, który skierował słowa pozdrowienia 

i podziękowania za kontynuację dzieła Duchowej 

Adopcji.  

W Polsce inicjatywa ta zakiełkowała u OO Paulinów 

w Warszawie przy ul. Długiej. Powstała wówczas 

grupa pod nazwą Straż Pokoleń. Pierwszej Ducho-

wej Adopcji dokonano 2 lutego 1987 roku, za 

przeoratu o. Szczepana Kośnika i kontynuowana 

była przez następców. 

Na początku 1994 r. powołano do życia ogólno-

polski Ruch Krzewienia Duchowej Adopcji. 25 i 26 

marca 1994 roku na Jasnej Górze w Częstochowie 

odbyła się promocja Duchowej Adopcji i pierwsze 

przyrzeczenia przed Cudownym Obrazem Matki 

Bożej Królowej Polski. Fenomen Duchowej Adopcji 

rozprzestrzenił się na teren całej Polski oraz różne 

części świata. 

Na podstawie www.niedziela.pl 

 

Narodowy Kongres Rodziny 2017 

Fundacja Narodowego Dnia Życia zorganizowała 

25 marca na Stadionie Narodowym w Warszawie 

Narodowy Kongres Rodziny 2017. Podczas spo-

tkań, dyskusji i wykładów przedstawiciele polityki, 

samorządu, świata nauki, mediów, organizacji 

społecznych oraz samych rodzin mieli okazję wy-

mienić poglądy i postulaty dotyczące sytuacji ro-

dziny w Polsce oraz polityki prorodzinnej, którą 

prowadzi państwo. Rozpatrywano te kwestie  

w kluczu potencjału polskich rodzin jako energii 

silnego narodu i Polski. Według prezesa NDŻ Jacka 

Sapy rola rodziny została dostrzeżona, a rodzina 

„staje się jednym z ważniejszych elementów życia 

społecznego”. Nawiązując do hasła Narodowego 

Kongresu Rodziny, Sapa podkreślał, że „rodzina 

jest energią dla Polski”, ale „jest też przyszłością”. 

W ocenie prezesa Fundacji Narodowego Dnia Życia 

państwo powinno dbać o rodziny tak, by miały one  

 

http://www.ekai.pl/
http://www.kodr.pl/
http://www.niedziela.pl/
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poczucie autonomiczności, docenienia i by mogły 

„korzystać z owoców swej pracy”. Sapa podkreślił, 

że „rodzina ubogaca życie społeczne, kształtuje 

swoich członków, a oni później kształtują społe-

czeństwo”. 

Na podstawie www.dzienzycia.pl  

 

Troje dzieci w Oknach Życia 

Dwie dziewczynki i jeden chłopiec w marcu zna-

lazły się w Oknach Życia. 12 i 24 marca we wro-

cławskim, a 14 marca w radomskim zostawiono 

kolejne dzieci. Niemowlaki trafiły najpierw do 

szpitali, by otrzymać niezbędną pomoc.  

Wrocławskie okno życia rozpoczęło działalność 

23 września 2009 r. Znajduje się ono we Wrocła-

wiu przy ul. Rydygiera 22-28, w budynku Kongre-

gacji Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza. 

Od początku istnienia ratunek w nim znalazło 

piętnaścioro dzieci. Radomskie Okno Życia  

w domu Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przy ulicy 

Struga Caritas Diecezji Radomskiej otworzyła  

w czerwcu 2009 roku. W lipcu 2012 roku trafiło 

do niego pierwsze dziecko.  

Na podstawie www.niedziela.pl 

 

Szpitale bez aborterów 

Fundacja Pro – prawo do życia rozpoczęła kam-

panię „Szpitale bez aborterów” polegającą na or-

ganizowaniu pikiet przed szpitalami, gdzie zabi-

jane są dzieci nienarodzone. Jak organizatorzy in-

formują na swojej stronie internetowej chcą 

„zmusić szpitale do tego, aby przestały zabijać 

dzieci”. Będą „wywierać presję na władze szpitali  

i informować Polaków, gdzie dokładnie morduje 

się nienarodzonych. Aż do skutku”. Wykupione 

zostaną miejsca reklamowe obok szpitali na kil-

kumetrowe billboardy, aby bez przerwy informo-

wały o tym, że w tych szpitalach zabija się dzieci. 

Tam, gdzie powieszenie billboardu nie będzie 

możliwe, zaparkowana zostanie pod szpitalem 

samochodowa laweta oklejona identycznymi in-

formacjami. 

Takie akcje już przynosiły sukcesy. W rzeszow-

skim szpitalu Pro-Familia dzięki determinacji 

obrońców życia wszyscy tamtejsi lekarze zaprze-

stali dokonywania aborcji. Stało się tak, ponieważ 

nieustannie pokazywano prawdę na temat aborcji 

 

 

 

w tym miejscu – na plakatach, billboardach i de-

monstracjach bezpośrednio przed budynkiem.  

W innych szpitalach, pod którymi pikietowano, 

liczba aborcji znacząco spadła. 

www.szpitalebezaborterów.pl 

 

Rebecca Kiessling po raz pierwszy w Polsce 

W połowie marca po raz pierwszy w Polsce przeby-

wała Rebecca Kiessling – prawnik i mówca pro-life, 

prezes organizacji „Save the 1”. Podczas swojej wi-

zyty wygłosiła cykl wykładów w kilku polskich mia-

stach, spotyka się ze studentami, dziennikarzami, 

działaczami pro-life oraz politykami. 

W swoich wystąpieniach poruszała kwestię prawa 

człowieka do życia, konieczności prawnej ochrony 

nienarodzonych dzieci od momentu poczęcia oraz 

jednakowej godności ludzkiej bez względu na 

okoliczności poczęcia i stan zdrowia.  

Rebecca urodziła się 22 lipca 1969 r. w Michigan. 

Wychowała się w żydowskiej rodzinie, która adop-

towała ją, gdy była niemowlęciem. W wieku 18 lat 

poznała swoją biologiczną matkę i dowiedziała się, 

że jest dzieckiem poczętym w wyniku gwałtu, 

a żyje tylko dlatego, że ówczesne amerykańskie 

prawo zakazywało aborcji. 

Dziś walczy o prawo dla życia dla wszystkich 

dzieci. Jej działalność nakierowana jest przede 

wszystkim na zakończenie prawnej dopuszczalno-

ści dokonywania aborcji wobec nienarodzonych, 

poczętych w wyniku gwałtu. Jest prezesem poza-

rządowej organizacji „Save the 1”, mającej na celu 

edukowanie społeczeństwa na rzecz konieczności 

pełnej ochrony życia, bez jakichkolwiek wyjątków  

i kompromisów. 

www.pch24.pl 

 

„Gra o życie, czyli polska droga do prawnej 

ochrony życia od poczęcia” – film o obronie życia 

Powstał film, który dokumentuje historię począt-

ków i rozwoju ruchu obrony życia poczynając od 

czasów PRL-u oraz przypomina najważniejsze epi-

zody akcji parlamentarnej, która doprowadziła do 

uchwalenia w roku 1993 ustawy delegalizującej 

aborcję w Polsce. Premiera obrazu miała miejsce 

27 marca TVP1. W przededniu Narodowego Dnia 

Świętości Życia w sekretariacie Konferencji Episko-

patu Polski, odbył się przedpremierowy pokaz 

 

 

http://www.dzienzycia.pl/
http://www.niedziela.pl/
http://www.szpitalebezaborterów.pl/
http://www.pch24.pl/
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filmu „Gra o życie, czyli polska droga do prawnej 

ochrony życia od poczęcia”. Prezentację poprze-

dziło słowo wprowadzające reżysera i scenarzysty 

filmu Krzysztofa Nowaka oraz dra Pawła Wosic-

kiego prezesa Polskiej Federacji Ruchów Obrony 

Życia, będącego również jednym z bohaterów ob-

razu. 

W obrazie wykorzystano wspomnienia uczestni-

ków tamtych wydarzeń m.in. dr Wandy Półtaw-

skiej, prof. Alicji Grześkowiak, ks. Stanisława Mał-

kowskiego, ks. biskupa Stanisława Stefanka, posła 

Marka Jurka, mec. Waleriana Piotrowskiego, dra 

Pawła Wosickiego, dra inż. Antoniego Zięby. Au-

torzy ukazali także decydującą rolę, jaką w tej hi-

storii odegrał papież z Polski św. Jan Paweł II. 

Premiera filmu odbyła się w poniedziałek 27 

marca o godz. 22.20 na antenie TVP1. 

Na podstawie www.ekai.pl 

 

Vademecum Narzeczonych – mobilna aplikacja 

Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Płockiej stwo-

rzyło mobilne „Vademecum Narzeczonych”. Apli-

kacja na smartfony i urządzenia mobilne umożli-

wia narzeczonym przygotowanie się do zawarcia 

sakramentu małżeństwa i założenia rodziny po-

przez modlitwę oraz dobre i świadome przeżycie 

liturgii tego sakramentu. 

Celem aplikacji „Vademecum Narzeczonych” jest 

pomoc w bezpośrednim przygotowaniu do mał-

żeństwa, które w diecezji płockiej od kilku lat pro-

wadzone jest w formie spotkań dla narzeczonych 

(w Centrum Psychologiczno-Pastoralnym „Meta-

noia” oraz w 26 dekanatach diecezji). 

Korzystający z aplikacji narzeczeni będą mogli 

uzyskać wiele informacji praktycznych i teolo-

gicznych na temat narzeczeństwa i formalności, 

związanych ze ślubem w Kościele katolickim,  

a także zapoznać się z liturgią sakramentu mał-

żeństwa, skonsultować czytania mszalne, przej-

rzeć propozycję scenariusza zaślubin, zrobić ra-

chunek sumienia przed spowiedzią czy przeżyć 

duchowo triduum przed sakramentem małżeń-

stwa. 

Aplikacja, opracowana przed Duszpasterstwo Ro-

dzin Diecezji Płockiej i Wydział ds. Rodzin Kurii 

Diecezjalnej, to kolejna inicjatywa dla rodzin, 

podjęta w diecezji płockiej na rzecz rodzin. 

 

Działają już: strona internetowa: www.plockiero-

dziny.pl, fanpage: www.facebook.com/duszpa-

sterstwo.rodzin oraz konto na Twitterze: twit-

ter.com/Dusz_Rodzin. 

www.ekai.pl  

 

Powstał parlamentarny Zespół na rzecz Prawa do 

Życia 

W marcu powstał Parlamentarny Zespół na rzecz 

Prawa do Życia składający się z 10 posłów. Jego 

celem jest dążenie do pełnej ochrony życia ludz-

kiego od poczęcia. Posłowie w ramach zespołu 

chcą zająć się kwestiami ochrony życia nienaro-

dzonych w kontekście obowiązujących rozwiązań 

prawnych, w tym analizować z Ministerstwem 

Zdrowia przypadki dokonywania aborcji w Polsce. 

W planach jest także współpraca z organizacjami 

pro-life oraz propagowanie wśród parlamenta-

rzystów idei ochrony życia od poczęcia.  

Na podstawie www.gosc.pl 

 

Po roku 500+ 

Po prawie roku funkcjonowania programu „Ro-

dzina 500 plus” jego wprowadzenie popiera 77 

proc. Polaków, a 20 proc. wyraża się o tym świad-

czeniu z dezaprobatą – wynika z badania CBOS. 

Program „Rodzina 500 plus” wszedł w życie nie-

mal rok temu, w kwietniu 2016. Jego założeniem 

było zapewnienie finansowego wsparcia rodzi-

nom wychowującym dzieci oraz zwiększenie 

dzietności w Polsce. Rodziny wychowujące dzieci 

do 18 roku życia otrzymują co miesiąc świadcze-

nie wychowawcze w wysokości 500 zł na drugie  

i każde kolejne dziecko oraz na pierwsze dziecko, 

jeśli dochód rodziny nie przekracza 800 zł mie-

sięcznie w przeliczeniu na osobę (lub 1200 zł  

w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnospraw-

nym). 

Z tej okazji CBOS zapytał Polaków o ocenę pro-

gramu w szerszym kontekście oceny polityki pań-

stwa wobec rodziny. We wcześniejszych bada-

niach CBOS, realizowanych od 1996 do 2013 

roku, działania państwa wobec rodziny oceniane 

były jako dostateczne lub nawet niedostateczne. 

Obecnie ponad połowa badanych (52 proc.) do-

brze ocenia tę politykę. 

www.ekai.pl  

 

http://www.ekai.pl/
http://www.ekai.pl/
http://www.gosc.pl/
http://www.ekai.pl/
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Ze świata 

Zmiany mają m.in. pozwolić na zabicie dziecka do 

ósmego tygodnia ciąży, gdy „matka nie posiada 

odpowiednich środków na jego utrzymanie”. Bieda 

ma być też argumentem gwarantującym niekaral-

ność w przypadku dzieciobójstwa i eutanazji. Pro-

ponowane poprawki do kodeksu karnego boliwij-

scy biskupi określają mianem kuriozalnych i wy-

mierzonych w życie. Apelują też o „wprowadzanie 

praw broniących życia, które wydaje się być wyraź-

nie zagrożone przez proponowaną reformę”. 

Episkopat Boliwii zdecydowanie sprzeciwia się 

także ideologicznemu kolonizowaniu mieszkań-

ców tego kraju, których próbuje się przekonać, że 

aborcja jest drogą rozwiązania problemów spo-

łecznych i ekonomicznych. Wskazuje jednocze-

śnie, że proponowane reformy są niezgodne  

z Konstytucją. Mówi ona bowiem wyraźnie o prawie 

każdego do życia, a kodeks cywilny uznaje takie 

prawo już od momentu poczęcia. „Jako Kościół – 

piszą boliwijscy biskupi – nie możemy zgodzić się 

na proponowaną reformę prawa. Obowiązkiem 

państwa jest prowadzenie polityki mającej na celu 

poprawę życia obywateli, wspieranie kobiet w ciąży 

i zdecydowane zapobieganie przemocy” 

www.pl.radiovaticana.va 

 

Włochy: episkopat o rodzinie 

Rodzina, życie, migranci, Europa – to główne pro-

blemy, które poruszył kard. Angelo Bagnasco, 

otwierając 20 marca obrady Rady Stałej Włoskiej 

Konferencji Biskupów. Przewodniczący episkopatu 

Włoch zwrócił m.in. uwagę na coraz głębszy w tym 

kraju niż demograficzny, nawet gdy wziąć pod 

uwagę dzieci przychodzące na świat w rodzinach 

imigrantów, i związany z tym wzrost średniej 

wieku. Wskazał na potrzebę polityki sprzyjającej 

przyrostowi naturalnemu. Przypomniał też podsta-

wowe prawo dziecka, by mieć ojca i matkę oraz na-

piętnował praktykę „macicy do wynajęcia” jako 

przemoc względem kobiet. 

Nawiązując do dyskutowanej we włoskim parla-

mencie ustawy o końcu życia, arcybiskup Genui 

zauważył, że przygotowywany projekt jest daleki 
od personalizmu i radykalnie indywidualistyczny. 

Niemcy: biskupi bronią małżeństwa 

Niemieccy biskupi stają w obronie małżeństwa 

przed zakusami lewicowej SPD. Partia Martina 

Schulza chciałaby „otworzyć małżeństwo” dla ho-

moseksualistów. Dla episkopatu to krok nieakcep-

towalny. 

Socjaldemokratyczna Partia Niemiec (SPD) idzie do 

jesiennych wyborów z „prawami” osób LGBT na 

sztandarach. Partia, którą wkrótce pokieruje jej 

kandydat na kanclerza, Martin Schulz, chce wpro-

wadzenia „małżeństw” homoseksualnych w ramach 

programu „Małżeństwo dla wszystkich”. Takie pro-

pozycje krytykuje niemiecki episkopat. 

„Biskupi są przeciwni otwarciu małżeństwa dla jed-

nopłciowych związków partnerskich”– powiedział 

berliński arcybiskup Heiner Koch. Jak stwierdził, 

„biskupi podzielają wątpliwości wyrażone w kon-

stytucji, które zwracają się przeciwko prostemu 

rozwiązaniu prawnemu wprowadzającemu mał-

żeństwo dla wszystkich”. 

Koch odpowiada w niemieckim episkopacie za 

kwestie rodziny. Swojego komentarza udzielił me-

diom na przy okazji zebrania plenarnego bisku-

pów, które miało miejsce w Kolonii. 

Jak podkreślał berliński arcypasterz, biskupi do-

strzegają jasną różnicę między małżeństwem  

a jednopłciowym związkiem partnerskim. Z mał-

żeństwa mogą zrodzić się dzieci, podczas gdy  

w związku jednopłciowym jest to niemożliwe.  

SPD chciałaby wprowadzić w Niemczech zmiany  

w prawie jeszcze przed jesiennymi wyborami par-

lamentarnymi. Partia ma nadzieję, że porozumie 

się w tej sprawie z chadecją Angeli Merkel. Taki 

wariant jest jednak mało prawdopodobny, bo CDU 

i CSU deklarują sprzeciw wobec progresywnych 

zmian w tym zakresie, poprzestając na uznaniu le-

galności jednopłciowych związków partnerskich. 

Zmiany będą więc możliwe najpewniej dopiero po 

ewentualnym zwycięstwie wyborczym lewicy. 

www.pch24.pl 

 

Boliwia: biskupi przeciw aborcji 

Biskupi Boliwii zdecydowanie przeciwstawili się le-

galizacji aborcji i eutanazji w tym kraju, którą ma 

wprowadzić dyskutowana właśnie w parlamencie 
reforma kodeksu karnego. 

http://www.pl.radiovaticana.va/
http://www.pch24.pl/
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Czyni jednostkę absolutnym panem własnego ży-

cia, a lekarza sprowadza do roli notariusza, po-

mijając jego wiedzę i sumienie. „Śmierci nie 

można ani odraczać przez uporczywą terapię, ani 

też antycypować przez eutanazję” – powiedział 

kard. Bagnasco. 

www.pl.radiovaticana.va 

 

Belgia: Marsz dla Życia w Brukseli 

Ulicami Brukseli przeszedł 26 marca Marsz dla 

Życia. Lewicowy belgijski dziennik „Le Soir”, który 

krytycznie opisuje to wydarzenie, nie ukrywa zdu-

mienia faktem, że jego uczestnicy to głównie lu-

dzie młodzi, duże rodziny z dziećmi, nowa gene-

racja pro-life. 

Marsz był młodzieżowy nie tylko w obliczach jego 

uczestników, ale i w formie. Obrońcy życia nieśli 

w ręku białe róże jako symbol równości wszyst-

kich ludzi, zarówno tych najmniejszych, jak i cho-

rych czy umierających. Kwiaty złożone zostały 

przed Pałacem Sprawiedliwości, siedzibą władz 

sądowniczych. 

Główną postacią marszu był młody filozof 

Stèphane Mercier, wyrzucony z Katolickiego Uni-

wersytetu w Lowanium za to, że na jednym wy-

kładów z antropologii nazwał tak zwaną aborcję 

po imieniu – morderstwem. Zwracając się do 

uczestników manifestacji, stwierdził, że swo-

bodna refleksja nad sensem i godnością stanowi 

jego zadanie jako filozofa. Podkreślił, że każdy 

powinien móc bronić praw najsłabszych w miejscu 

publicznym, w tym na uniwersytecie, tym bar-

dziej, jeśli jest on katolicki. 

Według szacunków organizatorów, w Marszu dla 

Życia wzięło udział 3 tysiące osób.  

www.pch24.pl 

 

Finlandia: walka przeciw tzw. homomałżeństwom 

trwa 

Od marca w Finlandii można zawierać tak zwane 

małżeństwa homoseksualne. Proceder ten został 

zalegalizowany pomimo usilnych starań środo-

wisk prorodzinnych, które zabiegały o zachowa-

nie naturalnej definicji małżeństwa. Stosowna 

ustawa została przyjęta już w 2014 r. i spotkała 

się z poparciem prymasa Kościoła luterańskiego. 

Na znak protestu 13 tys. luteranów wystąpiło 

 

wówczas z tej wspólnoty. 

Obrońcy rodziny dążyli do zablokowania tego 

prawa. W 5-milionowej Finlandii udało im się ze-

brać ponad 100 tys. podpisów pod petycją doma-

gającą się wprowadzenia prawnego zakazu mał-

żeństw jednopłciowych. W ten sposób zmuszono 

parlament do ponownego rozpatrzenia całej 

sprawy. Ich wniosek został jednak odrzucony. 

Teraz już po wejściu w życie nowego prawa nadal 

nie dają za wygraną. Zapewniają, że wciąż będą 

bronić prawdziwej wizji małżeństwa. Aktualnie 

chcą się skupić na zagwarantowaniu wolności 

słowa, zwłaszcza nauczycielom i rodzicom. Do-

świadczenie innych krajów pokazuje, że środowi-

ska homoseksualne nie zadowalają się jedynie 

uzyskaniem nie przysługujących im praw, ale do-

magają się również ideologicznej indoktrynacji 

młodych pokoleń. 

Fińscy obrońcy rodziny blisko współpracują z po-

dobnymi środowiskami we Francji i wzorują się na 

doświadczeniach zdobytych w walce z inżynierią 

społeczną prezydenta Hollande’a. Fiński odpo-

wiednik „Manif pour tous” nosi nazwę „Aito Avio-

liitto” – prawdziwe małżeństwo. 

www.pl.radiovaticana.va  

 

Włochy: lekarze odmawiają zabicia dziecka 

41-letniej Włoszce z Padwy odmówiły pozbawie-

nia życia jej nienarodzonego dziecka aż 23 szpi-

tale. Do aborcji jednak doszło na skutek inter-

wencji Włoskiej Powszechnej Konfederacji Pracy 

(CGIL) - największej w kraju federacji związków 

zawodowych. 

Włoski system prawny zezwala na pozbawianie 

życia nienarodzonych do 12 tygodnia ciąży. Z tej 

„możliwości” chciała skorzystać 41-letnia 

Włoszka z Padwy. Kobieta nie była w stanie zna-

leźć szpitala, w którym mogłaby przeprowadzić 

aborcję. 23 placówki medyczne odmówiły udziału 

w zabójstwie dziecka. 

W sprawę włączyła się Włoska Powszechna Konfe-

deracja Pracy. CGIL to najliczniejsza centrala 

związkowa, która blisko współpracowała z wło-

skimi komunistami. Po interwencji związkowców 

aborcję ostatecznie przeprowadzono w szpitalu  
w Padwie, który wcześniej odmówił pacjentce. 

http://www.pl.radiovaticana.va/
http://www.pch24.pl/
http://www.pl.radiovaticana.va/
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Katolicyzm jest najliczniejszym wyznaniem w li-

czącym blisko 23 mln mieszkańców Mozambiku. 

Szacuje się, że do Kościoła katolickiego przyznaje 

się blisko 29 proc. obywateli. Protestantyzm wy-

znaje 27 proc., zaś islam – 18 proc. 

www.ekai.pl 

 

Chorwacja: podtrzymane prawo aborcyjne 

Chorwacki Trybunał Konstytucyjny ogłosił, że ko-

munistyczne prawo aborcyjne z 1978 roku jest 

zgodne z obecną konstytucją. W Chorwacji prawo 

zezwala na zabijanie dziecka nienarodzonego do 

10 tygodnia od poczęcia, a w określonych przy-

padkach nawet później, jeśli zgodę na to wyda 

specjalna komisja. 

Organizacja pro-life o nazwie Chorwacki Ruch dla 

Życia i Rodziny jeszcze w 1991 r. skierowała wnio-

sek do Trybunału Konstytucyjnego, by ten zbadał 

zgodność komunistycznego prawa z obowiązującą 

od 1990 roku konstytucją. Decyzję wydano po 26 

latach. Chorwacki Sąd Konstytucyjny ogłosił 2 

marca, że pochodzące z czasów komunistycznych 

przepisy dopuszczające tzw. aborcji nie naruszają 

konstytucji Republiki Chorwackiej. Nakazał jednak 

tamtejszemu parlamentowi uchwalenie w ciągu 2 

lat nowej ustawy, która lepiej będzie chroniła nie-

narodzone dzieci, ograniczając do minimum liczbę 

aborcji. 

Na podstawie www.radiomaryja.pl 
  

Jak podaje thelocal.it we Włoszech 70 proc. lekarzy 

odmawia przeprowadzania zgodnych z prawem 

aborcji, powołując się na względy moralne. 

www.pch24.pl 

 

Mozambik: władze i Kościół razem przeciw przed-

wczesnym ślubom 

Władze związków wyznaniowych Mozambiku po-

parły walkę z powszechnymi w tym afrykańskim 

kraju przedwczesnymi ślubami kobiet. W trakcie 

zorganizowanej w Maputo przez mozambicki rząd 

konferencji na temat przeciwdziałania przedwcze-

snemu zamążpójściu reprezentanci wspólnot reli-

gijnych zadeklarowali swą pomoc w uświadamianiu 

obywateli o zagrożeniach płynących z tego zjawi-

ska. Wskazano też na konieczność walki z równie 

powszechną tendencją do wczesnego macierzyń-

stwa dziewcząt. 

Cidalia Chauque, minister polityki społecznej Mo-

zambiku, przyznała, że wsparcie w walce z oboma 

zjawiskami wyraziło już wiele instytucji z sektora 

publicznego i prywatnego, a także kościołów,  

w tym wspólnot chrześcijańskich. – Wierzymy, że 

wspólnie uda nam się zwalczyć zjawisko przed-

wczesnych małżeństw, które są sprzeczne z pra-

wami człowieka, a ich konsekwencją jest często 

ubóstwo, przemoc w rodzinie czy problemy zdro-

wotne, szczególnie te dotyczące rozrodczości – 

powiedziała Cidalia Chauque. 

Mozambik zalicza się do światowej czołówki pod 

względem niskiego wieku kobiet biorących ślub. 

Aktualnie zajmuje 10. miejsce. Z danych rządu  

w Maputo wynika, że około połowa zamężnych ko-

biet w Mozambiku wzięła ślub przed ukończeniem 

osiemnastego roku życia. 

 

http://www.ekai.pl/
http://www.radiomaryja.pl/
http://www.pch24.pl/

