By rodzina była miłosierna, jak Ojciec jest miłosierny

RADA DS. RODZINY KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

KRAJOWY OŚRODEK DUSZPASTERSTWA RODZIN
Biuletyn informacyjny, 30 kwietnia 2017, Numer 36

Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa
www.kodr.pl biuro@kodr.pl
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Papież Franciszek o małżeństwie
i rodzinie
Papież: nie można manipulować życiem!
Na odpowiedzialność związaną z rozwojem nauki
i techniki zwrócił uwagę Papież, spotykając się
z Krajowym Komitetem Bezpieczeństwa Biologicznego, Biotechnologii i Nauk o Życiu, który działa od
25 lat przy włoskim rządzie. Ojciec Święty nawiązał
do słów Księgi Rodzaju: „Pan Bóg wziął zatem człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby uprawiał
go i doglądał” (2, 15). Przypomniał, że idea „uprawiania” wyraża troskę, aby dzięki ludzkiemu umysłowi rozwijać oraz doprowadzać do rozkwitu
i owocowania to, w co Bóg wyposażył świat. „Nie
możemy jednak zapominać, że tekst biblijny zachęca nas również, byśmy «doglądali» ogrodu, jakim jest świat. W encyklice «Laudato si’» napisałem, że «podczas gdy uprawianie oznacza oranie
i kultywowanie, to doglądanie oznacza chronienie,
strzeżenie, zachowanie, bronienie, czuwanie. Pociąga to za sobą relację odpowiedzialnej wzajemności między człowiekiem a naturą» (n. 67). Waszym zadaniem jest nie tylko promowanie harmonijnego, zintegrowanego rozwoju badań naukowych i technologicznych dotyczących procesów
biologicznych

życia

roślinnego,

zwierzęcego

i ludzkiego. Wymaga się także od was przewidywania i zapobiegania negatywnym konsekwencjom, jakie może wywołać wypaczone stosowanie
wiedzy oraz zdolności do manipulowania życiem”.
Ojciec Święty podkreślił, że świadectwo dawane
przez ludzi nauki prawdzie i dobru wspólnemu
przyczynia się do dojrzewania świadomości obywatelskiej. Na zakończenie przypomniał członkom
włoskiego Komitetu Bezpieczeństwa Biologicznego, że „nauki i technologie są dla człowieka
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i świata, a nie człowiek i świat dla nauk i technologii”.
„Niech będą one na służbie życia bardziej godnego
i zdrowego dla wszystkich i niech sprawiają, że
nasz wspólny dom stanie się zdatniejszy do zamieszkania, bardziej solidarny, lepiej utrzymany
i strzeżony. Zachęcam wasz Komitet, by starał się
wdrażać i podtrzymywać procesy zgodnego działania między naukowcami, technologami, przedsiębiorcami i przedstawicielami instytucji, oraz by
określał strategie uwrażliwiania opinii publicznej
na kwestie wynikające z rozwoju nauk o życiu
i różnych biotechnologii”.
www.pl.radiovaticana.va
Wskazania dotyczące ślubów z lefebrystami
Ojciec Święty w odpowiedzi na propozycję Kongregacji Nauki Wiary i Papieskiej Komisji „Ecclesia
Dei” upoważnił ordynariuszy miejscowych, by mogli udzielać zezwolenia na celebrowanie małżeństw wiernym uczestniczącym w duszpasterstwie prowadzonym przez Bractwo Kapłańskie św.
Piusa X. Decyzja ta należy do serii inicjatyw podejmowanych już od dłuższego czasu celem przywrócenia do pełnej jedności z Kościołem wspomnianego bractwa, nie uznającego niektórych decyzji Soboru Watykańskiego II, a zwłaszcza posoborowej reformy liturgicznej. Np. nie tak dawno
Papież Franciszek udzielił wszystkim kapłanom
należącym do tej organizacji tradycjonalistów władzę sprawowania sakramentu pokuty, by zapewnić
ważność udzielanego rozgrzeszenia, a przyjmującym je penitentom spokój sumienia.
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Taki sam cel duszpasterski ma obecna papieska

Przypomniano tu, że w przedsoborowej liturgii

decyzja dotycząca sakramentu małżeństwa. Cho-

sakrament małżeństwa ma miejsce przed rozpo-

dzi o zapewnienie wiernym spokoju sumienia,

częciem Eucharystii. Tam natomiast, gdzie nie

mimo iż obiektywnie sytuacja kanoniczna Bractwa

byłoby to możliwe czy też w braku księdza danej

św. Piusa X nie jest na razie prawnie uregulowana,

diecezji mogącego odebrać przysięgę małżeń-

jak zaznaczono w liście Kongregacji Nauki Wiary

ską, ordynariusz może upoważnić do jej przyję-

i Papieskiej Komisji „Ecclesia Dei” do biskupów

cia kapłana należącego do bractwa, który winien

z episkopatów krajów, w których ono jest obecne.

następnie przesłać dokumenty o zawarciu mał-

Precyzuje się w nim, że tam, gdzie to możliwe, or-

żeństwa do kurii diecezjalnej.

dynariusz miejscowy ma delegować księdza swej

www.pl.radiovaticana.va

diecezji czy w każdym razie kapłana w regularnej
sytuacji kanonicznej, aby przyjął przysięgę pary
małżeńskiej przed Mszą, którą następnie odprawi
duchowny należący do Bractwa św. Piusa X.

Z Polski
Abp Jędraszewski w obronie życia

Marsz Świętości Życia przeszedł w Warszawie

W Wielki Piątek w kalwaryjskim sanktuarium ty-

Pod hasłem „Tak dla Życia” 2 kwietnia ulicami War-

siące wiernych przeszły drogą Męki Pańskiej. Pod-

szawy przeszedł XII Marsz Świętości Życia. Wyda-

czas liturgii kazanie wygłosił metropolita abp Ma-

rzenie poprzedziły Msze św. w katedrach obu sto-

rek Jędraszewski. Biskup krakowski tak mówił

łecznych diecezji. O potrzebie modlitwy o świętość

o sytuacji w Unii Europejskiej: „Mówi się o warto-

życia dla dzieci poczętych i narodzonych, osób do-

ściach europejskich, a jakże często w interpretacji

rosłych, niepełnosprawnych, starych i chorych mó-

wielu osób należy do nich prawo kobiety do zabi-

wił kard. Kazimierz Nycz. Marszowi towarzyszyła

cia własnego dziecka. Czy to jest prawo? Czy to

zbiórka artykułów dla niemowląt, które trafią do

nie jest szczyt cynizmu i bezprawia? Kto pozwala

Domów Samotnej Matki w Chyliczkach i Zielonce.

człowiekowi zabijać drugiego, zwłaszcza niewin-

W archidiecezji warszawskiej Marsz Świętości Życia

nego i bezbronnego. I cynicznie powiedzieć, że to

rozpoczął się od Mszy św. sprawowanej o godz.

wartość”.

11.00 w archikatedrze św. Jana Chrzciciela. Liturgii

Zdaniem ks. abp. Jędraszewskiego Europa „chce

przewodniczył kard. Kazimierz Nycz. W tym samym

zapomnieć o Chrystusie”. „Można odnieść wraże-

czasie sprawowana była Msza św. w diecezji war-

nie, że Europa, która ma korzenie chrześcijańskie,

szawsko-praskiej. W tamtejszej katedrze św. Flo-

zapomina o swej tożsamości. A przecież wyrosła

riana modlitwie przewodniczył bp Kazimierz Ro-

z antycznego przesłania o obiektywnej prawdzie,

maniuk.

które zawdzięczamy starożytnej myśli greckiej.

Kard. Nycz przypomniał, że Marsz Świętości Życia

Równocześnie Europa wzrosła z chrześcijaństwa,

organizowany jest w archidiecezji warszawskiej co

nowej wizji Boga, który jest miłością tak wielką

roku w okolicy uroczystości Zwiastowania Pań-

i ostateczną, że wydał syna po to, by wszyscy,

skiego,

którzy w niego wierzą, mogli mieć nadzieję życia

o świętość życia”. Mówił o potrzebie modlitwy

wiecznego, i człowieka” – dodał biskup Krakowa.

o świętość życia dla wszystkich: dzieci poczętych

Na podstawie www.radiomaryja.pl

i narodzonych, osób dorosłych, niepełnospraw-

gdy

„Kościół

zwielokrotnia

modlitwę

nych, starych i chorych – „aby wszyscy chcieli uznawać życie każdego człowieka za święte”.
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Po zakończeniu Mszy świętych uczestnicy Marszu

poaborcyjnej „Powrót i odnowa” realizowany jest

z obu diecezji spotkali się przy Kolumnie Zygmunta

od 1992 r., trzy razy w roku i trwa 9 tygodni (dzie-

na Placu Zamkowym w Warszawie. Tam świadec-

więć cotygodniowych spotkań). Przez ostatnie 20

twem swojego życia rodzinnego podzielili się Wanda

lat wzięło w nim udział ponad 400 kobiet.

i Adam Ekielscy, małżeństwo z 35letnim stażem, ro-

Prelegent przyznał, że może się wydawać dziwne,

dzice siedmiorga dzieci, absolwenci Instytutu Stu-

że o takich problemach mówi właśnie mężczyzna,

diów nad Rodziną w Łomiankach. Opowiedzieli m.in.

ale – jak wyjaśnił – jest tak dlatego, że impulsem

o tym, jak trudno jeszcze kilkanaście lat temu było

do rozpoczęcia prac nad podstawami kursu były

im zmagać się ze stereotypami wielodzietnej ro-

jego osobiste przeżycia jako partnera kobiety,

dziny, ale i o organizowanych przez siebie prote-

która zabiła ich wspólne dziecko. Istotne było

stach w obronie życia.

także to, że o syndromie poaborcyjnym usłyszał po

Wydarzeniu towarzyszyła jak co roku akcja „Pielucha

raz pierwszy w kościele, do którego zaczął uczęsz-

dla malucha”. Pod katedrą praską oraz Kolumną

czać w 1992 r., gdy nawrócił się na chrześcijań-

Zygmunta można było przekazać artykuły dla nie-

stwo.

mowląt: pieluchy, mleko czy kaszki. Trafią one do

Zdaniem Jeffesa, wiele kobiet, które przyczyniły się

Domów Samotnej Matki w Chyliczkach i Zielonce.

do śmierci swojego nienarodzonego dziecka,

www.ekai.pl

w bardzo silny sposób podtrzymuje w sobie myślenie o tym, co się stało. Świadomość dokonanej

„Zatrzymaj aborcję” – akcja przeciw zabijaniu niena-

tzw. aborcji w bardzo istotny sposób wpływa też na

rodzonych

ich całe życie. Podczas terapii „Powrót i odnowa”

Fundacja Życie i Rodzina ogłosiła w kwietniu mobi-

pojawiają się rozmaite problemy, z których więk-

lizację przed zbiórką podpisów pod inicjatywą „Za-

szość powiązana jest z depresją po aborcji. „Ko-

trzymaj aborcję”. Na swojej stronie internetowej in-

bieta stara się włożyć wspomnienie całego tego

formuje, że zbiórka podpisów pod obywatelską ini-

zdarzenia do przysłowiowej skrzyni, zamknąć

cjatywą ustawodawczą „Zatrzymaj aborcję” roz-

wieko, odrzucić jak najdalej od siebie i udawać, że

pocznie się we wrześniu i potrwa do listopada.

tego nie ma – mówił prelegent. Tymczasem – wska-

Nic nie zmieniło się w materii formalnej – by projekt

zywał Jeffes – prędzej czy później niektóre pro-

był rozpatrywany przez Sejm RP wymagane jest ze-

blemy, których źródłem jest dokonana w przeszło-

branie co najmniej 100 tys. podpisów, jednak każda

ści aborcja, zaczynają powracać. Jest to głównie

„nadwyżka” jest mocnym sygnałem, że naród polski

ukryte poczucie winy oraz żal po stracie dziecka.

nie wyraża zgody na mordowanie bezbronnych nie-

A te uczucia napędzają z kolei cały szereg innych,

narodzonych dzieci.

psychologicznych i duchowych problemów, które

Mimo posiadania 30 komórek regionalnych Funda-

mogą na kobietę wpłynąć tak mocno, że zacznie

cja poszukuje kolejnych wolontariuszy.

się czuć tak, jak gdyby przestała żyć” – dodał.

www.pch24.pl

Jonathan Jeffes to psycholog, twórca i organizator
kursu terapii poaborcyjnej „Powrót i odnowa”, pro-

Twórca terapii poaborcyjnej gościł w Sejmie

wadzonego od 25 lat w parafii św. Trójcy na

Jonathan Jeffes, autor programu terapii poaborcyj-

Brompton w Londynie. Jest także autorem książek

nej, gościł 25 kwietnia w polskim Sejmie. Według

„Co dzieje się po aborcji?” i „Aborcja – przerwać

niego za zabicie nienarodzonego dziecka kobieta

milczenie w kościele”. Gościł już w Polsce w ub.

zawsze ponosi cenę. Spotkanie z brytyjskim tera-

roku z wykładami na zaproszenie Polskiego Stowa-

peutą zorganizował Parlamentarny Zespół na rzecz

rzyszenia Obrońców Życia Człowieka i Fundacji „Je-

Polityki i Kultury Prorodzinnej. W swoim wykładzie

den z nas”. Obecnie przybył na zaproszenie Fun-

Jonathan

dacji Kłos.

Jeffes

wyjaśnił,

że

program

terapii

www.ekai.pl
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Efekty nyskiego bonu rodzinnego
Jeden z najwyższych wskaźników przyrostu urodzeń w kraju oraz wzrost liczby zawieranych małżeństw – to efekt nyskiego bonu wychowawczego,
który miasto wprowadziło jako pierwsze w Polsce,
wypłacając wielodzietnym rodzinom po 500 zł na
dziecko - niezależnie od bonu rządowego z programu Rodzina 500 plus.
„Mamy już co podsumowywać i efekty są dla nas
radosne,

wręcz

świetne.

Przeanalizowaliśmy

ostatni rok wypłaty bonu i okazuje się, że dzietność wzrosła w tym czasie w nyskiej gminie (porównując z rokiem poprzednim) o 15 procent.
Z tego co wiem, to jeden z najwyższych wskaźników przyrostu w kraju” - mówi burmistrz Nysy
Kordian Kolbiarz.
Z kolei nyski Urząd Stanu Cywilnego zanotował
wzrost liczby zawieranych małżeństw – o 10 procent. Zdaniem burmistrza, to także efekt wprowadzenia nyskiego bonu wychowawczego, gdyż regulamin przyznawania tego świadczenia zakłada,
że rodzice muszą pozostawać w związku małżeńskim.
Miasto realizuje także "Nyską Kartę Dużej Rodziny", czyli wprowadziło finansowe ulgi przy korzystaniu z ofert instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych i przejazdów komunikacją miejską.
W czerwcu tego roku (16 - 18.06.) właśnie w Nysie
odbędzie się Ogólnopolski Zjazd Dużych Rodzin
z udziałem ok. 1500 osób. Wydarzenie to objął honorowym patronatem prezydent RP Andrzej Duda,
zapowiadając przyjazd do Nysy.
Na podstawie www.radio.opole.pl

NIK: brakuje rodzin zastępczych
Według raportu Najwyższej Izby Kontroli rozwój
rodzinnych form pieczy zastępczej jest zbyt
wolny w stosunku do potrzeb. W 82 proc. powiatów objętych kontrolą NIK oraz tych, w których
zasięgnięto informacji, wskazywano na niedobór
rodzin zastępczych niezawodowych i zawodowych. W skontrolowanych powiatach odnotowano wręcz spadek liczby rodzin zastępczych.
Najwyższa Izba Kontroli przypomniała, że pobyt
dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (domach dziecka) powinien być ostatecznością, stosowaną po wyczerpaniu możliwości
umieszczenia małoletnich w rodzinach zastępczych.
„Biorąc pod uwagę liczbę dzieci do lat siedmiu
przebywających w placówkach opiekuńczo–wychowawczych w całym kraju, konieczne byłoby
utworzenie ok. 772 zawodowych rodzin zastępczych, czyli o ok. 40 proc. więcej niż dziś” - ocenia NIK. Brakuje też osób zainteresowanych pełnieniem funkcji rodzin zastępczych (w ponad połowie kontrolowanych powiatów odnotowano
spadek liczby kandydatów).
W raporcie wskazano, że szczególnie dotkliwa
jest niewystarczająca liczba rodzin zawodowych
pełniących funkcje pogotowia rodzinnego i specjalistycznych, do których mogłyby być kierowane dzieci z deficytami wychowawczymi lub
zdrowotnymi. W konsekwencji dzieci są kierowane np. do placówek typu socjalizacyjnego,
które nie są przygotowane do zapewnienia im
odpowiedniej opieki.
Na podstawie www.rp.pl
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Ze świata
Watykan: respektowanie życia warunkiem rozwoju –

USA: pieniądze podatników nie na aborcję

wystąpienie w ONZ

W Stanach Zjednoczonych podjęto kolejny krok

„Odpowiedzialność rodzicielstwa i zachowań sek-

w obronie życia nienarodzonych. Prezydent Donald

sualnych stanowi zawsze wymóg moralny. Nato-

Trump podpisał 13 kwietnia uchwaloną przez Se-

miast narzucanie kontroli urodzin, zwłaszcza pod

nat 30 marca ustawę, która pozwala poszczegól-

przykrywką prawa, podważa indywidualną wolność

nym stanom nie finansować z publicznych fundu-

i odpowiedzialność.”. Zwrócił na to uwagę abp Ber-

szy szpitali, w których zabijane są nienarodzone

nardito Auza, stały obserwator Stolicy Apostolskiej

dzieci. Mogą je one odtąd przeznaczać na placówki

przy Organizacji Narodów Zjednoczonych, który

zajmujące się całościową opieką zdrowotną nad

podczas sesji Komisji Zaludnienia i Rozwoju, mówił

kobietami i dziećmi. Poprzednio zabronił im tego

o zmianach struktur wieku ludności. Abp Bernardito

Barack Obama przepisem wprowadzonym 18

Auza nawiązał przy tym do uwarunkowywania po-

stycznia, na dwa dni przed zakończeniem swej ka-

mocy krajom rozwijającym się od przyjęcia narzu-

dencji prezydenckiej. Było to pociągnięcie sprzyja-

canych im niemoralnych metod regulacji urodzin, tj.

jące finansowaniu klinik aborcyjnych, a zwłaszcza

wprowadzania metod antykoncepcyjnych, a także

korporacji Planned Parenthood – „Planowanego Ro-

promocji aborcji. Przedstawiciel Watykanu w ONZ

dzicielstwa” – która dokonuje w USA ponad jednej

mówił również: „Poszanowanie życia od chwili po-

trzeciej tzw. zabiegów przerywania ciąży.

częcia aż do naturalnej śmierci, nawet wobec wiel-

„Kongres dobrze zrobił, odwracając taką bardzo

kich wyznań demograficznych, winno zawsze inspi-

złą politykę publiczną i przywracając stanom moż-

rować politykę pomocy międzynarodowej, której

liwość zatrzymania strumienia dolarów płynącego

trzeba udzielać zgodnie z rzeczywistymi prioryte-

z naszych podatków na tę aborcyjną korporację” –

tami kraju ją przyjmującego, a nie według woli na-

powiedział po uchwaleniu ustawy przez Senat kard.

rzucanej przez państwa będące dawcami”.

Timothy Dolan. Arcybiskup Nowego Jorku stoi na

„Przez całe dziesięciolecia mówienie o wiszącej nad

czele komisji episkopatu ds. działalności pro-life.

nami bombie przyrostu ludności doprowadziło nie-

www.pl.radiovaticana.va

które rządy do polityki nakłaniającej do stosowania
nawet drastycznych środków kontroli urodzeń jako

Brazylia: episkopat za życiem

najłatwiejszej odpowiedzi na obawę przed niedo-

6 kwietnia arcybiskup Rio de Janeiro kard. Orani

statkiem zasobów i przeludnieniem” – przypomniał

João Tempesta skierował apel do wiernych, dając

watykański dyplomata na forum ONZ. Zwrócił

wyraz

uwagę, że było to zbytnie uproszczenie.

ludzkiego życia. Zachęcił, aby obywatele w sposób

Następnie dodał, że wprawdzie w niektórych kra-

pokojowy wyrażali swoją opinię w obronie ludz-

jach liczba ludności nadal wzrasta, ale w innych się

kiego życia od chwili poczęcia aż do naturalnej

nie zmienia, a gdzie indziej, i to w państwach roz-

śmierci, korzystając z praw demokratycznych i

winiętych, jest jej coraz mniej. „Zasoby naszego

wolności cywilnej, jakie gwarantuje im konstytucja.

globu są wystarczające, ale często źle używane

Do jego zdecydowanego głosu dołączyło prezy-

i niewłaściwie rozdzielane” – podkreślił abp Auza.

dium episkopatu, które 11 kwietnia opublikowało

Wskazał, że świat rozwinięty jest często odpowie-

oficjalną notę zatytułowaną: „W obronie życia

dzialny za brak równowagi, zły podział zasobów

przeciw aborcji”. Biskupi ponownie potwierdzają

i niszczenie środowiska, zaś w krajach rozwijają-

zdecydowane i jasne stanowisko Kościoła w „obro-

cych się zdrowemu wzrostowi demograficznemu

nie integralności, nietykalności i godności ludz-

przeszkadzają niesprawiedliwość i ubóstwo zwięk-

kiego życia od chwili poczęcia aż do naturalnej

szane przez korupcję, konflikty i inne klęski powo-

śmierci” i potępiają „wszelkie inicjatywy, jakie pretendują do zalegalizowania aborcji w Brazylii”.

dowane przez człowieka.
www.pch24.pl

zaniepokojeniu

brakiem

poszanowania
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„W tym czasie głębokiego kryzysu politycznego

Praga: Marsz dla Życia i Rodziny

i ekonomicznego Krajowa Konferencja Biskupów

W Pradze odbył się 22 kwietnia krajowy Marsz dla

Brazylii angażuje się w obronie najsłabszych

Życia i Rodziny. Ulicami czeskiej stolicy przeszedł

członków społeczeństwa, zwłaszcza ubogich” –

już po raz siedemnasty. Pomimo niesprzyjającej

czytamy w tym dokumencie. „Nienarodzeni znaj-

pogody wzięło w nim udział co najmniej 5 tys. lu-

dują się wśród tych najbardziej bezbronnych i po-

dzi. „W każdym razie byliśmy w stanie zapełnić całe

trzebujących ochrony. Z tym samym zaangażo-

Václavské náměstí” – stwierdził biorący udział w

waniem etycznym i chrześcijańskim odrzucamy

Marszu kard. Dominik Duka. Obok niego patronat

antydemokratyczne postawy, które depczą prawa

nad tym wydarzeniem objął również prezydent Mi-

Kongresu Narodowego i wymagają się od Federal-

loš Zeman oraz wicepremier Pavel Bělobrádek.

nego Najwyższego Trybunału tego, co mu nie

Czescy obrońcy życia dążą do prawnego zakazu

przysługuje, a mianowicie ustanawiania prawa”

zabijania nienarodzonych. Wiedzą jednak, że dziś

piszą brazylijscy biskupi.

szanse na to są minimalne. Dlatego do obrony ży-

Po raz kolejny prezydium episkopatu Brazylii za-

cia podchodzą pragmatycznie i od wielu już lat za-

brało zdecydowany głos w obronie ludzkiego ży-

biegają o zmniejszenie liczby tzw. aborcji, między

cia. „Prawo do życia obowiązuje w całości, gdy

innymi poprzez pomoc kobietom w ciąży. „Aby

chodzi o człowieka osłabionego podeszłym wie-

żadna z nich nie pozostała z tym sama” – to hasło,

kiem, chorego w fazie terminalnej, osobę z jaką-

które towarzyszy różnym inicjatywom czeskiego

kolwiek wadą, dziecko nowonarodzone i także ta-

Ruchu Obrony Życia.

kie, które jeszcze się nie narodziło” – podkreślają

W tym roku uczestnicy Marszu dla Życia postawili

biskupi w swoim dokumencie. Przypominają, że

w centrum uwagi rodzinę. Okazuje się bowiem, że

„trzeba promować szacunek dla życia i godności

w Czechach zabijane jest najczęściej trzecie, nie-

kobiet, aby przezwyciężyć przemoc i dyskrymina-

planowane dziecko. „Dziś jedyną pomocą, jaką w

cję, na skutek których one cierpią najwięcej”. Ko-

takiej sytuacji oferuje rodzinom państwo, jest

ściół pragnie przygarnąć z miłosierdziem i oto-

aborcja” – zauważa Zdeňka Rybová wiceprezes Ru-

czyć opieką duszpasterską kobiety, które doznały

chu Obrony Życia. „Stąd apel do rządu o stałe

cierpienia na skutek smutnego doświadczenia

wsparcie dla rodzin, nie tylko najbiedniejszych czy

aborcji. „Społeczeństwo jest dłużnikiem kobiety,

niepełnych, aby rodzice ze względów ekonomicz-

szczególnie wówczas, kiedy wypełnia ona zadanie

nych czy socjalnych nie podejmowali decyzji, któ-

macierzyństwa” – napisali biskupi.

rej przez całe życie potem żałują. Z doświadczenia

www.pl.radiovaticana.va

pracowników poradni dla kobiet w ciąży wynika, że
aborcja rzadko jest dobrowolną decyzją matki.

Włochy: co z dziećmi z in vitro?

Najczęściej jest do tego zmuszona okoliczno-

Prokuratura i sędziowie na skutek zmian praw-

ściami, na przykład brakiem zainteresowania ze

nych dotyczących par, które posiadają dzieci z in

strony ojca czy obawami o przyszłość. Aby im po-

vitro spotkali się z poważnym dylematem praw-

móc, wystarczy niekiedy godzina rozmowy” – do-

nym i moralnym. Przypadek został określony od

daje Rybová.

nazwy kliniki sprawą Antinori. W klinice stwier-

www.pl.radiovaticana.va

dzono obecność 500 dzieci w stanie embrionalnym, które są owocem zapłodnienia na podstawie

Włochy: nie dla macierzyństwa zastępczego

zakupionego nielegalnie materiału genetycznego.

Senatorowie, feministki i działacze pro-life złożyli

Część dzieci została już zwrócono rodzicom, któ-

podpisy pod prośbą do ONZ, aby zakazać praktyk

rzy zgodnie z prawem włoskim poddali się in vi-

matek zastępczych podczas procedury in vitro. Jak

tro, jednak jeszcze 500 dzieci oczekuje na decy-

stwierdzili autorzy listu macierzyństwo zastępcze

zję prokuratora i sędziego, którzy próbują ustalić

jest nowym źródłem niewolnictwa kobiety. Dlatego

pochodzenie dzieci i zwrócić je rodzicom.
www.avvenire.it

zaplanowane na maj spotkanie ma nosić hasło „Jeżeli nie teraz to kiedy - Wolne”.
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W przypadku dzieci, które już się urodziły jako

decyzji, która po raz kolejny pozostawia kobietę

konsekwencja macierzyństwa zastępczego autorzy

samą w obliczu dramatu aborcji i odwraca uwagę

dokumentu postulują, aby przyznano im wszystkie

mediów od rzeczywistych priorytetów służby

prawa na równi z innym dziećmi, w tym także moż-

zdrowia w regionie”.

liwość poznania biologicznej matki i wychowania

Decyzja o rozprowadzaniu tabletki przez porad-

przez nią.

nie rodzinne to „wehikuł przesłania o łatwej abor-

www.avvenire.it

cji w kontekście udawanej humanizacji” i „kolejny
krok w szerzeniu kultury zamknięcia na przyjęcie

Włochy: wikariat Rzymu potępił dopuszczenie do

nowego ludzkiego życia oraz etycznej nieodpo-

użytku pigułki wczesnoporonnej

wiedzialności” - czytamy w komunikacie Wika-

Władze rejonu Lazio opublikowały projekt me-

riatu Rzymu.

dyczny, według którego tabletka powodująca

Komunikat zwraca jednocześnie uwagę, że po-

aborcję Ru486 będzie od tej pory dostępna w am-

radnie skarżą się na brak personelu i są w stanie

bulatoriach i ośrodkach leczniczych. Projekt za-

„opuszczenia”. Z tego powodu nie wywiązują się

kłada, że przez 18 miesięcy będą prowadzone ob-

ze swych statutowych celów „wspierania i infor-

serwacje, w jaki sposób te zmiany wpłyną na funk-

mowania kobiety, stojącej w obliczu tak drama-

cjonowanie służby zdrowia i na pacjentki. Zdarza

tycznej decyzji”, jaką jest dokonanie aborcji.

się to po raz pierwszy w historii Włoch. Do tej pory

Po wzięciu przez nie na siebie odpowiedzialności

tabletka ta była dostępna jedynie podczas hospi-

za rozprowadzanie RU486, w poradniach rodzin-

talizacji w szpitalu. Jak zauważają zaniepokojeni

nych wśród pracowników pojawi się kwestia po-

działacze pro-life jest to próba zwiększenia w spo-

wołania się na klauzulę sumienia. Wikariat Rzymu,

sób zaplanowany ilości tzw. aborcji farmakolo-

który w imieniu papieża pełni rolę kurii stołecznej

gicznych. Według statystyk już teraz w rejonie La-

diecezji, apeluje do władz regionu Lacjum o po-

zio 15% wszystkich tzw. aborcji to aborcje farma-

nowne rozważenie tej niezwykle kontrowersyjnej

kologiczne. Projekt ten jest także sprzeczny z pra-

decyzji.

wem ogólnokrajowym, według którego tabletkę

www.avvenire.it / www.pch24.pl

Ru486 można stosować tylko podczas leczenia w
szpitalu bądź wyznaczonych ośrodkach.

Przypominamy, że Międzywydziałowy Instytut

Zapowiedź pojawienia się tabletki wczesnoporon-

Bioetyki UPJPII w Krakowie we współpracy z Fun-

nej RU486 w poradniach rodzinnych stołecznego

dacją „Jeden z nas” wydaje Newsletter Bioetyczny

regionu

Wikariatu

w wersji elektronicznej. Kolejne numery dostępne

Rzymu. W specjalnym komunikacie prasowym wy-

są
na
stronie
http://www.poradniabioetyczna.pl/newsletter-bioetyczny/.

Lacjum,

wywołała

protest

rażono „zdumienie i zaniepokojenie z powodu
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