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Będzie nowy urząd ds. laikatu, rodziny i życia
W ramach reformy Kurii Rzymskiej papież Franciszek powołał nową dykasterię ds. laikatu, rodziny
i życia. Powstała z dotychczasowych Papieskich
Rad do spraw Świeckich i Rodziny oraz Akademii
Życia, a zacznie działać od 1 września. Zadaniem
nowej dykasterii będzie promowanie i organizowanie międzynarodowych konferencji i innych projektów dotyczących apostolstwa świeckich, instytucji
małżeństwa i rodziny oraz obrony życia w środowisku Kościoła.
www.niedziela.pl
Książka Franciszka „Rodzina uratuje świat”
Papież Franciszek w katechezach kierowanych do
wiernych podczas audiencji generalnych wielokrotnie powracał – i powraca – do tematu rodziny. Do
rodzin też bezpośrednio kieruje swoje przesłania.
Katechezy Franciszka o rodzinie zostały zebrane
w jedną wydawniczą całość i powstała książka „Rodzina uratuje świat”. Publikacja zawiera zbiór katechez papieża, wygłoszonych w latach 2014-2015.
www.fronda.pl
Papież o małżeństwie i rodzinie do rzymskich parafian
W ramach dorocznego kongresu duszpasterskiego
diecezji rzymskiej papież spotkała się z delegatami
rzymskich parafii. Tegoroczny kongres odbył się
pod hasłem: Radość miłości – droga rodzin w Rzymie i był poświęcony refleksji nad posynodalną
adhortacją „Amoris laetitia”. Ojciec św. mówił m. in.

rodzicielstwa oraz kryzysie wynikającym z kultury
tymczasowości. Powiedział: „Kryzys małżeństwa
wynika stąd, że ludzie nie wiedzą, czym jest sakrament, piękno sakramentu, nie wiedzą, że jest
nierozerwalny, nie wiedzą, że jest na całe życie”.
www.pl.radiovaticana.va
Papież: wesele w Kanie to przymierze miłości
Podczas środowej audiencji 8 czerwca papież, kontynuując refleksje nad Bożym miłosierdziem oraz
odwołując się do Ewangelii o weselu w Kanie Galilejskiej, mówił: „Jezus tych, których powołał, aby
poszli za Nim, związał ze sobą we wspólnocie
i teraz, jako jedna rodzina wszyscy zaproszeni są
na wesele. Rozpoczynając swoją działalność publiczną na godach w Kanie, Jezus objawia się jako
zapowiedziany przez proroków Oblubieniec ludu
Bożego i odsłania nam głębię relacji, która nas
z Nim łączy: jest to nowe przymierze miłości. Co
jest podstawą naszej wiary? Akt miłosierdzia, którym Jezus powiązał nas ze sobą. Zaś życie chrześcijańskie jest odpowiedzią na tę miłość, jest to jak
historia dwojga zakochanych. Bóg i człowiek spotykają się, odnajdują siebie, świętują siebie nawzajem i miłują: tak właśnie jak oblubieniec i oblubienica w Pieśni nad Pieśniami. Cała reszta jest konsekwencją tej relacji. Kościół jest rodziną Jezusa,
w której rozlewa się Jego miłość; jest to ta miłość,
którą Kościół strzeże i pragnie dać wszystkim”.
www.deon.pl

o nierozerwalności małżeństwa, jego sakramentalności, ale również o zagrożeniach: niechęci do
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Z Polski
Podziękowania

Spotkanie co roku organizuje Krajowy Ośrodek

JE biskup Jan Wątroba Przewodniczący Rady ds.
Rodziny oraz ks. Przemysław Drąg Dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin składają
serdeczne podziękowania za pięcioletnią posługę na rzecz małżeństw i rodzin ks. dr Dominikowi Koperskiemu Diecezjalnemu Duszpasterzowi Rodzin Archidiecezji Warszawskiej w latach 2011-2016, który z dniem 30 czerwca
przestał pełnić urząd.
Nowym Diecezjalnym Duszpasterzem Rodzin
został ks. dr Marcin Szczerbiński.

Duszpasterstwa Rodzin działający przy Konfe-

O miłosierdziu i przebaczeniu na spotkaniu do-

obrad był sposób wykorzystania w posłudze pa-

radców życia rodzinnego
Miłosierdzie, przebaczenie i pojednanie to główne tematy Ogólnopolskiej Sesji Diecezjalnych
Doradców Życia Rodzinnego. Coroczna sesja
służąca pogłębieniu wiedzy i wymianie doświadczeń, która tradycyjnie odbywa się w podwarszawskich Laskach, zgromadziła większość diecezjalnych doradców.

rencji Episkopatu Polski.
Oprac. AD
Biskupi o rodzinie – parafia pierwszym miejscem
towarzyszenia
W dniach 7 i 8 czerwca br. w Warszawie odbyło
się 373. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Pośród innych ważnych tematów
poruszano problematykę małżeńską i rodzinną.
W komunikacie po zebraniu biskupi napisali
m.in.: „Ważnym zagadnieniem podjętym w czasie
storalnej treści i zaleceń adhortacji apostolskiej

Amoris laetitia papieża Franciszka. Podkreślono,
że duszpasterstwo rodzin powinno odbywać się
przede wszystkim w parafii, która jest „rodziną
rodzin”. Podmiotem tego duszpasterstwa są duchowni, osoby konsekrowane i świeccy,
a przede wszystkim same małżeństwa i rodziny,
które oprócz przekazu wiedzy i doświadczenia

Podczas czterech dni (16-19 czerwca) zgroma-

są świadkami tego, w jaki sposób we współcze-

dzeni wysłuchali wykładów dotyczących adhorta-

snym świecie przemieniać rodzinę w Kościół

cji posynodalnej papieża Franciszka „Amoris
laetitia”, duchowości małżeńskiej, miłosierdzia,
przebaczenia i pojednania w rodzinie od strony
psychologicznej oraz biblijnej, a także mogli
spojrzeć na ludzką płodność oczami NaProTechnology. Prelegenci, którzy przybliżali te kwestie,
to m.in. dr hab. prof. UKSW Maria, dr Bożena
Bassa, ks. prof. Piotr Mazurkiewicz oraz o. dr
hab. Waldemar Linke CP. Obecny na spotkaniu
bp Jan Wątroba przewodniczący Rady ds. Rodziny KEP rozmawiał z doradcami o ich codziennej
pracy – przygotowaniu młodych ludzi do zawarcia sakramentu małżeństwa i funkcjonowaniu
poradni rodzinnych.
Ważną częścią spotkania była modlitwa i zatrzymanie nad słowem Bożym. Ksiądz Przemysław Drąg, krajowy duszpasterz rodzin, prowadził refleksje o wierności Bogu, zaufaniu Jego
opatrzności i troski o Jego królestwo budowane
już tu na ziemi.

domowy”. Poruszono także problem związków
niesakramentalnych: „Związki niesakramentalne
wymagają z kolei roztropnego towarzyszenia
i wsparcia duszpasterskiego tak, by nikt nie poczuł się odrzucony, ale raczej zachęcony do
otwarcia na Bożą Miłość. Konferencja Episkopatu
Polski zwróciła także uwagę na konieczność wypracowania całościowego programu, który będzie scalał i kierunkował różne inicjatywy pastoralne związane z troską o małżeństwo i rodzinę”.
www.episkopat.pl
Nowy ambasador Polski w Watykanie
Papież przyjął na audiencji prywatnej nowego
ambasadora Polski przy Stolicy Apostolskiej.
Listy uwierzytelniające złożył 59-letni Janusz
Kotański. Jest on żonaty, z wykształcenia historyk.
www.pl.radiovaticana.va
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Polacy za życiem

Rodzinne świętowanie

Najnowsze badania pokazują, że zdecydowana

Czerwiec jest miesiącem, w którym w wielu miej-

większość Polaków jest za całkowitym zakazem

scach Polski odbywają się spotkania modlitewne,

aborcji.

Rynkowych

festyny, pikniki i inne formy rekreacji przeznaczo-

i Społecznych (IBRiS) przeprowadzono w dniach

ne dla rodzin. We Wrocławiu w ramach Miesiąca

12-13 maja 2016 r. na reprezentatywnej próbie

Rodziny świętowano m.in. Dzień Dziadka, Dzień

1096 osób. Zadawane dotychczas pytania doty-

Ojca, odbyły się warsztaty teatralne dla całych

czyły zmiany ustawodawstwa antyaborcyjnego

rodzin. W Warszawie praskie rodziny świętowały

i całkowitego zakazu aborcji. Natomiast kiedy

pod hasłem „Rodzina oazą miłosierdzia”. Była

pyta się o całowity zakaz aborcji, zaznaczając

wspólna Eucharystia, modlitwa o uzdrowienie re-

jednak, że w żaden sposób nie zostanie ograni-

lacji i miłosierdzie w rodzinach, zabawy i koncer-

czona możliwość ratowania życia matki w przy-

ty. XVIII Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny odbyły

padku, kiedy jest ono zagrożone, opowiada się

się pod hasłem „Rodzina - tu wszystko się zaczy-

za nim zdecydowana większość ankietowanych.

na”. Konferencje, spotkania rodzinne, wspólna

Wśród kobiet twierdząco odpowiedziało 57,9

modlitwa, a także festyny, które miały miejsce

proc. pytanych. Podobną opinię wyraziło 59,5

w różnych częściach województwa, podsumowano

proc. mężczyzn. Ten postulat uzyskał najwyższe

w Kętrzynie. Natomiast do sanktuarium Matki Bo-

poparcie (79,2 proc.) wśród osób najmłodszych,

żej Pokornej 18 czerwca pielgrzymowały rodziny

w wieku 18-24 lata.

z diecezji gliwickiej, przyjechały również osoby

www.naszdziennik.pl

z archidiecezji katowickiej, diecezji opolskiej,

Sondaż

Instytutu

Badań

a nawet z tarnowskiej. Biskup Gerard Kusz podZjazd Dużych Rodzin w Gnieźnie

czas wspólnej Eucharystii mówił o radości miłości,

Wydarzenie odbyło się pod hasłem: "Chrzest.

przedstawione zostały również małżeństwo Marii

Rodzina.

i Luigiego Quattrocchich.

Polskę

zaczyna",

nawiązującym

do

1050. rocznicy chrztu Polski. Organizatorami IV

Oprac. AD

Ogólnopolskiego Zjazdu Dużych Rodzin w Gnieźnie są: Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus" i Mia-

Więcej opieki nad nienarodzonymi

sto Gniezno. Uczestnicy zjazdu przez kilka dni

Na mocy zarządzenia Prezesa Narodowego Fun-

debatowali o sytuacji społecznej i ekonomicznej

duszu Zdrowia zmieniają się warunki zawierania

dużych rodzin. Ponadto wzajemnie się poznawali,

i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki

bawili, zwiedzali miasto. W wydarzeniu wzięło

zdrowotnej w związku ze świadczeniami opieki

udział ponad 1 tys. osób. Obecny na konferencji

zdrowotnej udzielanymi na rzecz kobiet z rozpo-

prymas Polski abp Wojciech Polak podkreślił zna-

znanymi wadami rozwojowymi płodu. W ramach

czenie dużych rodzin w społeczeństwie i w Ko-

udzielania

ściele. Jak zaznaczył, on sam także pochodzi

przewidziano takie świadczenia jednostkowe, jak:

z

jako

„porada psychologiczna diagnostyczna, porada

wspólnoty życie rodzin wielodzietnych jest przy-

psychologiczna, porada lekarska diagnostyczna,

kładem szkoły miłości wobec Boga i drugiego

porada

człowieka, szkoły solidarności, także wspólnego

domowa/środowiskowa realizowana przez lekarza

wzrastania w wierze. Wychowywanie się w rodzi-

lub psychologa, w zakresach: świadczenia psy-

nie wielodzietnej jest szansą, w której wspieramy

chiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych, świad-

się na drogach wiary. Posiadanie obok siebie ro-

czenia psychologiczne, udzielanych na rzecz ko-

dziców i rodzeństwa, wzrastających wspólnie w

biet po 21. tygodniu ciąży z rozpoznanymi

rodziny

wielodzietnej.

„Dla

Kościoła

w

powyższym

lekarska

zakresie

terapeutyczna,

świadczeń

wizyta/porada

wierze, to wielkie wsparcie” - powiedział prymas.
www.portalsamorzadowy.pl

Strona | 3

By rodzina była miłosierna, jak Ojciec jest miłosierny

wadami rozwojowymi płodu określonymi w wy-

tworzenie

kazie rozpoznań wg ICD-10, w związku ze

budowlanych (oszczędzanie na przyszłe mieszka-

świadczeniami opieki zdrowotnej udzielanymi na

nie)

rzecz kobiet z rozpoznanymi wadami rozwojo-

w tym usprawnienie działalności dotychczasowych

wymi płodu, oraz na rzecz tych kobiet do 6. ty-

spółdzielni mieszkaniowych.

godnia po porodzie, z uwzględnieniem wsparcia

Kontynuowane będzie dofinansowanie przez bu-

psychologicznego udzielanego na rzecz rodziny

dżet państwa beneficjentów programu mieszka-

(...) Powyższe świadczenia są rozliczane bezlimi-

niowego „Rodzina na swoim”. Polegał on na dofi-

towo''.

nansowaniu odsetek od kredytów na cele mieszka-

www.gosc.pl

niowe przez pierwsze 8 lat ich spłacania, a więc to

oraz

rachunków
wsparcie

oszczędnościowo-

budownictwa

społecznego

dofinansowanie będzie trwało dla tych, którzy
Ograniczenia w zawieraniu małżeństw nie mogą

przystąpili do programu w 2012 roku do roku

być dyskryminujące

2020. Utrzymane zostanie także do roku 2018

Prawne ograniczenia wolności zawierania mał-

włącznie dofinansowanie programu mieszkanio-

żeństw są dopuszczalne, ale nie mogą mieć cha-

wego „Mieszkanie dla Młodych”, ponieważ został

rakteru arbitralnego i dyskryminującego, godzą-

on rozszerzony także o wtórny rynek mieszkań,

cego w istotę tej wolności - oceniła Helsińska

a zainteresowanie nim utrzymuje się na wysokim

Fundacja Praw Człowieka w opinii przekazanej

poziomie.

Trybunałowi Konstytucyjnemu. Fundacja przygo-

www.wpolityce.pl

towała swe stanowisko jako tzw. amicus curiae
(przyjaciel sądu) w związku z wnioskiem, jaki do

Amnesty International do premier Szydło w sprawie

TK skierowała w maju zeszłego roku poprzednia

aborcji

Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz.

Sekretarz generalny Amnesty International Salil

RPO zawnioskowała o uznanie niekonstytucyjno-

Shetty napisał do premier Beaty Szydło list z obawą

ści dwóch zapisów Kodeksu rodzinnego i opie-

o to, że zdominowany przez Prawo i Sprawiedli-

kuńczego dotyczących okoliczności wyłączają-

wość Sejm zaostrzy ustawę antyaborcyjną w Pol-

cych zawarcie małżeństwa, a także okoliczności

sce. Amnesty International liczy ok. 7 mln człon-

uzasadniających

małżeństwa

ków, a zajmuje się zapobieganiem naruszeniom

przez osoby cierpiące na niepełnosprawność in-

praw człowieka, za co została uhonorowana Poko-

telektualną. Zdaniem fundacji przepisy winny być

jową Nagrodą Nobla. Polski oddziała AI powstał

tak skonstruowane, aby to nie osoba niepełno-

w 1989 r. - wcześniej AI broniła polskich działaczy

sprawna musiała wykazywać, że jest w stanie

antykomunistycznych. Pismo z centrali AI jest re-

zawrzeć małżeństwo, tylko organ administracyj-

akcją na inicjatywę Fundacji Pro - Prawo do Życia.

ny musiałby wykazać przed sądem, że osoba

Pod obywatelskim projektem ustawy całkowicie

pragnąca zawrzeć małżeństwo nie ma możliwości

zakazującej przerywania ciąży stowarzyszenie to

świadomego wyrażenia woli w tym zakresie.

zebrało już blisko pół miliona podpisów. Zmiany

www.rp.pl

postulowane przez Fundację Pro „będą stać w jaw-

unieważnienie

nej sprzeczności z międzynarodowymi, regionalBędzie program „Mieszkanie plus”

nymi i krajowymi zobowiązaniami Polski”. - Jeśli

Kolejną, po programie „500 plus”, propozycję

projekt zostanie uchwalony, będzie prowadził do

wsparcia dla rodzin zapowiedział rząd. Ten in-

naruszeń prawa kobiet i dziewcząt do życia, zdro-

strument wsparcia dla polskich rodzin niemają-

wia, wolności od tortur i innego okrutnego, nie-

cych mieszkania, ale także niemających zdolno-

ludzkiego i poniżającego traktowania lub karania,

ści kredytowej będzie się składał z trzech filarów:

jak również prawa do prywatności i informacji oraz

budowanie tanich mieszkań na wynajem, w tym

równości i niedyskryminacji” - napisał Salil Shetty.

także na wynajem z możliwością wejścia w ich

www.wpolityce.pl

własność

po

30

latach

użytkowania,
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Ze świata
Japonia: szczyt G7 o aborcji

Francja: trudniej o rozwód

Liderzy USA, Kanady, Wielkiej Brytanii, Francji, Nie-

W toku dyskusji na temat możliwości rozwodów

mic, Japonii i Włoch uznali za pilne ułatwienie do-

bez udziału sędziego stwierdzono podczas obrad

stępu do „zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego

komisji mieszanej, że projekt będzie dalej dysku-

oraz praw i usług z tym związanych.” Przywódcy

towany, ale na chwilę obecną komisja nie zgadza

państw grupy G7 dotychczas podczas rutynowych

się na to, aby można było dokonać rozwodu jedy-

spotkań

nie poprzez oświadczenie woli małżonków złożo-

omawiali

najbardziej

palące

problemy

świata. Na tegorocznym szczycie – obok spraw

ne

przed

notariuszem.

Członkowie

Komisji

związanych z niekończącą się wojną w Syrii, agre-

stwierdzili, że takie rozwiązanie uderza w poczu-

sywną polityką Chin na Morzu Południowochińskim,

cie bezpieczeństwa dziecka i zaburza jego roz-

kryzysem uchodźczym, czy odbudową zniszczonej

wój.

wojną Ukrainy oraz strategii walki z Państwem Is-

We Francji od 1999 roku istnieje możliwość życia

lamskim – skupili się także na szerzeniu aborcji na

w oparciu o projekt solidarności cywilnej. Od

świecie. Od ułatwienia dostępu do aborcji uzależ-

1975 r. istnieje możliwość rozwodu za porozu-

niona będzie dalsza pomoc finansowa dla innych

mieniem stron. W 2013 zawarto 233 tys. cywil-

krajów.

nych małżeństw w tym 167.123 w oparciu o pakt

www.pch24.pl

solidarnościowy, natomiast rozwodów odnotowano 139.147 rozwodów (76.794 rozwodów za po-

Portugalia: matka nie żyła, dziecko się urodziło

rozumiem stron).

Matka zmarła 20 lutego br. i od tamtej pory funkcje

www.la-croix.com

wegetatywne jej organizmu były sztucznie podtrzymywane za pomocą aparatury medycznej, ze

Niemcy: jubileusz telefonu zaufania

względu na dziecko, które rozwijało się w łonie

60 lat temu powołano do istnienia w Berlinie tele-

kobiety. Poród przez cesarskie cięcie odbył się po

fon zaufania obsługiwany przez wolontariuszy

32 tygodniu ciąży, gdy chłopczyk mógł już przeżyć

Kościoła katolickiego i Kościoła ewangelickiego.

poza organizmem matki. Dziecko, które urodziło

Od 1956 r. ok. 7,5 tys. ochotników udzieliło po-

się na początku czerwca, jest zupełnie zdrowe.

nad 1.800 tys. porad.

www.gosc.pl

www.dbk.de

Litwa: sejm chce chronić małżeństwo

Węgry: mniej aborcji

Sejm Litwy w pierwszym czytaniu przyjął poprawkę

Liczba aborcji na Węgrzech spadła od 2010 do

do Konstytucji, która określa rodzinę poprzez mał-

2015 roku prawie o 23 proc., choć nadal ich od-

żeństwo. Większość poselska proponuje dalsze

setek jest wysoki – poinformowała wiceminister

zmiany, m. in. uzupełnienie Konstytucji o następu-

ds. zasobów ludzkich Tuende Fueresz. W ciągu

jące założenia: „rodzina zostaje utworzona po za-

ostatnich pięciu lat, od 2010 do 2015 roku, liczba

warciu

także

aborcji spadła o 22,9 proc., a w pierwszym kwar-

z macierzyństwa lub ojcostwa”, „państwo chroni

tale bieżącego roku o kolejne 4,1 proc. Jednak

i opiekuje się małżeństwem, rodziną, macierzyń-

odsetek aborcji na Węgrzech nadal jest wysoki

stwem, ojcostwem i dzieciństwem”. Statut sejmowy

w skali europejskiej – na każde trzy narodziny

przewiduje, że proces przyjmowania poprawek do

przypada jedno tzw. przerwanie ciąży. Przed

Konstytucji powinien rozpocząć się nie wcześniej

2010 r. jedna aborcja przypadała prawie na dwa

niż 10 dni od czytania projektu na posiedzeniu

porody. Aborcja jest legalna na Węgrzech od

sejmowym. W tym czasie jednak wiosenna sesja

czerwca 1956 r. Zgodnie z ustawą z 1992 roku o

sejmu będzie już zakończona.

ochronie płodu ciążę można przerwać do 12. ty-

www.zw.lt

godnia w razie zagrożenia dla zdrowia matki,

małżeństwa”,

„rodzina

wynika
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jeśli ciąża jest wynikiem przestępstwa, jeśli jest

jest niepowtarzalnym i jedynym organizmem.

prawdopodobieństwo uszkodzenia płodu, a także

Biskupi zwracają uwagę, że debata na temat

jeśli kobieta jest w bardzo trudnej sytuacji (zdro-

aborcji i manipulacji genetycznych w tzw. „ce-

wotnej, psychicznej lub społecznej). Do 20. lub

lach terapeutycznych” nie jest „problemem reli-

nawet 24. tygodnia dopuszczalna jest aborcja,

gijnym”, ale kwestią „godności i szacunku dla

jeśli prawdopodobieństwo genetycznego uszko-

najcenniejszego dobra, jakim jest życie ludzkie”.

dzenia płodu sięga 50 proc. Niezależnie od zaa-

Temat ten dotyczy „przyszłości rodziny ludzkiej”

wansowania ciąży można wykonać aborcję, jeśli

– podkreślają hondurascy hierarchowie.

ciąża zagraża życiu kobiety lub płód jest niezdol-

www.deon.pl

ny do przeżycia.
www.wpolityce.pl

Norwegia: polska lekarka zwolniona za klauzulę
sumienia

Meksyk: związki homoseksualne to społeczny

Polska lekarka została zwolniona z pracy za

chaos

powoływanie się na klauzulę sumienia. Jest to

„Małżeństwo osób tej samej płci nie jest małżeń-

pierwsza taka sprawa w Norwegii. Katarzyna

stwem ani rodziną, lecz jest promowaniem spo-

Jachimowicz pracowała w Norwegii jako lekarz

łecznego chaosu” – napisał bp Felipe Arizmendi

rodzinny od 2010 roku., a od 2011 roku

Esquivel w nocie opublikowanej na portalu Konfe-

w przychodni rodzinnej w Gvarv, miejscowości

rencji Episkopatu Meksyku. Dokument ten jest

leżącej w gminie Sauherad. Jak zaznacza, pod-

odpowiedzią na propozycję prezydenta tego kra-

czas negocjacji z nowym pracodawcą tłumaczy-

ju, aby w Konstytucji umieścić prawo do małżeń-

ła, że zamierza korzystać z klauzuli sumienia w

stwa osób homoseksualnych. „Bez rodziny – czy-

sprawach takich jak aborcja czy zakładanie spi-

tamy dalej w przesłaniu meksykańskiego biskupa

rali

– nie ma nadziei na przyszłość. «Nikt nie może

o zgodzie na wymienione warunki gmina za-

myśleć, że osłabienie rodziny jako społeczności

trudniła Polkę, choć w dokumentacji dotyczącej

naturalnej opartej na małżeństwie jest czymś, co

jej angażu nie pojawiła się wzmianka o klauzuli.

społeczeństwu przynosi korzyści»” – dodaje ordy-

Konflikt Jachimowicz z pracodawcą zaczął się

nariusz diecezji San Cristóbal de las Casas, cytu-

w 2014 roku, po tym, jak w Norwegii wprowa-

jąc słowa papieża z adhortacji apostolskiej „Amo-

dzono zmiany w prawie do stosowania klauzuli

ris laetitia” (52).

sumienia przez lekarzy, które nie obejmowało

www.pl.radiovaticana.va

zakładania spirali domacicznych. Katarzyna Ja-

domacicznej.

Po

ustnym

zapewnieniu

chimowicz twierdzi, że w nowej sytuacji lekarze
Honduras: biskupi przeciw aborcji

odmawiający

„To potworna zbrodnia” – tak biskupi Hondurasu

z przyczyn moralnych, znaleźli się teraz na cen-

określają aborcję. Wystąpili oni w obronie życia

zurowanym. W wywiadach z prasą twierdziła, że

poczętego w związku z trwającą w tym kraju dys-

tacy lekarze są kontrolowani dokładniej niż po-

kusją wokół projektu nowego Kodeksu karnego.

zostali medycy. Wbrew nowym regulacjom, Po-

Zwolennicy przerywania ciąży chcą tam wprowa-

lka odmówiła wydawania skierowań na aborcję

dzić legalizację aborcji, która do tej pory była

i nauczenia się zakładania spirali. W efekcie pra-

w Hondurasie niedozwolona. Wskazując na ko-

codawca najpierw wysłał ją na roczny urlop,

nieczność ochrony życia i godności człowieka,

a pod koniec ubiegłego roku postanowił rozwią-

sprzeciwiają się nieodpowiedzialnej ich zdaniem

zać umowę ze specjalistką. Władze argumento-

argumentacji, że kobieta ma prawo do decydowa-

wały, że wszystkim należy się dostęp do usług

nia o własnym ciele. Jak podkreślają, płód ma ge-

medycznych na równych zasadach. Polka skie-

ny różniące się od matczynych, a to oznacza, że

rowała sprawę do sądu.

wcześniej

pewnych

zabiegów

www.mojanorwegia.pl
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USA: Obama za „prawami” kobiet

Irlandia: złagodzić prawo aborcyjne?
Komitet Praw Człowieka ONZ zalecił Irlandii zmiany jej restrykcyjnego prawa aborcyjnego albo nawet Konstytucji, po zbadaniu przypadku pewnej
młodej kobiety, który zakwalifikowano jako zakazane traktowanie okrutne, nieludzkie i poniżające.
Chodzi o kobietę, u której w 21. tygodniu ciąży
stwierdzono poważne wady oznaczające, że dziecko urodzi się martwe albo umrze zaraz po urodzeniu. Ponieważ irlandzkie prawo dopuszcza
aborcję jedynie w przypadku zagrożenia życia
matki, kobieta zdecydowała się na przeprowadzenie zabiegu w sąsiedniej Wielkiej Brytanii. Z powodów finansowych natychmiast, po 12 godzinach,
wróciła do Irlandii.

Prezydent Barack Obama podczas pierwszego
w historii Szczytu Kobiet USA zorganizowanego
w Białym Domu ogłosił, że „narody świata muszą
zapewnić kobietom kontrolę nad własnym ciałem,
jeśli mają one osiągnąć swój potencjał”. – Nawet
jeśli my, Amerykanie czynimy postępy, to patrząc
na innych, widzimy, że każdy kraj, który uciska
połowę populacji, to jest nie pozwala jej iść do
szkoły lub pracy i nie daje jej kontroli nad własnym ciałem, nie ma przyszłości w perspektywie
długoterminowej – mówił prezydent do działaczy
proaborcyjnych, „tęczowych” i zwolenników kontroli populacji. – Naród taki nie osiągnie swojego
potencjału! – ubolewał. Obama wezwał feministki,

www.wpolityce.pl

by zaakceptowały nową definicję „kobiety”. Wyja-

Francja: tzw. małżeństwo 2 mężczyzn nieważne

wspierać inną definicję płci niż ta, która obowią-

Europejski

śnił, że aby „dokończyć rewolucję, kobiety muszą

Trybunał

Praw

Człowieka

wydał

9 czerwca wyrok w sprawie Chapin i Charpentier
v. Francja (nr 40183/07). Podtrzymał w nim wyroki
francuskich sądów krajowych, unieważniających
zawarcie tzw. „małżeństwa Bègles”, tj. umowy zakontraktowanej w 2004 roku między dwoma mężczyznami z naruszeniem francuskiego prawa. Jednomyślnym orzeczeniem Europejskiego Trybunału
Praw Człowieka przypomniano, że Europejska
Konwencja Praw Człowieka nie obejmuje prawa do
zawarcia małżeństwa przez pary homoseksualne,
ani w ramach prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego (art. 8), ani w ramach prawa
do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny (art.
12). Trybunał potwierdził jednocześnie, że zastrzeżenie instytucji małżeństwa dla związku mężczyzny i kobiety w porządkach krajowych Państw
Członkowskich nie ma charakteru dyskryminującego. W maju Chapin i Charpentier złożyli wniosek
o zawarcie związku małżeńskiego do działu rejestru cywilnego rady miejskiej w Bègles. Zaraz po
opublikowaniu

zapowiedzi

prokurator

wniósł

sprzeciw wobec decyzji urzędu. Jednak burmistrz
Bègles przeprowadził ceremonię zaślubin i dokonał odpowiedniego wpisu w rejestrze urodzeń,
małżeństw i zgonów, pomimo prokuratorskiego

zywała do tej pory”. – Jeśli chcemy naprawdę
zmienić zasady i naszą politykę, to my też będziemy musieli się zmienić. Będziemy musieli
zmienić sposób postrzegania siebie. Jesteśmy nadal niewolnikami stereotypów na temat tego,
w jaki sposób mężczyźni i kobiety powinni się
zachowywać – tłumaczył.
www.pch24.pl
Kanada: tak dla eutanazji
Senat Kanady 17 czerwca br. zatwierdził ustawę
zezwalającą na wspomaganą eutanazję (44 senatorów było za, 28 przeciw). Pomimo protestów
wielu środowisk po 6 latach dyskusji doprowadzono do zatwierdzenia eutanazji.
www.lifesitenews.com
Włochy: adopcja dla homoseksualistów
Sąd Najwyższy 22 czerwca zgodził się na możliwość

przysposobienia

dzieci partnera

(chodzi

zwłaszcza o osoby żyjące w relacjach homoseksualnych) stwierdzając, że nie sprzeciwia się to dobru dziecka. W przypadku, kiedy drugi z rodziców
biologicznych zgłasza sprzeciw, każdy przypadek
będzie rozwiązywany indywidualnie.
www.avvenire.it

sprzeciwu.
www.radioem.pl
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