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Papież Franciszek: Boże Narodzenie to tajemnica
nadziei i smutku
O Dzieciątku leżącym we żłobie, ale również
o dzieciach ukrytych w schronach czy łodziach
wśród uciekających imigrantów, a także o tych
jeszcze nienarodzonych mówił Ojciec Święty podczas uroczystej pasterki sprawowanej w Bazylice
św. Piotra. Papież zauważył, że jest to noc chwały,
która została ogłoszona przez aniołów w Betlejem,
ale także i dzisiaj ludziom na całym świecie. Jest to
także noc radości, ponieważ od teraz i na zawsze
Bóg, Odwieczny, Nieskończony jest Bogiem z nami.
I jest to w końcu noc światła, bo to światło, o którym prorokował Izajasz, a które rozjaśni tych, którzy chodzą w ciemności, pojawiło się i ogarnęło
pasterzy z Betlejem (por. Łk 2, 9). To właśnie oni
pojęli, że cała ta chwała, cała ta radość, całe to
światło skupia się w jednym punkcie, w tym znaku,
który wskazał im anioł: „Znajdziecie Niemowlę,
owinięte w pieluszki i leżące w żłobie” (Łk 2, 12).
Papież Franciszek zachęcał, byśmy pozwolili, by
wyzwaniem dla nas było zarówno Dzieciątko w żłobie, jak też i inne dzieci, które nie leżą dziś w kołysce otoczone czułością miłości matki i ojca, lecz
w podziemnym schronie, by uniknąć bombardowania, na chodniku wielkiego miasta, na dnie łodzi
przeciążonej migrantami. Wskazywał, że wyzwaniem dla nas powinny być dzieci, którym nie pozwala się narodzić; te, które płaczą, bo nikt nie zaspokaja ich głodu; te, które nie trzymają w rękach
zabawki, lecz broń.
Ojciec Święty przypomniał, że tajemnica Bożego
Narodzenia jest równocześnie tajemnicą nadziei
i smutku. Niesie z sobą smak smutku, bo miłość
nie jest przyjęta, życie jest odrzucone. Tak stało

z Józefem i Maryją, którzy zastali drzwi zamknięte
i położyli Jezusa w żłobie, „gdyż nie było dla nich
miejsca w gospodzie” (Łk 2, 7). Jezus urodził się
będąc odrzuconym przez jednych i przy obojętności większości. Taka sama obojętność może mieć
miejsce także dzisiaj, gdy Boże Narodzenie staje
się świętem, w którym głównymi bohaterami stajemy się my sami, zamiast Niego; kiedy światła komercji spychają w cień światło Boga; kiedy gonimy
za prezentami a pozostajemy niewrażliwymi na
osoby usunięte na margines. Ale jest jeszcze
druga

strona.

„Boże

Narodzenie

ma

przede

wszystkim smak nadziei, ponieważ, pomimo naszych ciemności światło Boga jaśnieje. Jego łagodne światło nie budzi lęku; Bóg będąc w nas
rozmiłowanym, przyciąga nas swoją czułością, rodząc się ubogim i kruchym pośród nas, jako jeden
z nas.
www.pl.radiovaticana.va
Modlitwa Ojca Świętego do Matki Bożej
Papież Franciszek udał się 8 grudnia przed posąg
Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej na
Placu Hiszpańskim w Rzymie. Jak co roku Ojciec
Święty udał się tam, by wraz z rzymianami zawierzyć Matce Bożej Wieczne Miasto i świat. Odmówił
tam ułożoną przez siebie modlitwę do Maryi Niepokalanej. Franciszek objął nią przede wszystkim
dzieci, rodziny, pracowników – kobiety i mężczyzn. Prosił Matkę Bożą m.in. o wyproszenie ludziom daru miłości, wdzięczności, wzajemnego
szacunku i niepoddawania się zniechęceniu.
www.ekai.pl
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Maryjo, nasza Niepokalana Matko,

Potrzebujemy Twego Niepokalanego Serca,

w dniu Twojego święta przychodzę do Ciebie,

aby kochać bezinteresownie,

ale nie przychodzę sam:

bez żadnych ukrytych motywów, ale starając się

przynoszę z sobą tych wszystkich, których po-

o dobro innych,

wierzył mi Twój Syn

z prostotą i szczerością, wyrzekając się masek

w tym mieście – Rzymie i na całym świecie,

i podstępów.

abyś ich pobłogosławiła i ocaliła od zagrożeń.

Potrzebujmy Twoich niepokalanych rąk,

Przynoszę Tobie, Matko, dzieci,

aby czule pieścić,

zwłaszcza samotne, opuszczone

by dotykać Ciała Jezusa

i które są z tego powodu oszukiwane i wykorzy-

w braciach ubogich, chorych, wzgardzanych,

stywane.

aby podnieść tych, którzy upadli i wspierać tych,

Przynoszę Tobie, Matko, rodziny,

którzy się wahają.

które troszczą się o życie i społeczeństwo

Potrzebujmy Twoich niepokalanych stóp,

przez swój codzienny, ukryty trud;

aby wyjść naprzeciw tym, którzy nie potrafią zro-

zwłaszcza te rodziny, które napotykają na więcej

bić pierwszego kroku,

trudności

by chodzić po ścieżkach tych, którzy się zgubili,

z powodu wielu problemów wewnętrznych i ze-

aby odwiedzić samotnych.

wnętrznych.

Dziękujemy Ci, Matko, bo ukazując się nam

Przynoszę Tobie, Matko, wszystkich pracowni-

jako wolna od wszelkiej zmazy grzechu,

ków, mężczyzn i kobiety,

przypominasz nam, że przede wszystkim istnieje

i powierzam Ci szczególnie tych, którzy z ko-

łaska Boga,

nieczności muszą podejmować pracę niegodną

że jest miłość Jezusa Chrystusa, który oddał za

oraz tych, którzy stracili pracę lub którym nie

nas swoje życie,

udaje się jej znaleźć.

że jest moc Ducha Świętego, który wszystko od-

Potrzebujmy Twego Niepokalanego spojrzenia,

nawia.

by odzyskać zdolność postrzegania rzeczy i ludzi

Spraw, abyśmy nie poddawali się zniechęceniu,

z szacunkiem i wdzięcznością,

ale – ufając w Twoją nieustanną pomoc –

bez egoizmu czy obłudy.

dogłębnie zaangażowali się w odnowę samych
siebie,
tego Miasta i całego świata.
Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko!
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Z Polski
Przemyśl pamięta o nienarodzonych
W święto Świętych Młodzianków – betlejemskich
dzieci zamordowanych na rozkaz Heroda – na
przemyskim Cmentarzu Głównym odsłonięto i poświęcono tablicę pamiątkową dedykowaną dzieciom nienarodzonym, nieochrzczonym, bezimiennym ofiarom aborcji. Uroczystość odbyła się 28
grudnia br. z inicjatywy Wydziału Duszpasterstwa
Rodzin Kurii Metropolitalnej w Przemyślu, Stowarzyszenia Świeckich Doradców Życia Rodzinnego
„Miłość i odpowiedzialność” i Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej. Obrzędowi poświęcenia przewodniczył abp Adam Szal,
Metropolita Przemyski, który w słowie wprowadzenia zaznaczył: „Zgromadziliśmy się w liturgiczne święto Świętych Młodzianków, aby utrwalić
pamięć o dzieciach nienarodzonych, nieochrzczonych i bezimiennych – niemych ofiarach aborcji.
Tych, których twarzy – jak mówił św. Jan Paweł II –
nie poznała nawet własna matka. Nasza obecność
jest wyrazem nadziei, że dzieci te doświadczają
błogosławionych owoców niezgłębionego miłosierdzia Bożego”. W myśl słów błogosławieństwa
tablica staje się znakiem, który będzie pobudzać
wszystkich ludzi dobrej woli do pełnego szacunku
i obrony życia każdego poczętego dziecka, umacniać nadzieję zbawienia dzieci nienarodzonych,
nieochrzczonych, bezimiennych, niemych ofiar
aborcji, a serca obciążone ciężarem winy napełniać promieniami miłosierdzia.
Źródło: Archidiecezjalne Radio FARA
Przygotowanie do małżeństwa w diecezji sandomierskiej
W święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa,
30 grudnia, biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz wydał instrukcję dotyczącą bezpośredniego
przygotowania do sakramentu małżeństwa. We
wprowadzeniu biskup podkreśla, że Kościół uważa
służbę małżeństwu i rodzinie za jedno ze swoich
najważniejszych zadań. Dokument, określając zasady bezpośredniego przygotowania w Diecezji
Sandomierskiej, podkreśla w pierwszej kolejności,
że samo uczęszczanie na katechezę szkolną, nawet w wymiarze szkoły średniej, nie może być
uznane za wystarczające.

Przygotowanie bezpośrednie rozpoczyna się od
momentu spotkania narzeczonych z duszpasterzem w kancelarii parafialnej, a kończy zawarciem
sakramentu małżeństwa. Pierwsze spotkanie z kapłanem, o charakterze zapoznawczym i informacyjnym, powinno mieć miejsce przynajmniej pół
roku przed ślubem. Drugie ma odbyć się nie później niż trzy miesiące przed planowanym dniem zawarcia małżeństwa. Chodzi głównie o przeprowadzenie egzaminu przedślubnego narzeczonych
i sporządzenie na jego podstawie protokołu,
a także zapoznanie kandydatów do małżeństwa
z liturgią ślubną oraz uzgodnienie związanych z nią
detali. Istotnym elementem przygotowania bezpośredniego

jest

według

instrukcji

katechizacja

przedślubna, nazywana potocznie kursami przedmałżeńskimi, która powinna odbywać się w ośrodkach dekanalnych oraz w większych parafiach dekanatu. Dokument określa dwie formy odbycia katechizacji przedślubnej. Forma zwyczajna, gdzie
przygotowanie obejmuje dziesięć cotygodniowych
spotkań i kończy się dniem skupienia. Forma nadzwyczajna polega na dwóch weekendowych cyklach
spotkań od piątkowego popołudnia do niedzieli.
Zespół prowadzący katechizację przedślubną ma
być złożony z duszpasterza, doradcy życia rodzinnego oraz innych świeckich, najlepiej par małżeńskich, które podzielą się z narzeczonymi własnym
doświadczeniem. Za zgodą Kurii Diecezjalnej możliwe jest również, w wyjątkowych sytuacjach, odbycie przygotowania indywidualnego pod kierunkiem
kapłana. Już w trakcie kursu przedmałżeńskiego
narzeczeni powinni odbyć spotkanie w Poradni Życia Rodzinnego. Jego celem jest zapoznanie się
z nauką o zasadach moralnych i podstawach biologicznych odpowiedzialnego rodzicielstwa. Kolejne
trzy spotkania w poradni mają mieć charakter osobistych kontaktów doradcy w zakresie życia rodzinnego z poszczególnymi parami lub indywidualnie. Doradców obowiązuje tajemnica w zakresie
informacji dotyczących narzeczonych i przebiegu
spotkań. Instrukcja wyznacza niezbędne ramy
przygotowania do sakramentu małżeństwa, duszpasterze ze swoimi współpracownikami mogą ubogacić formację narzeczonych nowymi treściami.
www.gosc.pl
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Dziękczynienie za Duchową Adopcję Dziecka Po-

Wielu z nas od lat składa wtedy przyrzeczenia ad-

czętego

opcji duchowej dziecka poczętego. Przy zapalonej

W archidiecezji poznańskiej w święto Świętych

świecy rozważmy jedną tajemnicę Różańca: Zwia-

Młodzianków dziękowano za dzieło Duchowej Ad-

stowanie, i o godz. 21 włączmy się duchowo w Apel

opcji Dziecka Poczętego. W kościołach archidiece-

Jasnogórski. Prośmy też św. Jana Pawła II o pomoc.

zji poznańskiej 28 grudnia odprawiono Msze

Może Bóg się nad nami zlituje i jeszcze raz nam

dziękczynne za łaski udzielone przez Boga dzięki

pobłogosławi w upominaniu się już nie o nasze

modlitwie duchowej adopcji. Jednocześnie tego

prawa, ale o prawa naprawdę najsłabszych”.

dnia zakończyły się zobowiązania podjęte 9 mie-

Na podstawie: „Idziemy”, nr 49 z 4 grudnia 2016

sięcy wcześniej. Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego polega na otoczeniu przez okres trwania

Bronią prof. Chazana

ciąży modlitwą nienarodzonego dziecka, które

Przedstawiciele Fundacji Życie złożyli na ręce pre-

jest zagrożone zabiciem w łonie matki. „Cieszę się

zydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz w sto-

z zaangażowania wielu osób, które odważnie po-

łecznym ratuszu petycję z apelem o przywrócenie

dejmują wysiłek Duchowej Adopcji, wyrażając

prof. Bogdana Chazana na stanowisko dyrektora

w ten sposób wiarę w moc modlitwy przy okazji

szpitala Świętej Rodziny w Warszawie. Pod wnio-

dyskusji nad rozwiązaniami ustawowymi dotyczą-

skiem podpisało się prawie 45 tys. mieszkańców

cymi kwestii życia nienarodzonych – mówi abp

stolicy. Zdaniem przedstawicieli Fundacji Życie od-

Stanisław Gądecki. – Chrześcijanin pamięta, że

wołanie prof. Chazana z funkcji dyrektora szpitala

wprowadzenie określonych zakazów czy nakazów

wpłynęło na zwiększenie liczby aborcji dokonywa-

jest zawsze tylko sukcesem połowicznym, waż-

nych w Warszawie. – W samym 2016 roku doko-

niejsze jest formowanie sumienia” – powiedział

nano w tym szpitalu ośmiu zabiegów usunięcia

metropolita poznański.

ciąży – mówił prezes fundacji Michał Owczarski.

www.pl.radiovaticana.va

Działacze przypomnieli przypadek nieudanej aborcji farmakologicznej Wiktorka, u którego po aborcji

Gest solidarności z nienarodzonymi w Niepoka-

stwierdzono oznaki życia. Konającemu dziecku nie

lane Poczęcie

została udzielona pomoc, wskutek czego zmarł. -

Redaktor naczelny tygodnika „Idziemy” ks. Henryk

Dziękuję wszystkim, którzy zbierali podpisy i pod-

Zieliński zachęcał do gestu solidarności z niena-

pisali się pod tą petycją – powiedział prof. Bogdan

rodzonymi dziećmi i modlitwy w intencji obrony

Chazan podczas spotkania z mediami. Podkreślił,

życia 8 grudnia w uroczystość Niepokalanego Po-

że popierając zbiórkę podpisów pod tą sprawą nie

częcie Najświętszej Maryi Panny. W swoim tekście

chodzi mu o posadę, ale o zasadę, aby dzieci nie-

pisał on o konieczności odbudowania dobrego

narodzone nie były zabijane. Były dyrektor szpitala

klimatu wokół ochrony życia w Polsce. „Pomysł,

Świętej Rodziny wyraził także nadzieję, że mini-

aby w tym roku w oknach polskich domów zapalić

sterstwo zdrowia pozytywnie zaopiniuje prawo pla-

świece solidarności zrodził się przy grobie św.

cówek medycznych do odmowy wykonania zabiegu

Jana Pawła II podczas Narodowej Pielgrzymki Po-

aborcji, w ramach stosowania klauzuli sumienia.

laków do Rzymu. Nie chodzi jednak o wolność

Fundacja Życie jest organizacją aktywnie włącza-

i prawa tych, którzy już się narodzili i żyją na pol-

jącą się w inicjatywy na rzecz ochrony życia poczę-

skiej ziemi, ale o prawo do życia dla nienarodzo-

tego. Organizuje na terenie Łodzi m.in. Marsze dla

nych, którzy we własnej obronie występować jesz-

Życia, czy Biegi dla Rodziny, konferencje i szkolenia

cze nie mogą. (…) Zacznijmy więc od zapalenia w

dla rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół i sa-

oknach świecy solidarności z nienarodzonymi.

morządowców.
www.ekai.pl

Niech to będzie na początek jeden wieczór
8 grudnia, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny”.
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Trwa zbiórka podpisów pod inicjatywą Mama, Tata

W dokumencie wskazano m.in, że rządowy pro-

i Dzieci

gram 500+ wpłynął na to, jacy potrzebujący są

Zbiórka podpisów pod Europejską Inicjatywą Oby-

obecnie objęci pomocą „Szlachetnej Paczki”. Udział

watelską „Mama, Tata i Dzieci” trwa w Polsce od

rodzin wielodzietnych wśród beneficjentów akcji

kilku miesięcy, a jej kulminacyjny moment miał

spadł dwukrotnie w stosunku do roku poprzed-

miejsce 4 grudnia 2016 r. Celem akcji jest zagwa-

niego, a wśród rodzin wielodzietnych włączonych

rantowanie w prawie europejskim jasnej definicji

do projektu zdecydowana większość to te, dla któ-

małżeństwa i rodziny. Koordynator Komitetu Krajo-

rych źródłem problemu jest dodatkowa bariera –

wego tej inicjatywy zwrócił uwagę, że coraz częściej

choroba, niepełnosprawność lub nieszczęśliwe

instytucje europejskie dążą do uznania związków

zdarzenie losowe. Pomocą „Szlachetnej Paczki”

osób tej samej płci za tożsame z małżeństwem.

mogą bowiem zostać objęte jedynie rodziny,

„Stoimy na stanowisku obrony prawa krajowego –

w których dochód na osobę nie przekracza mie-

powiedział Jan Urmański. – Konstytucje szeregu

sięcznie 500 zł, w przypadku osób starszych i sa-

państw Unii Europejskiej mówią o tym, że małżeń-

motnych - 600 zł.

stwo jest związkiem kobiety i mężczyzny. Proponu-

Dla 13 proc. samotnych rodziców ciepłe buty

jemy, aby rodziną, jeśli jest zdefiniowana z per-

i kurtka na zimę dla dzieci to tylko odległe marze-

spektywy europejskiej, było małżeństwo jednej ko-

nia. Są takie rodziny, w których miesięczny dochód

biety i jednego mężczyzny oraz relacja pokrewień-

na jedną osobę nie przekracza 50 zł. 340 rodziców

stwa, czyli związek osób oparty na małżeństwie lub

samotnie wychowujących dzieci (spośród 20 771

pokrewieństwie” – wyjaśnił koordynator.

rodzin zakwalifikowanych w 2015 r. do pomocy)

Aby tą Europejską Inicjatywą Obywatelską musiały

nie ma kuchni, zatem przygotowanie kolacji wigi-

zająć się instytucje europejskie, trzeba aż miliona

lijnej jest wyjątkowym wyzwaniem. Wolontariusze,

podpisów zebranych w państwach członkowskich.

którzy zbierali dane do raportu, zgodnie zazna-

Zbiórka potrwa do 3 kwietnia 2017 roku.

czają, że wielką siłą w tej grupie są więzi w rodzi-

www.pl.radiovaticana.va

nie.
www.ekai.pl

Raport o biedzie w polskich rodzinach
1,6 zł dziennie przypada na jedną osobę w blisko

Więcej kobiet zostało w domu z dziećmi?

15% rodzinach dotkniętych chorobą lub niepełno-

„Dziennik Gazeta Prawna” opierając się na Badaniu

sprawnością, a co trzeci senior nie może wydać wię-

Aktywności Ekonomicznej Ludności przeprowa-

cej niż 7 zł dziennie, aby nie popaść w długi - to

dzonym przez GUS poinformowała, że nawet 150

tylko niektóre dane przedstawione w raporcie wo-

tys. Polek mogło zrezygnować z aktywności zawo-

lontariuszy „Szlachetnej Paczki” na temat biedy

dowej z powodu świadczenia otrzymywanego

w Polsce. Raport powstał w oparciu o informacje ze-

w ramach programu Rodzina 500+. Okazuje się,

brane przez wolontariuszy „Szlachetnej Paczki”

że wbrew nacierającej ze wszystkich stron propa-

w 2015 r. podczas odwiedzin w domach ponad 35

gandzie, dla wielu kobiet rodzina jest ważniejsza

tys. polskich rodzin. Oprócz statystyk zawiera też

niż kariera. Od marca do września liczba osób

konkretne historie ludzi biednych, w tym osób star-

biernych zawodowo wzrosła o 150 tys. Powodem

szych, niepełnosprawnych, samotnych rodziców

rezygnacji z pracy są w ich przypadku „obowiązki

i rodzin wielodzietnych. Raport ukazuje 21 historii,

rodzinne związane z prowadzeniem domu”. Towa-

które ilustrują, kim są potrzebujący. Raport omawia

rzyszy temu wzrost liczby niepracujących w grupie

problem biedy w sześciu kategoriach: starość i sa-

wiekowej 25-44. Jedyna grupa, w której spadła ak-

motność, choroba lub niepełnosprawność w rodzi-

tywność zawodowa, to kobiety. Powyższe dane nie

nie, trudny start w samodzielność, rodzina wielo-

pozostawiają ekspertom złudzeń. Kobiety mające

dzietna, nieszczęście i samodzielny rodzic.

na wychowaniu dzieci rezygnują z pracy na rzecz
poświęcenia się rodzinom.
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Takie informacje podaje portal www.pch24.pl, na-

ze

tomiast portal www.wPolityce.pl informuje, że

w wieku do 7 lat. Członkowie rodziny zostaną

szczególnym

„z danych GUS nie wynika, że z wzrost bierności

wsparci w opiece nad osobą niepełnosprawną

ma związek z programem Rodzina 500 +. Co wię-

poprzez możliwość uzyskania pomocy w formie

cej z jednostkowych danych GUS za I i II kw 2016

tzw. opieki wytchnieniowej. Ma ona polegać na

r. wynika, że wzrost pomiędzy kwartałem I i II

wsparciu w załatwieniu codziennych spraw, czy

w omawianej kategorii bierności zaobserwowano

zastępstwie członka rodziny/opiekuna w przy-

głównie wśród osób, które nie posiadają dzieci do

padku jego odpoczynku lub podjęcia pracy. Prze-

17 r.ż. (z 628 tys. do 680 tys.) lub posiadają 2

widziano 120 godzin rocznie takiej pomocy. Za-

dzieci w wieku kwalifikującym ich do otrzymania

siłek opiekuńczy (opieka nad chorym dzieckiem

świadczenia 500+ (z 416 tys. do 439 tys.). Jedno-

między 14. a 18. rokiem życia) zostanie wydłu-

cześnie zaobserwowano niewielkie spadki wśród

żony z 14 do 30 dni w przypadku opieki nad

osób z 1 dzieckiem oraz 3 i więcej dzieci (odpo-

dzieckiem chorym ze znacznym stopniem nie-

wiednio z 451 tys. do 441 tys. osób oraz z 206 tys.

pełnosprawności albo orzeczeniem o niepełno-

do 200 tys. osób). MRPiPS twierdzi, że dane te nie

sprawności łącznie z określonymi wskazaniami.

wskazują negatywnego efektu Programu 500+”.

Program

zakłada

uwzględnieniem

także

stworzenie

dzieci

miejsc

w ośrodkach wsparcia pomagających osobom
Zatwierdzono program „Za życiem”

niepełnosprawnym (w szczególności „z niepełno-

Rząd przyjął uchwałę w sprawie programu kom-

sprawnością sprzężoną i spektrum autyzmu”)

pleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”,

w osiągnięciu samodzielności i niezależności

przedłożoną przez Ministerstwo Rodziny, Pracy

w życiu społecznym i zawodowym oraz tworzenie

i Polityki Społecznej. Program ma wspierać rodziny

i rozwój mieszkalnictwa chronionego oraz wspo-

z osobami niepełnosprawnymi, w szczególności

maganego (zapewnienie całodobowej pomocy

wychowujące niepełnosprawne dzieci. W 2017 r. na

dorosłym osobom niepełnosprawnym). Rocznie

realizację programu zaplanowano 511 mln zł,

ma powstawać 50 mieszkań dla blisko 500 osób.

a łącznie w latach 2017-2021 - 3,7 mld zł. Pro-

Urzędy pracy otrzymają dodatkowe środki na

gram „Za życiem”, zdaniem resortu, obejmuje

działania aktywizacyjne dla bezrobotnych rodzi-

kompleksowe rozwiązania dotyczące wsparcia dla

ców i opiekunów osób niepełnosprawnych, nie-

kobiet w ciąży i ich rodzin, wczesnego wspomaga-

zbędne do podjęcia zatrudnienia lub rozpoczęcia

nia dziecka i jego rodziny, usług wspierających, re-

działalności gospodarczej. Program ma - w opinii

habilitacyjnych i mieszkaniowych. Program zapew-

rządu - skoordynować wszystkie działania na

nia „koordynację wsparcia, poradnictwa i informa-

rzecz rodzin z osobą niepełnosprawną, zapewnić

cji”. W programie przewidziano różne formy

dostęp do informacji oraz wzmocnić funkcję ok.

wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin, po-

5 tys. asystentów rodziny.

cząwszy od zapewnienia dostępu do wszechstron-

www.ekai.pl

nej opieki nad kobietą w okresie ciąży, w tym powikłanej, porodu i połogu oraz wczesnego wspo-

Przypominamy, że Międzywydziałowy Instytut

magania rozwoju dziecka. Istniejące domy dla ma-

Bioetyki UPJPII w Krakowie we współpracy z Fun-

tek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży zostaną

dacją „Jeden z nas” wydaje Newsletter Bioetyczny

doposażone - docelowo zakłada się funkcjonowa-

w wersji elektronicznej. Kolejne numery do-

nie ok. 40 takich placówek na terenie kraju. Zapla-

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

nowano także utworzenie 380 ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych,

umożli-

wiających objęcie wsparciem osób niepełnosprawnych,
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Ze świata
Irlandia: jest logo i strona Światowego Spotkania
Rodzin w Dublinie
Ruszyła strona Światowego Spotkania Rodzin w Dublinie, które będzie miało miejsce od 22 do 26
sierpnia 2018 r. Pod adresem www.worldmeeting2018.ie znaleźć można ogólne informacje
o tym wydarzeniu, ramy programowe, wypowiedzi
papieża Franciszka oraz biskupów irlandzkich dotyczące WMOF oraz zapisać się na newsletter informacyjny. Gotowe jest również logo, w centrum którego umieszczona została rodzina. Członkowie rodzin reprezentowani są przez osoby w różnym
wieku i w różnych rolach idący razem w komunii
i miłości, pomagający sobie wzajemnie podczas podróży życia. Krzyż i półkole przedstawiają Bożą miłość, płynącą z krzyża, obejmującą i podtrzymującą
rodziny całego świata. Nikt nie jest wykluczony, nikt
nie zostaje porzucony. Małżeństwa, osoby starsze,
single, wdowy i wdowcy, osoby konsekrowane, kapłani, dzieci; wszyscy są ważnymi członkami naszych rodzin i wszyscy są zaproszeni do uczestniczenia w Światowym Spotkaniu Rodzin w 2018
roku. Na logo składają się również: wizerunek
Ziemi, kościół, Trójca Święta. Więcej informacji na
www.kodr.pl.
Watykan: pierwsze stowarzyszenie kobiet
W Watykanie powstało stowarzyszenie kobiet pierwsze od czasu utworzenia Państwa Watykańskiego. Stowarzyszenie D.VA (Donne in Vaticano Kobiety w Watykanie) jest otwarte dla wszystkich
750 kobiet pracujących w instytucjach Stolicy Apostolskiej i w Watykanie. Stanowią one niemal 20
procent wszystkich tam zatrudnionych. Celem
ugrupowania jest stworzenie „przyjacielskiej sieci
solidarności dla wspierania rozwoju zawodowego
i osobistego”, w planie są także propozycje kulturalne, charytatywne i duchowe”, poinformowało
5 grudnia biuro prasowe Stolicy Apostolskiej. „Sądzimy, że kobiety stanowią cenną grupę pracowników we wszystkich dziedzinach życia i działalności
w Watykanie”, głosi deklaracja założycielska. D.VA
podkreśla, że zachętą dla utworzenia stowarzyszenia było nauczanie papieży, którzy „przy wielu okazjach” wyrażali uznanie dla pracy kobiet.

Grupa kobiet pracujących w Watykanie już od
dawna starała się o utworzenie wspólnej platformy. Oficjalnie D.VA powołano do życia 1 września 2016 r. Od pierwszej chwili swój udział zgłosiło ok. 50 kobiet. Przewodniczącą stowarzyszenia jest pochodząca z USA Tracey McClure, pracująca w dzienniku watykańskim „L’Osservatore
Romano”.
www.pl.radiovaticana.va
Kuba: najwyższy wskaźnik aborcji
Spuścizną po blisko 50 latach rządów kubańskiego dyktatora Fidela Castro, który zmarł 25 listopada w wieku 90 lat, jest jeden z najwyższych
na świecie wskaźnik aborcji. Castro, który doprowadził do obalenia prezydenta Fulgencio Batisty
w 1959 roku i wprowadził krwawą dyktaturę
w kraju, ma na swoim sumieniu liczne zbrodnie.
Nie tylko skazywał na rozstrzelanie przez pluton
egzekucyjny tysiące więźniów politycznych, ale
także wprowadził zabijanie dzieci nienarodzonych na życzenie. W tej chwili Kuba – według danych Johnston Archive – wiedzie prym pośród
państw o najwyższym odsetku aborcji. Co roku
dokonuje się tutaj rekordowej liczby aktów
uśmiercających dzieci poczęte. Aborcji poddaje
się prawie 29 na 1000 kobiet w wieku 15-44 lat.
Nawet Chiny, ze swoją niesławną „polityką jednego dziecka,” miały w 2015 roku niższy wskaźnik wynoszący 19,2 aborcji na 1000 kobiet
w wieku rozrodczym. Równie wysoki odsetek co
Chiny posiadają Stany Zjednoczone (19,6 aborcji
na 1000 kobiet). Trzy czwarte mieszkańców Kuby
używa antykoncepcji – i jak podaje ONZ – są to
prawie wszystko „nowoczesne” środki. Wskaźnik
umieralności kubańskich matek jest również wysoki. Na 100 tys. porodów przypadają 73 zgony
kobiet. Współczynnik dzietności Kuby wynosi 1,5
dziecka na kobietę i jest najniższy na obszarze
Karaibów, gdzie średnio współczynnik ten wynosi
2,2.
Aborcja jest dostępna na Kubie na żądanie.
Dziewczęta poniżej 16 roku życia muszą mieć
zgodę rodziców lub opiekunów na uśmiercenie
swojego dziecka.
www.pch24.pl
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Francja: reakcja episkopatu na ustawę-knebel

Kuczynski powierzył Bogu Trójjedynemu wszyst-

Rząd Francji dąży do ograniczenia w internecie

kie swoje myśli i decyzje, by służyły one dobru

działań na rzecz obrony życia, m.in. usiłując

kraju. Poprosił Najwyższego, by zawsze pomagał

wprowadzić do kodeksu karnego nowe przestęp-

mu kierować się w rządzeniu Dekalogiem. Prezy-

stwo, jakim jest „utrudnianie za pomocą środków

dent poprosił też Boga o wybaczenie za wszystkie

cyfrowych dobrowolnego korzystania z przerywa-

grzechy, jakie popełnił w przeszłości, oraz za

nia ciąży”. Ta rządowa propozycja ustawodawcza

wszystkie popełnione kiedykolwiek przez jego ro-

została przeforsowana w obu izbach parlamentu.

daków. Oczy komentatorów politycznych i religij-

Wywołała stanowczy sprzeciw biskupów. W liście

nych w Ameryce Południowej są teraz zwrócone

do prezydenta Françoisa Hollande’a przewodni-

na Kuczynskiego. Jego przykład stanie się bowiem

czący Konferencji Biskupów Francji, arcybiskup

punktem odniesienia dla innych. W końcu nie

Georges Pontier napisał, że nowe prawo uderzy-

każdy dokonuje tak spektakularnego aktu zawie-

łoby we wszystkie stowarzyszenia broniące życia,

rzenia, który angażuje głęboko nie tylko jego

które wykorzystują sieć jako miejsce spotkania

osobę,

z kobietami mierzącymi się z trudną decyzją tak

urzędu. Jeśli prezydent dochowa wierności nau-

zwanej aborcji. „To, że [strony te] cieszą się dużą

czaniu Kościoła, może się stać przykładem, że da

popularnością, świadczy, że są potrzebne. Czy

się pogodzić tożsamość chrześcijanina i powoła-

tego chcemy, czy nie, przerwanie ciąży zawsze

nie polityka, sprawując nawet najwyższe godności

jest trudnym wyborem stawiającym pytania na-

w państwie. Jeżeli natomiast wesprze projekty

szemu sumieniu. Stąd też kobiety muszą mieć

niezgodne z nauką i moralnością Kościoła, udzieli

możliwość poradzenia się kogoś w tej sprawie” –

tym samym publicznej lekcji hipokryzji; pokaże,

stwierdził arcybiskup Marsylii. Jednocześnie przy-

że można wypowiedzieć każde słowa przysięgi

pomniał, że ostatnia reforma systemu opieki

wobec Boga, a następnie je złamać.

zdrowotnej w tym kraju i tak już zniosła obowiąz-

Źródło: www.wpolityce.pl

lecz

także

autorytet

sprawowanego

kowy tydzień refleksji przed podjęciem ostatecznej decyzji o zabiciu własnego dziecka.

Brazylia: protesty przeciwko zabijaniu nienaro-

Przyjęty projekt ustawy jest uzupełnieniem prawa

dzonych

z 1993 roku przewidującego karanie za prze-

Decyzja trzech sędziów Najwyższego Trybunału

szkadzanie lub chęć przeszkodzenia w dostępie

Federalnego (STF) Brazylii (zwanych ministrami)

do aborcji poprzez zakłócanie wejścia do placó-

o liberalizacji aborcji do 3. miesiąca ciąży spro-

wek aborcyjnych czy też grożenie personelowi lub

wokowała liczne protesty, tak oficjalne, jak też ze

kobietom chcącym usunąć ciążę. Można za to do-

strony osób indywidualnych za pośrednictwem

stać karę nawet do dwóch lat więzienia i 30 tys.

portali społecznościowych. Sędziowie Najwyż-

euro grzywny. Według przewodniczącego francu-

szego Trybunału Federalnego analizowali wniosek

skiego episkopatu, takie działania władz godzą

habeas corpus pięciu funkcjonariuszy nielegalnej

nie tylko w swobodę wypowiedzi, ale przede

kliniki aborcyjnej w Duque de Caxias w stanie Rio

wszystkim w wolność sumienia.

de Janeiro. Trzech spośród nich stwierdziło w gło-

www.pch24.pl

sowaniu, że zabicie dziecka przed narodzeniem
nie jest przestępstwem. W ten sposób otworzyli

Peru: prezydent zawierzył siebie Bogu

furtkę dla innych brazylijskich sędziów. Ta decy-

Pedro Pablo Kuczynski, który objął urząd prezy-

zja wprowadziła do parlamentu klimat zamiesza-

denta Peru 28 lipca 2016 roku, podczas Narodo-

nia. Według przewodniczącego izby deputowa-

wego Dnia Modlitwy (wydarzenia obchodzonego

nych ministrowie weszli na teren, który nie jest ich

co roku w tym kraju od 31 lat) dokonał prywat-

kompetencją. To parlament jest ciałem ustawo-

nego aktu zawierzenia siebie, swojej rodziny,

dawczym, a nie trybunał sprawiedliwości. Episko-

rządu, wszystkich ministrów i obywateli oraz całej

pat w odpowiedzi na decyzję Sądu Najwyższego

Republiki Peru Najświętszemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi.

skierował do wspólnot Kościoła oficjalną notę,
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w której zachęca wiernych do publicznej obrony

Kościelną propozycję przedstawił Władimir Le-

życia ludzkiego. W dokumencie opublikowanym

gojda, szef synodalnego Wydziału ds. Kontaktów

1 grudnia 2016 r. biskupi przypomnieli nauczanie

ze Społeczeństwem i Mediami. Władimir Legojda

Kościoła o godności i nietykalności życia ludzkiego od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci.
Pasterze Kościoła cytują też artykuły brazylijskiej
konstytucji, która gwarantuje wartość i poszanowanie ludzkiego życia. Episkopat podkreśla, że
szanuje autonomię władz republiki i jej broni.
Podkreśla też z uznaniem duży wkład Sądu Najwyższego w trudnych chwilach, jakie naród przechodził w ostatnim okresie. Zdecydowanie jednak
nie zgadza się ze sposobem traktowania aborcji
przez tę najwyższą instancję sprawiedliwości.
Źródło: www.deon.pl

Biskupi włączyli się do debaty publicznej o możliwości uchylenia VIII poprawki do konstytucji tego
kraju, która zrównuje prawa nienarodzonego
dziecka z prawami jego matki. Wydali oni specjalny dokument skierowany do Zgromadzenia
Narodowego. Nosi on tytuł: „Dwa życia, jedna miHierarchowie

ścią państwowych usług medycznych, gdyż ciąża
nie jest chorobą, a jej przerwanie nie jest zwykłą
operacją lekarską. Powołał się na praktykę światową, gdzie jego zdaniem w wielu krajach zabijanie dzieci nienarodzonych nie jest finansowane
z budżetu państwa. Podkreślił, że nawet najbardziej bogate kraje nie będą bezpłatnie rozdawały
narkotyków, wyrobów nikotynowych czy alkoholu,
gdyż szkodzą one zdrowiu. Tym bardziej nikt nie
wpadnie na pomysł wydawania bezpłatnych doz
narkomanowi, aby uchronić społeczeństwo od

Irlandia: aborcja to nie zabieg leczniczy

łość”.

powiedział, że aborcja powinna przestać być czę-

bronią

dotychczasowych

przepisów, określając przerywanie ciąży jako „poważnie niemoralne w jakichkolwiek okolicznościach”. Ich zdaniem proponowane zmiany „nie
służyłyby niczemu, jak tylko temu, by odebrać
prawo do życia niektórym z nienarodzonych”. Biskupi wyrażają zdecydowane przekonanie, „że
każde dziecko, które jeszcze nie przyszło na
świat, niezależnie od swojej kondycji zdrowotnej
czy okoliczności narodzin, powinno być traktowane na równi z innymi”. Dbać o „kulturę życia” –
uważają irlandzcy hierarchowie – „pozostaje w interesie każdego pokolenia i określa nas jako społeczeństwo”.
Źródło: www.wiara.pl
Rosja: patriarchat moskiewski o tym, że aborcja
nie jest leczeniem
Patriarchat moskiewski wystąpił z nową inicjatywą
po tym, jak Duma Państwowa Rosji odrzuciła projekt zakazu finansowania tzw. aborcji z budżetu
państwa ze względu „na możliwość zwiększenia
działalności przestępczej” w tej sferze, jak argumentowali parlamentarni eksperci.

przestępstw kryminalnych.
www.pl.radiovaticana.va
USA: Planned Parenthood bez finansów państwowych w Teksasie
Wykroczenia i naruszenia dopuszczalnych norm
medycznych przyczyniły się do decyzji o zaprzestaniu finansowania organizacji Planned Parenthood Gulf Coast (PPGC) z funduszy stanowego
programu Medicaid w Teksasie. Stuart Bowen, generalny

inspektor

stanowej

komisji

zdrowia

(HHSC) oznajmił w oficjalnym piśmie, że wykonane ukrytą kamerą filmy poświadczające handel
organami dzieci zamordowanych w trakcie tak
zwanej aborcji wskazują na naruszanie przez
Planned Parenthood przepisów. „Państwa działania gwałcą ogólnie przyjęte standardy medyczne
znajdujące odzwierciedlenie w prawie stanowym
i federalnym i naruszają zasady programu Medicaid w sposób uzasadniający wypowiedzenie” –
napisał m.in. Bowen. „Texas Tribune” poinformowała, że decyzja powinna zacząć obowiązywać
w ciągu 30 dni, co oznaczałoby wstrzymanie dotacji rzędu 3,1 miliona dolarów z dniem 19 stycznia 2017 r. Data ta mogłaby ulec opóźnieniu
gdyby Planned Parenthood odwołało się od decyzji w zwykłym trybie administracyjnym. Przedstawiciele zbrodniczej organizacji zapowiadają jednak, że będą dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej.
www.pch24.pl
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Włochy: coraz większe aborcyjne podziemie

Kanada: Mary Wagner skazana

Dane statystyczne udostępnione włoskiemu par-

Kanadyjski sąd odrzucił apelację Mary Wagner.

lamentowi przez tamtejsze Ministerstwo Zdrowia

Kobieta zaangażowana w obronę życia ma zakaz

wskazują na lawinowy wręcz wzrost przypadków

zbliżania się do klinik aborcyjnych. Tam dzia-

tak zwanej aborcji farmakologicznej, przy sto-

łaczka pro-life próbuje rozmawiać z kobietami

sunkowo niewielkim spadku liczby zabójstw nie-

i przekonywać je do rezygnacji z zabicia własnego

narodzonych dokonanych metodami chirurgicz-

dziecka. Sąd ocenia takie zachowanie jako niedo-

nymi. Według oficjalnego raportu w roku 2015

puszczalne. Wyrok dotyczył jednej z poprzednich

w wyniku tzw. aborcji chirurgicznej zginęło aż 87

spraw Mary Wagner. Kobieta za swą działalność

369 dzieci poczętych. Oznacza to spadek o nieco

na rzecz życia poczętego spędziła już w więzieniu

ponad 9 procent w stosunku do 2014 r. Nie tak

w sumie 4,5 roku. Także i teraz sąd odrzucił ar-

dawna liberalizacja dostępności pigułki postkoi-

gumenty obrony, że Mary Wagner działała w sta-

talnej „ellaOne” drastycznie zwiększyła za to na

nie wyższej konieczności. Okazuje się, że roz-

Półwyspie Apenińskim możliwość samodzielnego

mowa z matkami i próba uświadomienia im zła,

uśmiercenia dziecka u samego zarania jego ist-

jakie idzie za aborcją, jest w Kanadzie niedozwo-

nienia. Środek reklamowany jako antykoncepcja

lona. - Państwo ma prawny obowiązek chronić

awaryjna ma bowiem – oprócz tego, że nie do-

każde niewinne życie ludzkie. Kiedy państwo

puszcza do zapłodnienia – także drugi rodzaj

uchyla się od swoich obowiązków, ludzie mogą tę

działania, o którym wolą milczeć aborcjoniści.

pozostawioną przez państwo lukę wypełnić po-

W przypadku gdy rozrodcze komórki męska

przez wykonywanie moralnego i prawnego obo-

i żeńska jednak się połączą, pigułka „po” nie po-

wiązku ratowania życia ludzkiego - podkreślał

zwala na zagnieżdżenie zarodka w macicy, powo-

Charles Lugosi, obrońca Mary Wagner. Sąd nie po-

dując tym samym jego śmierć. Nie sposób osza-

dzielił tego poglądu. O werdykcie sądu Mary Wa-

cować, ile istnień zostaje unicestwionych w ten

gner dowiedziała siedząc w więzieniu, bowiem 12

sposób, jednak bezsporne pozostaje, iż dopusz-

grudnia została aresztowana w klinice aborcyjnej,

czenie preparatu do wolnej sprzedaży uruchamia

gdzie – mimo zakazu – ponownie próbowała ra-

na olbrzymią skalę śmiertelną ruletkę. Widać to

tować nienarodzone dzieci. Wizyta zakończyła się

dobitnie na włoskim przykładzie. Jak podaje

małym sukcesem, bo jedna z odwiedzonych ko-

w ślad za raportem włoskiego Ministerstwa Zdro-

biet po rozmowie w Wagner zrezygnowała z zabi-

wia portal Corrispondenza Romana, zaledwie w

cia własnego dziecka. – Ta apelacja była bardzo

ciągu roku po uwolnieniu sprzedaży „ellaOne” po-

ważna, zasadnicza w kwestii obrony dzieci poczę-

pyt na zdradliwy środek wzrósł z 18,8 tysiąca pa-

tych w Kanadzie. To jest dramatyczne, że Kanada,

kietów do ponad 83 tysięcy. Biorąc zaś pod uwagę

która uchodzi za jedno z najbardziej cywilizowa-

wszystkie dostępne na włoskim rynku preparaty

nych państw, pozbawia praw człowieka poczętego

reklamowane jako antykoncepcyjne, a posiada-

i nic w tym względzie nie chce zmienić – skomen-

jące (czasem ukryte) działanie wczesnoporonne,

tował w rozmowie z „Naszym Dziennikiem” Jacek

łączna ich sprzedaż wyniosła w ubiegłym roku

Kotula z Fundacji Pro-prawo do życia. – Zamiast

365 tysięcy sztuk.
www.pch24.pl

ścigać tych, którzy prowadzą biznesy aborcyjne
na ogromną skalę, na więzienie skazywane są
obrończynie życia Mary Wagner i Linda Gibbons –
dodał.
www.pch24.pl
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