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Papieska adhortacja o rodzinie Amoris laetitia
Papież ogłosił adhortację apostolską o miłości

tarz stanu był legatem papieskim na obchody

w rodzinie – Amoris laetitia. Podsumowuje ona dwa

1050-lecia Chrztu Polski.

synody poświęcone tej tematyce oraz burzliwe

Ojciec Święty przypomniał, że wielu synów i córek

dyskusje,

Kościele

Polski, którzy odznaczyli się cnotami chrześcijań-

i mediach. Papież Franciszek wyznacza adhortacji

skimi czy męczeństwem, Kościół w różnych okre-

dwa

nabiera

sach wyniósł do chwały ołtarzy. Wymienia troje

szczególnego sensu w kontekście Jubileuszowego

świętych z doby najnowszej, czczonych na całym

Roku Miłosierdzia. Po pierwsze, ponieważ uważam

świecie: Maksymiliana Kolbego, Faustynę i Jana

ją za propozycję dla chrześcijańskich rodzin, która

Pawła II.

pobudzi

Kard.

jakie

główne

je

towarzyszyły
cele:

do

im

"Adhortacja

docenienia

darów

w
ta

małżeństwa

Parolin

zachęcił

wszystkich

uczestników

i rodziny oraz do podtrzymania miłości silnej

rocznicowych obchodów 1050-lecia Chrztu do kie-

i

rowania się Ewangelią, w tym do ochrony życia

pełnej

takich

wartości

jak:

wielkoduszność,

zaangażowanie, wierność i cierpliwość. Po drugie,

ludzkiego i rodziny.

ponieważ pragnie ona zachęcić wszystkich, by byli

www.radiovaticana.va

znakiem miłosierdzia i bliskości tam, gdzie życie
rodzinne nie jest realizowane w sposób doskonały

Papież do młodych: miłość jest dowodem osobi-

lub nie przebiega w pokoju i radości".

stym chrześcijanina

Podczas polskiej prezentacji dokumentu 8 kwietnia

W dniach 23-24 kwietnia do Rzymu przybyło ok.

abp

papieża

70 tys. młodych ludzi w wieku 13-16 lat, by świę-

Franciszka można streścić w zaproszeniu, które

tować Jubileusz Młodych zorganizowany w ramach

kieruje

do

Jubileuszowego Roku Miłosierdzia. Przeszli oni

w

przez Bramę Miłosierdzia bazyliki św. Piotra, wzięli

stosunku do rodziny, polegającą na towarzyszeniu,

udział w czuwaniu modlitewnym na Stadionie

integrowaniu, byciu blisko tych wszystkich, którzy

Olimpijskim i wysłuchali specjalnej homilii, jaką

cieszą się pięknem małżeństwa, ale i tych, którzy

skierował do nich papież Franciszek. - Miłowanie

cierpią z powodu zranionej miłości”.

jest piękne, jest to droga do szczęścia. Ale nie jest

www.radiovaticana.va

łatwe - jest trudne, wymaga wysiłku - przestrzegł

Migliore
do

duszpasterzy,

mówił:

„Adhortację

wszystkich,
aby

przyjąć

a

zwłaszcza

nową

postawę

Papież.
Papież na 1050-lecie Chrztu Polski: ochrona życia

- Miłość bowiem znaczy dawać nie tylko coś mate-

i rodziny

rialnego, ale coś z samych siebie: swój czas, swoją

„Bogaty w miłosierdzie Bóg znakomitą ziemię Pol-

przyjaźń, swoje zdolności. Odwołując się do obec-

ski uczynił w ciągu wieków żyzną i wydała ona

nego w młodych ludziach pragnienia, aby kogoś

przeobfite owoce duchowe” - napisał Papież Fran-

pokochać i być kochanym, Papież wskazał, że Je-

ciszek do kard. Pietro Parolina. Watykański sekre-
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zus, jeśli pójdą do Jego szkoły, umieści w ich
sercach „dobrą intencję, jaką jest miłowanie nie
posiadając: miłowanie ludzi nie chcąc ich zawłaszczyć, ale pozostawiając ich wolnymi”.
www.ekai.pl

Z Polski
Obchody jubileuszowe – episkopat w sprawie
ochrony życia
Obchody 1050-lecia Chrztu Polski obchodzone
od 14 do 16 kwietnia w Gnieźnie i Poznaniu
połączone były z 372. Zebraniem Plenarnym
Konferencji Episkopatu Polski. Biskupi przede
wszystkim dziękowali za łaskę Chrztu Polski,
podjęli również tematykę związaną z rodziną
i ochroną życia.
Podczas konferencji bp Jan Wątroba przewodniczący Rady ds. Rodziny oraz ks. Przemysław
Drąg dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin przedstawili zebranym bieżące
sprawy dot. Duszpasterstwa Rodzin:
- obrona życia oraz współdziałanie różnych
środowisk w tym obszarze,
- wprowadzenie do seminariów duchownych
przedmiotu duszpasterstwa rodzin – jako postulat posynodalny,
- podniesienie jakości istniejących katechez
przedmałżeńskich,
- towarzyszenie małżeństwom i rodzinom poprzez kierownictwo duchowe.
W komunikacie po zebraniu pasterze napisali
m. in.: „W związku z dyskusją o ochronie życia
ludzkiego Konferencja Episkopatu Polski podkreśla, że życie każdego człowieka jest wartością podstawową i nienaruszalną. Jego obrona
stanowi obowiązek wszystkich, niezależnie od
światopoglądu. Biskupi zwracają się do ludzi
dobrej woli, do matek i ojców, lekarzy i położnych oraz do stanowiących prawo, aby zgodnie
z sumieniem stawali na straży ludzkiego życia.

Dziękując świeckim angażującym się w ruchy,
stowarzyszenia i federacje pro-life, pasterze Kościoła w Polsce proszą o solidarną współpracę
w tej ważnej sprawie. Równocześnie oświadczają,
że nie popierają karania kobiet, które dopuściły
się aborcji. Te kwestie Kościół rozwiązuje w sakramencie pojednania, zgodnie z przepisami
prawa

kanonicznego

i

normami

etyczno-

moralnymi. Uwarunkowania kobiety decydującej
się na aborcję są złożone i zróżnicowane (por.
Jan Paweł II, Evangelium Vitae, 59). Należy dołożyć wszelkich starań, by wobec zamiaru przerwania ciąży, każda kobieta była otoczona wszechstronną i życzliwą opieką oraz pomocą medyczną, materialną, psychologiczną i prawną”.
www.kodr.pl/ www.episkopat.pl
11. rocznica śmierci Papieża Rodzin
Kardynał Karol Wojtyła został wybrany na Stolicę
Piotrową w 1978 r. Podczas swojego 27-letniego
pontyfikatu

odbył

104

podróże

apostolskie,

ogłosił 14 encyklik, 14 adhortacji apostolskich
i 42 listy apostolskie. Jan Paweł II był nazywany
papieżem pielgrzymem. Polskę odwiedził dziewięć razy. 10 lat po śmierci został kanonizowany
i nazwany Papieżem Rodzin.
W Polsce obchody rocznicy śmierci papieża Polaka odbyły się m. in. w Warszawie na Placu Piłsudskiego – czuwanie modlitewne z udziałem przedstawicieli Wojska Polskiego, w Wilanowie kard.
Kazimierz Nycz odprawił dziękczynną Mszę św.,
natomiast w Krakowie przy ul. Franciszkańskiej 3
były osobisty sekretarz Ojca Świętego kard. Stanisław Dziwisz spotkał się z użytkownikami Twittera.
www.telewizjarepublika.pl
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Dzień Świętości Życia

o świadczenie wychowawcze.

Z okazji Dnia Świętości Życia, który w tym roku

- Program „Rodzina 500 plus” jest szansą na

był obchodzony 4 kwietnia, modlono się w wielu

wzrost liczby urodzeń – mówił abp Henryk Hoser

kościołach w Polsce. Kard. Kazimierz Nycz prze-

podczas wystąpienia w ramach cyklu wykładów

wodniczył Mszy w Świątyni Opatrzności Bożej

„Budować

w stołecznym Wilanowie.

w Akademiku Praskim. Ordynariusz warszawsko-

W homilii metropolita warszawski podkreślił, że

praski mówił 27 kwietnia o problemach płodności.

świętość życia to dużo więcej niż obrona życia

Przywołując dane statystyczne, wskazał na czyn-

nienarodzonych. W świętości życia zawiera się

niki mające wpływ na spadek liczby urodzeń:

także ochrona życia ludzi starszych. „Bowiem

„Pierwszym są trudne warunki bytowe, niepewna

prawo, choćby nie wiem co postanowiło, jeżeli

przyszłość. W tej chwili ludzie boją się przyszło-

jest wbrew godności człowieka, jeżeli jest wbrew

ści, nie mają zaufania do przyszłości. Wśród in-

Bożym przykazaniom, to nigdy nie może zwolnić

nych przyczyn są też: trudne warunki mieszka-

człowieka z odpowiedzialności sumienia. Doty-

niowe, niepłodność czy chęć robienia kariery za-

czy to zarówno dzieci nienarodzonych, jak też

wodowej. Uważam, że „Program 500 plus” bardzo

osób starszych, którzy bardzo często są podda-

dobrze wpisuje się w dynamikę przyczyn rezygna-

wani śmierci” – powiedział kard. Nycz. Arcybi-

cji z posiadania dzieci, bo ma wpływ tak na wa-

skup Stolicy dodał, że każde życie jest święte,

runki bytowe jak i na lepszą przyszłość”.

dlatego nie może być mowy o tym, by oceniać,

www.radiovaticana.va

dom

na

skale”,

odbywających

się

czy ma mniejszą, czy większą wartość.
www.radiovaticana.va

Warszawa maszerowała dla życia
Mieszkańcy Warszawy przeszli 24 kwietnia w XI

Pielgrzymka Obrońców Życia na Jasną Górę

Marszu Świętości Życia, który zorganizowano pod

XXXVI Pielgrzymka Obrońców Życia na Jasną Gó-

hasłem „Człowiek miłosierny życiu zawsze wier-

rę odbyła się 2 kwietnia. Podczas Mszy Świętej,

ny”. W manifestacji pro-life uczestniczyli abp

której przewodniczył ks. abp Wacław Depo, bi-

Henryk Hoser oraz prof. Bogdan Chazan, którzy

skup częstochowski, złożone zostały przyrze-

podkreślili, że każde życie jest nietykalne, a udział

czenia duchowej adopcji dziecka poczętego.

w marszu jest aktem odwagi oraz wyrazem soli-

Podczas wystąpień poruszono tematykę obrony

darności „z tym, co słabe i zagrożone, bezbronne

życia, eugenicznej biopolityki, a także roli męż-

i niewinne”.

czyzny w decyzji kobiety o urodzeniu dziecka.

W całej Polsce w kwietniu i maju organizowane są

Wręczono też nagrody laureatom XI edycji Kon-

manifestacje w obronie wartości życia i rodziny.

kursu im. bł. ks. J. Popiełuszki „Pomóż ocalić

24 kwietnia maszerowano również w Szczecinie.

życie bezbronnemu”. Pielgrzymka zakończyła się

www.ekai.pl

Drogą Krzyżową na Wałach Jasnogórskich.
www.glosdlazycia.pl

Matka nie żyła, dziecko się rozwijało
Wrocławscy

lekarze

mówią

jednoznacznie:

to

„Rodzina 500 plus” szansą na wzrost liczby uro-

prawdziwy cud. 41-letnia matka dziecka była cho-

dzeń

ra na raka mózgu. Nie dożyła porodu – w 17 tygo-

Rządowy program wsparcia rodzin „Rodzina

dniu ciąży lekarze stwierdzili jej śmierć. Dziecko

500+” ruszył 1 kwietnia. W sumie uprawnionych

było zbyt małe, by przeżyć samodzielnie, więc

do świadczenia jest 2,7 mln rodziców i opieku-

medycy zdecydowali o sztucznym podtrzymywa-

nów. Łącznie wsparciem objętych może zostać

niu życia kobiety. Przez 55 dni chłopiec rozwijał

ok. 3,7 mln dzieci. Przez miesiąc funkcjonowa-

się w łonie matki. Zdrowe dziecko urodziło się

nia programu złożono ponad 2 mln wniosków

cztery miesiące temu.
www.gosc.pl
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„Rodzina Bogiem silna” – ósma debata w ra-

Nienarodzony też jest człowiekiem

mach Raportu Jasnogórskiego

Sąd Okręgowy w Białymstoku uwzględnił zażale-

Biskup Roman Pindel, Jadwiga i Jacek Pulikow-

nie prawników Instytutu na rzecz Kultury Prawnej

scy, audytorzy Synodu Biskupów nt. powołania

Ordo Iuris i uchylił postanowienie Sądu Rejono-

i misji rodziny, Karolina i Tomasz Elbanowscy,

wego w Białymstoku o umorzeniu postępowania

dziennikarze, działacze społeczni oraz Bartosz

karnego przeciwko lekarzowi oskarżonemu o nie-

Marczuk, wiceminister z Ministerstwa Rodziny,

umyślne spowodowanie śmierci dziecka w 39.

Pracy i Polityki Społecznej – to prelegenci kolej-

tygodniu ciąży.

nej debaty przygotowującej wiernych do god-

Sąd rejonowy stwierdził, że dziecko nienarodzone

nego przeżycia 60. rocznicy Jasnogórskich Ślu-

nie podlega ochronie prawa karnego. Na takie

bów Narodu. 17 kwietnia na Jasnej Górze roz-

rozstrzygnięcie zażalenie złożyli prawnicy Insty-

mawiano m. in. o ojcostwie w oparciu o biblijny

tutu Ordo Iuris. Wskazali, że z uwagi na rozwój

obraz Boga Ojca, godności i szacunku kobiety

medycyny oraz tendencję w rozwoju prawa oraz

i matki, a także roli kapłanów w formowaniu

praktyki sądowej, jak również konstytucyjną za-

rodzin. Jacek Pulikowski zauważył, że „o mał-

sadę ochrony życia orzecznictwo różnicujące

żeństwie i rodzinie kapłan wie często znacznie

ochronę

przysługującą

„dziecku

poczętemu”

więcej niż tylko małżonkowie, chociażby po-

i „człowiekowi” nie może dłużej się utrzymać. Sąd

przez doświadczenie konfesjonału”. Podczas

Okręgowy w Białymstoku przychylił się do zażale-

debaty nie zabrakło również odniesień do naj-

nia prawników Ordo Iuris i uchylił rozstrzygnięcie

nowszej adhortacji apostolskiej papieża Fran-

sądu rejonowego, nakazując mu rozpoczęcie pro-

ciszka Amoris laetitia. Zadaniem bp. Pindla

cesu przeciwko lekarzowi i przeprowadzenie po-

w dokumencie „jest zachęta do pochylenia się

stępowania dowodowego.

nad osobami w sytuacji grzechu i nad rodzina-

www.naszdziennik.pl

mi w sytuacji nieuregulowanej, co jest też bardzo ważne”.

Hierarcha prawosławny przeciw aborcji w orędziu

www.ekai.pl

wielkanocnym
„Naród, który zabija swe dzieci, jest skazany na
zatracenie” – napisał w orędziu wielkanocnym abp

Consolatyna – lek po stracie dziecka

Jakub, ordynariusz prawosławnej diecezji biało-

Zestaw antydepresyjny po stracie dziecka pro-

stocko-gdańskiej. W swym liście poruszył m.in.

ponuje kobietom Wydawnictwo św. Stanisława

problem zaangażowania religijnego, uchodźców i

BM Archidiecezji Krakowskiej. Wskazania do

aborcji.

stosowania: utrata dziecka, poronienie natural-

W tym roku

ne, poczucie winy, lęki i stany depresyjne po

wschodnich, w tym prawosławnych, przypadała

utracie dziecka, przerwanie ciąży, syndrom

1 maja. Arcybiskup Jakub zaznaczył: „ubolewamy

poaborcyjny, zabieg in vitro. Sposób dawkowa-

nad tym, że ludzie giną w konfliktach i aktach

nia: do codziennego użytku o dowolnej porze

terrorystycznych, szczególnie wyczuleni na to

dnia i nocy (przedawkowanie jest niemożliwe).

jesteśmy, gdy umierają dzieci”, ale

W zestawie: ikona Matki Bożej, modlitewnik

mym czasie na świecie zabijanych jest rocznie 42

oraz modlitwa pojednania.

mln nienarodzonych dzieci (…) Przechodzimy

www.sklep.stanislawbm.pl

obok tego zjawiska obojętnie. Niektórzy nawet

Wielkanoc

wiernych

obrządków

„w tym sa-

próbują zakaz aborcji stawiać w kategorii naruszenia praw i swobód obywatelskich”. Hierarcha
dodał, że taki stan ludzkiej świadomości świadczy
o moralnym upadku.
www.radioem.pl
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Ze świata
Włochy: sprzeciw burmistrzów wobec „homoślu-

w dokumencie podsumowującym 189. Zebranie

bów”

Plenarne Konferencji Episkopatu Portugalii.

Włoscy

burmistrzowie

i

pracownicy

urzędów

Biskupi zachęcają do „promowania bardziej efek-

gminnych domagają się prawa do sprzeciwu su-

tywnej bliskości z cierpiącymi oraz do rozwijania

mienia. Chodzi o to, by bez obawy o pociągnięcie

sieci opieki paliatywnej”.

do odpowiedzialności karnej, jak ma to miejsce

Apel o „całkowite odrzucenie eutanazji” jest gło-

w wielu krajach świata, mogli oni odmówić prze-

sem tamtejszego Kościoła w dyskusji wywołanej

wodniczenia i udziału w ceremonii zaślubin osób

przez

tej samej płci. Pod specjalną petycją w tej sprawie

z godnością”. W ostatnim czasie zebrał on wystar-

podpisało się już ponad stu włoskich burmi-

czającą liczbę podpisów, by uruchomić debatę

strzów. Projekt, promowany przez Stowarzysze-

o eutanazji i wspomaganym samobójstwie w por-

nie Pro Vita, zaprezentowano na specjalnej kon-

tugalskim parlamencie.

ferencji zorganizowanej w Izbie Deputowanych.

www.radiovaticana.va

obywatelski

ruch

„Prawo

do

umierania

Poparli go też m.in. organizatorzy Family Day.
Pomysłodawcy chcą go rozciągnąć także na inne

Kanada: aborcja selektywna jest faktem

kategorie zawodowe, tak by nikt nie był przymu-

Opublikowane na początku kwietnia w Journal de

szany do udziału w takich ceremoniach chociażby

l’Association médicale canadienne (JAMC) badanie

przez pieczenie ślubnych tortów.

ponownie otwiera debatę o aborcji selektywnej

www.radiovaticana.va

w

Kanadzie.

chłopców

i

Dysproporcje

w

dziewczynek,

przede

liczbie

urodzeń

wszystkim

Rosja: zmniejszyła się liczba aborcji

w kanadyjskich rodzinach indyjskiego pochodze-

W ostatnich pięciu latach liczba aborcji w Rosji

nia, występują tam od „co najmniej dwudziestu

obniżyła się o jedną czwartą. Było to możliwe

lat”. Autorzy badania „sugerują, że w większości

dzięki

przypadków wytłumaczeniem tego zjawiska jest

prowadzeniu

poradnictwa

dla

kobiet

w ciąży – poinformowała tamtejsza minister

selektywna aborcja”.

zdrowia. Weronika Skworcowa podkreśliła, że

W prowincji Ontario kobiety indyjskiego pocho-

wsparcie psychologicznego dla kobiet w ciąży

dzenia, które mają co najmniej dwoje dzieci, „wy-

przez prowadzenie poradnictwa, zorganizowanie

dają na świat 138 chłopców na 100 dziewczynek”,

poradni, jak to się określa, „przedaborcyjnych”

zaś jeśli mają troje dzieci, rodzą 166 chłopców na

w gabinetach ginekologicznych i oddziałach po-

100 dziewczynek.

łożniczych wpłynęło na zmniejszenie liczby abor-

Według raportu w przypadku matek o indyjskim

cji o 8 proc. w ciągu poprzedniego roku. W ten

pochodzeniu, które mają dwie córki, a przy trzeciej

sposób urodziło się 67 tys. dzieci przeznaczo-

ciąży poddały się aborcji, stosunek wynosi 326

nych wcześniej na zabicie przez aborcję. W ostat-

chłopców do 100 dziewczynek. Jeśli natomiast

nich latach liczba aborcji zmniejszyła się o 24,5

kobieta dokonała aborcji więcej niż jeden raz, licz-

proc.

ba sięga aż 409 chłopców na 100 dziewczynek”.

www.radiovaticana.va

www.jedenznas.pl

Portugalia: episkopat apeluje o całkowite odrzucenie eutanazji
„Kościół nigdy nie przestanie bronić życia jako
bezwzględnego dobra człowieka, odrzucając tym
samym wszelkie formy kultury śmierci” – czytamy
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Niemcy: Tydzień dla życia

Norwegia:

„To złe świadectwo dla naszego społeczeństwa,

u luteranów

jeśli ludzie starsi zastanawiają się dziś nad eu-

Katolicka diecezja Oslo stanowczo zareagowała

tanazją, bo boją się samotności” – czytamy we

na decyzję norweskiego Kościoła państwowego

wspólnym oświadczeniu niemieckiego episko-

o ustanowieniu luterańskich małżeństw homo-

patu i Rady Kościoła Ewangelickiego w Niem-

seksualnych.

czech. 11 kwietnia rozpoczął się tam „Tydzień

stołecznej diecezji luteranie kierowali się poli-

dla życia”, coroczna inicjatywa Kościoła katolic-

tyczną modą. Norweski parlament już bowiem

kiego, do której w 1994 r. przyłączyli się rów-

2008 r. ustanowił tak zwane małżeństwa jedno-

nież protestanci. Ma ona na celu propagowanie

płciowe. Podczas synodu Kościoła Norwegii na

godności człowieka na wszystkich etapach ży-

115 głosujących 88 opowiedziało się za mał-

cia, od poczęcia do naturalnej śmierci. W tym

żeństwami jednopłciowymi. Jeden z pastorów na

roku w centrum kampanii znaleźli się seniorzy.

znak protestu podał się do dymisji. Liderzy

www.radiovaticana.va

chrześcijańscy, którzy pozostają wierni natural-

katolicy

o

Zdaniem

„homomałżeństwach”

rzecznika

prasowego

nej i biblijnej wizji małżeństwa, wydali wspólną
USA: nowe regulacje dotyczące pigułki poronnej

deklarację. Podpisał ją również katolicki ordyna-

Jako bardzo nieodpowiedzialne określił kard.

riusz Oslo bp Bernt Eidsvig. Stwierdza się w niej,

Timothy Dolan nowe regulacje dotyczące prze-

że pojmowanie małżeństwa w naszych Kościo-

pisywania w Stanach Zjednoczonych pigułki po-

łach jest wystawione na próbę. Zdaniem sygna-

ronnej RU-486. Możliwość jej stosowania prze-

tariuszy na pozostałe wspólnoty wyznaniowe

dłużono tam z ósmego do dziesiątego tygodnia

będzie teraz wywierana presja, aby uczyniły to

ciąży, pozwalając jednocześnie na podawanie jej

samo, co luteranie.

także przez personel niemedyczny. Jednocze-

www.radiovaticana.va

śnie amerykańska agencja rządowa Food and
Drug Administration zmniejszyła liczbę obo-

Czechy: Marsz dla Życia

wiązkowych

Ponad 4 tys. uczestników Marszu Życia manife-

wizyt

lekarskich,

związanych

z przepisywaniem pigułki, z trzech do dwóch.

stowało 2 kwietnia w stolicy Czech przeciwko

- Coraz większa liberalizacja pigułki aborcyjnej

przerywaniu ciąży. W tym liczącym 10,5 mln

wyrządzi wiele szkód i negatywnie odbije się

ludności kraju dokonano w ub. r. ok. 21 tys.

przede wszystkim na zdrowiu samych matek –

aborcji, choć ich liczba od lat 90. zeszłego wie-

podkreśla duchowny, który jest w amerykańskim

ku rokrocznie maleje.

episkopacie przewodniczącym komisji pro vita.

Pochód z flagami czeskimi, antyaborcyjnymi

Kard. Dolan przypomina, że niektóre z nich

transparentami i białymi krzyżami przeszedł

zmarły w wyniku stosowania tej pigułki, a te,

ulicami Pragi i przez Most Karola nad Wełtawą,

które przyjęły ją w ósmym tygodniu ciąży, nie-

docierając do Placu Wacława. Udział wzięli lu-

jednokrotnie musiały uciekać się następnie do

dzie w każdym wieku, w tym siostry zakonne

aborcji chirurgicznej. Ponadto zwraca uwagę, że

i księża, a także wicepremier Pavel Bělobrádek,

w Stanach Zjednoczonych jest wiele struktur

przywódca

medycznych

kobiety

demokratycznej. Na placu przed pomnikiem

w trudnościach wynikających z niechcianej ciąży

patrona Czech św. Wacława przemówili kard.

mogą otrzymać odpowiednią pomoc i po uro-

Dominik Duka i bp František Radkovský, który

dzeniu bezpiecznie oddać dziecko do adopcji.

powiedział: „Nasz kraj i Europa wymierają,

www.radiovaticana.va

a mogą je zastąpić inne narody. Wydaje się, że

i

kościelnych,

gdzie

partii

chrześcijańsko-

popełniamy narodowe samobójstwo”.
www.radiovaticana.va
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Szwajcaria: referendum w sprawie badań prze-

Chiny: przeciw „małżeństwom” jednopłciowym

dimplantacyjnych

W pierwszej tego typu sprawie w Chinach sąd

Biskupi Szwajcarii przestrzegają przed wprowa-

w mieście Changsha wypowiedział się przeciwko

dzeniem w tym kraju badań przedimplantacyj-

możliwości udzielenia ślubu parze homoseksual-

nych, które według nich mogą mieć znamiona

nej. Wcześniej wydania certyfikatu potwierdzają-

eugeniki. Chodzi o diagnozowanie ludzkich za-

cego związek odmówił gejom urząd stanu cywil-

rodków przygotowywanych do procedury sztucz-

nego. Skarżący do sądu decyzję urzędu Sun

nego zapłodnienia. W planowanym na 5 czerwca

Wenlin zapowiedział, że będzie odwoływać się od

referendum Szwajcarzy zdecydują o losach usta-

wyroku i postara

wy umożliwiającej selekcję zarodków pod kątem

wszystkie możliwości prawne. Agencja AP zwraca

możliwości zaistnienia choroby czy ciężkiego

uwagę, że w Chinach coraz częściej podnoszona

upośledzenia.

jest kwestia par homoseksualnych, biseksualnych

www.radiovaticana.va

i transpłciowych. Dodaje, że społeczeństwo Pań-

się wykorzystać do tego

stwa Środka jest raczej sceptycznie nastawione
Ukraina: nie dla „małżeństw” homoseksualnych

do nietradycyjnego wyrażania swojej seksualno-

- Małżeństwa homoseksualne nie zostaną zale-

ści.

galizowane na Ukrainie – powiedział prezydent

Chińskie prawo nie uznaje małżeństw osób tej

Ukrainy Petro Poroszenko podczas spotkania

samej płci. Zarówno władze centralne jak i lokal-

z przedstawicielami ukraińskich kościołów pra-

ne podkreślają, że nie ma potrzeby, aby zmie-

wosławnych oraz organizacji religijnych. Ukraiń-

niać ten porządek prawny.

skie media informują, że w spotkaniu z prezy-

www.rp.pl

dentem uczestniczył także metropolia Onufry,
zwierzchnik

Ukraińskiej

Prawosławnej

Cerkwi

patriarchatu moskiewskiego. To właśnie on miał
poruszyć kwestię obrony tradycyjnych wartości
rodzinnych ukraińskiego społeczeństwa.
www.rp.pl

Zapowiedzi
Marsze dla Życia i Rodziny w 140 miastach
„Każde życie jest bezcenne!” – to hasło organizowanych po raz jedenasty Marszów dla Życia i Rodziny. Już 15 maja w całej Polsce przejdą marsze, które są manifestacją przywiązania do wartości
rodzinnych i szacunku dla życia ludzkiego.
Koordynatorem przedsięwzięcia jest Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny. W trakcie
tegorocznej edycji, szczególny nacisk zostanie położony na kwestię ochrony życia nienarodzonych
dzieci. Organizatorzy zwracają uwagę, że każdy człowiek – bez względu na stan fizyczny, duchowy
czy materialny – jest nieocenioną wartością i nikt nie powinien pozbawiać go jego fundamentalnego prawa – prawa do życia.
Więcej informacji na www.marsz.org.
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„Błogosławiona wina” wchodzi na ekrany
Od 13 maja w kinach studyjnych w całej Polsce będzie można obejrzeć film „Błogosławiona wina”
w reżyserii Przemysława Hausera. Ten barwny dokument fabularyzowany opowiada historię cudownego obrazu Matki Bożej Kodeńskiej, który powstał na kanwie dziejów rodu Sapiehów. Przewodnikami po historii są dziennikarz TVP Marek Zając i rzecznik prasowy sanktuarium o. Mirosław
Skrzydło. Zdjęciom kręconym m. in. w Rzymie, Gniewie i na Podlasiu, towarzyszy muzyka Roberta
Jansona, autora m.in. hymnu na 1050-lecie Chrztu Polski.
Trzysta osiemdziesiąt pięć lat temu, książę Mikołaj Sapieha, wojewoda litewski i właściciel Kodnia,
kradnie z kaplicy w Watykanie obraz Matki Bożej Gregoriańskiej, przed którym został cudownie
uzdrowiony. Po udanej ucieczce przed pościgiem papieskim, magnat z obrazem dociera do podlaskiej ziemi, by tam dziękować Matce Bożej za odzyskane zdrowie. Już od pierwszego dnia obecności obrazu w Kodniu, dochodzi do licznych uzdrowień. Początkowo Sapieha zostaje ukarany przez
Papieża Urbana VIII ekskomuniką, jednak w wyniku licznych zasług księcia, papież orientuje się, że
niegodny czyn przynosi błogosławione owoce.
Film „Błogosławiona wina” będzie grany repertuarowo w kinach studyjnych. Szczegółowa lista kin
dostępna jest na stronie www.blogoslawionawina.pl. Istnieje również możliwość wyświetlenia filmu
w parafii (opłata licencyjna 300 zł brutto). Szczegółowe informacje pod numerem tel. 607 090 197.
www.blogoslawionawina.pl
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