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O weryfikacji ważności małżeństwa i osobach ży-

jących w powtórnych związkach 

Trybunał Roty Rzymskiej zorganizował 18 listo-

pada kurs nt. nowego procesu małżeńskiego. Pa-

pież spotkał się w Watykanie z uczestniczącymi  

w nim biskupami. Oświadczył, odnosząc się do sy-

tuacji osób rozwiedzionych i żyjących w nowych 

związkach: „Jesteśmy wezwani do tego, by nie wy-

kluczać ich z naszego duszpasterskiego zatroska-

nia i poświęcić się im i ich nieregularnej, pełnej 

cierpień sytuacji z zaangażowaniem i miłością”. 

Papież mówił, że Kościół nie może nikogo pozo-

stawić; także tych, którzy „są dalecy od wspólnoty 

kościelnej albo czują się poza nią z powodu po-

rażki małżeństwa”. Franciszek zachęcił również, 

aby Kościół nie stwarzał przeszkód w procesie we-

ryfikacji ważności małżeństwa. Franciszek odniósł 

się też do spraw praktycznych związanych z pro-

cesem małżeńskim. Wskazał, że należy usunąć 

wszelkie przeszkody o charakterze światowym, 

które przeszkadzają w służbie zbawieniu dusz, 

wskutek utrudnionego dostępu wielu wiernych do 

sądów kościelnych. „Kwestie ekonomiczne czy or-

ganizacyjne nie mogą stanowić przeszkody na 

drodze kanonicznej weryfikacji ważności małżeń-

stwa” – podkreślił papież. 

www.pl.radiovaticana.va  

 

Papież na Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka 

Na audiencji ogólnej Ojciec Święty nawiązał do 

przypadającego 20 listopada Międzynarodowego 

Dnia Praw Dziecka. „Apeluję do sumień wszystkich 

– do instytucji i rodzin – ażeby zawsze chronić 

dzieci i zabezpieczać ich dobro, tak by nigdy nie 

Papież Franciszek o małżeństwie 
i rodzinie 

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

www.kodr.pl  biuro@kodr.pl    

W listopadowym numerze: 

Papież Franciszek o małżeństwie i rodzinie  1 

Z Polski  3 

Ze świata   7 

popadały one w żadną formę niewoli, werbowania 

do grup zbrojnych czy znęcania się nad nimi. 

Niech wspólnota międzynarodowa czuwa nad ich 

życiem, zapewniając każdemu chłopcu i dziew-

czynce prawo do szkoły i edukacji, aby mogli oni 

wzrastać spokojnie i ufnie patrzeć w przyszłość” – 

mówił papież 16 listopada. 

www.pl.radiovaticana.va  

 

Papież o komentarzach do „Amoris laetitia” 

W wywiadzie dla włoskiego dziennika katolickiego 

„Avvenire” papież Franciszek odniósł się do sprze-

ciwów wobec adhortacji „Amoris laetitia”. Powie-

dział, że „świadczą o niedostatkach recepcji nau-

czania Soboru Watykańskiego II”. Odpowiadając na 

pytanie dotyczące pewnych krytyk adhortacji 

„Amoris laetitia”, Ojciec Święty wyraził przekona-

nie, że głównym celem misji Kościoła jest przeka-

zywanie ludziom miłosiernego planu Boga. Zau-

ważył, że podczas Soboru Watykańskiego II Kościół 

poczuł swoją odpowiedzialność, by być w świecie 

żywym znakiem miłości Ojca, zaś w konstytucji 

„Lumen gentium” powrócił do swych źródeł – 

Ewangelii. Zatem w centrum jego przepowiadania 

jest nie tyle pewien legalizm, ile osoba Boga, który 

we wcieleniu Syna stał się Miłosierdziem. „Niektó-

rzy nadal nie rozumieją – albo białe, albo czarne – 

że także w ciągu życia trzeba rozeznawać” – zau-

ważył papież.  

Głównym tematem rozmowy było  podsumowanie 

Jubileuszu Miłosierdzia oraz kwestia jedności 

chrześcijan. 
Oprac. na podst. www.gosc.pl  
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Nasze życie, z jego radościami i smutkami, jest 

czymś wyjątkowym i niepowtarzalnym, upływają-

cym pod miłosiernym spojrzeniem Boga. Wymaga 

to przede wszystkim ze strony kapłana, uważ-

nego, głębokiego i dalekowzrocznego rozeznania 

duchowego, aby każdy – nikogo nie wykluczając,  

w każdej sytuacji życiowej – mógł się poczuć kon-

kretnie przyjęty przez Boga, mógł aktywnie 

uczestniczyć w życiu wspólnoty i być włączonym 

do tego Ludu Bożego, który niestrudzenie podąża 

ku pełni królestwa Bożego, królestwa sprawiedli-

wości, miłości, przebaczenia i miłosierdzia. 

Natomiast w odniesieniu do grzechu dzieciobój-

stwa i możliwości rozgrzeszania z niego stwier-

dza: „Z powodu tego wymagania, aby żadna prze-

szkoda nie stała pomiędzy prośbą o pojednanie  

a Bożym przebaczeniem, udzielam od tej pory 

wszystkim kapłanom, na mocy ich posługi, wła-

dzy rozgrzeszania osób, które popełniły grzech 

aborcji. To, czego udzieliłem w sposób ograni-

czony na okres jubileuszu (por. List, na mocy któ-

rego udziela się odpustu z okazji Jubileuszu Mi-

łosierdzia, 1 września 2015) zostaje obecnie 

przedłużone w czasie, niezależnie od jakichkol-

wiek przeciwnych rozporządzeń. Chciałbym pod-

kreślić z całą mocą, że aborcja jest grzechem 

ciężkim, ponieważ kładzie kres niewinnemu ży-

ciu. Jednakże z równą siłą mogę i muszę stwier-

dzić, że nie ma żadnego grzechu, którego nie 

mogłoby objąć i zniszczyć Boże miłosierdzie, gdy 

znajduje serce skruszone, które prosi o pojedna-

nie się z Ojcem. Niech więc każdy kapłan stanie 

się przewodnikiem, wsparciem i pociechą, towa-

rzysząc penitentom na tej drodze specjalnego 

pojednania” (n. 12). 

Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Krzewienia 

Nowej Ewangelizacji abp Rino Fisichella podczas 

prezentacji w Watykanie papieskiego listu apo-

stolskiego „Misericordia et misera” zapowiedział 

zmianę prawa kanonicznego. Wyjaśnił, że jeśli ja-

kaś dyspozycja papieża zmienia zapis prawa ka-

nonicznego, trzeba zmienić artykuł, którego ta 

dyspozycja dotyczy. 
www.ekai.pl/ www.kodr.pl  

List „Misericordia et misera” a życie i rodzina 

O darze powołania małżeńskiego i wartości ro-

dziny mówi m. in. papież Franciszek w liście apo-

stolskim „Misericordia et misera”. Kończąc Jubile-

uszowy Rok Miłosierdzia Ojciec Święty przypo-

mina o ciągle trwającej łasce miłosierdzia, którą 

Bóg nieustannie chce obdarzać ludzi. Podkreśla 

wagę dwóch sakramentów „uzdrowienia”: pojed-

nania i namaszczenia chorych, a także zwraca 

uwagę na Słowo Boże, w którym Bóg towarzyszy 

każdemu z nas także obecnie i pokazuje drogę 

życia.  

W odniesieniu do rodziny papież Franciszek przy-

pomina: „W szczególnym czasie, takim jak nasz, 

który pośród wielu kryzysów jest również świad-

kiem kryzysu rodziny, jest ważne, by do naszych 

rodzin dotarło słowo pocieszającej siły. Dar mał-

żeństwa jest wielkim powołaniem, na które 

trzeba, dzięki łasce Chrystusa, odpowiedzieć mi-

łością wielkoduszną, wierną i cierpliwą. Piękno 

rodziny trwa niezmiennie, pomimo wielu ciemno-

ści i propozycji alternatywnych: „Radość miłości 

przeżywana w rodzinach jest także radością Ko-

ścioła” (Adhort. ap. Amoris laetitia, 1). Droga ży-

cia, która prowadzi mężczyznę i kobietę do spo-

tkania, zakochania się i przyrzeczenia sobie 

przed Bogiem wierności na zawsze, jest często 

przerywana cierpieniem, zdradą i samotnością. 

Radość z powodu daru dzieci nie jest wolna od 

obaw rodziców o ich rozwój i edukację, o przy-

szłość godną tego, by ją aktywnie przeżyć. 

Łaska sakramentu małżeństwa nie tylko wzmac-

nia rodzinę, aby była uprzywilejowanym miej-

scem, w którym można żyć miłosierdziem, lecz 

zobowiązuje wspólnotę chrześcijańską i całą 

działalność duszpasterską do tego, by wyraźniej 

ukazywały wielką wartość konstruktywną rodziny. 

Jednakże ten Rok Jubileuszowy nie może sprawić, 

że stracimy z pola widzenia złożoność obecnej 

sytuacji rodzin. Doświadczenie miłosierdzia czyni 

nas zdolnymi do spoglądania na wszystkie ludz-

kie trudności w postawie miłości Boga, który nie-

strudzenie akceptuje i towarzyszy (por. tamże, 

291-300). Nie możemy zapominać, że każdy nie-

sie ze sobą bogactwo i ciężar własnej historii, 

która odróżnia go od innej osoby.  
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Konferencje o papieskiej adhortacji i rodzinie 

W listopadzie w kilku ośrodkach akademickich  

w Polsce miały miejsce konferencje naukowe do-

tykające tematyki małżeńskiej, rodzinnej oraz 

kwestii duszpasterstwa rodzin w świetle adhortacji 

papieża Franciszka „Amoris laetitia”. 

Podczas konferencji naukowej na Katolickim Uni-

wersytecie Lubelskim 9 listopada przedstawiciele 

środowiska naukowego, duszpasterstwa rodzin  

i osoby zaangażowane w pomoc rodzinie starały 

się odpowiedzieć na pytanie, jakie wskazania dla 

osób posługujących małżeństwom i rodzinom wy-

pływają z najnowszego dokumentu papieskiego. 

Podczas konferencji nie zabrakło tematyki przy-

gotowania do zawarcia sakramentu małżeństwa, 

towarzyszenia młodym małżonkom, którzy naj-

częściej przeżywają kryzysy, oraz kluczowej roli 

parafii w duszpasterstwie rodzin. W zaprezento-

wanych głosach wybrzmiało, że adhortacja nie 

zmienia doktryny Kościoła w obszarze małżeństwa 

i rodziny, ale wskazuje nowe ścieżki działania  

w duszpasterstwie. W debacie głos zabrali wykła-

dowcy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego  

w Warszawie, Uniwersytetu Adama Mickiewicza  

w Poznaniu oraz Uniwersytetu Śląskiego w Kato-

wicach. Pole rozważań było bardzo szerokie: od 

aspektów moralnych, prawnych, sakramentalnych, 

kwestii duchowości po pastoralne „Amoris laeti-

tia”.  

O tym, że rodzina nie jest problemem, ale wspól-

notą opartą na miłości i zaufaniu, dzięki której 

rozwija się społeczeństwo, mówiono podczas 39. 

Sympozjum Koła Naukowego Wyższego Semina-

rium Duchownego w Płocku, które odbyło się  

w dniach 14-15 listopada pod hasłem „Rodzina - 

fascynujący projekt”. Prelegentami byli biskup 

rzeszowski Jan Wątroba Przewodniczący Rady ds. 

Rodziny KEP, biskup płocki Piotr Libera. Uczestnicy 

sympozjum mogli także wysłuchać wykładów do-

tyczących „blasków i cieni” młodych rodzin ks. dr 

Przemysława Drąga Dyrektora Krajowego Ośrodka 

Duszpasterstwa Rodzin, małżeństwa i rodziny wi-

dzianych oczami młodzieży dr Małgorzaty Szyszki 

z KUL, radzenia sobie z problemem alkoholowym 

w rodzinie prof. Krzysztofa Wojcieszka z Wyższej 

Szkoły Nauk Społecznych „Pedagogium” w Warsza-

wie oraz świadectwa Elżbiety i Jacka Guzów z Ko-

ścioła Domowego. W programie sympozjum znala-

zło się także świadectwo Anny i Krzysztofa Bugal-

skich z Załusek koło Płońska w diecezji płockiej, 

którzy mają dziesięcioro dzieci. 

O blaskach i cieniach współczesnej rodziny dysku-

towali naukowcy na Wydziale Teologicznym Uni-

wersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 17 listo-

pada. Podczas dwóch sesji wykładowych zaryso-

wano m.in. tematykę związaną z problemami ro-

dziny w aspekcie dechrystianizacji współczesnego 

społeczeństwa, mówiono o ukrytym programie wy-

chowania, czy wyznacznikach dojrzałej osobowo-

ści. Poruszono również kwestię wsparcia terapeu-

tycznego rodziny migracyjnej, zrozumienia i ak-

ceptacji dla rodzin wielowyznaniowych, jak również 

odniesiono się do nauki św. Jana Pawła II o małżeń-

stwie. Na rozpoczęcie konferencji odczytano refe-

rat bp. Dominiquea Reya, biskupa Frejus-Toulon  

z Francji, który odwołując się do posynodalnej ad-

hortacji apostolskiej „Amoris laetitia” podkreślił, że 

w obecnie panującej kulturze tymczasowości cha-

rakteryzującej się szybkością przechodzenia z re-

lacji do relacji i życiem szybkim jak w sieci interne-

towej, jednostka jest zagubiona i poszukująca 

swojej drogi. Kultura odpadów zmusza do wyrzu-

cania tego, co zepsute negując możliwość naprawy. 

„Kościół wobec małżeńskich sytuacji nieregular-

nych w świetle posynodalnej adhortacji apostol-

skiej Amoris laetitia Papieża Franciszka” – to temat 

sympozjum, które 17 listopada odbyło się w Kra-

kowie na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II. 

W trakcie dyskusji uczestnicy wydarzenia wskazy-

wali na istotę właściwego rozeznania sytuacji osób 

żyjących w związkach niesakramentalnych przez 

duszpasterzy. Wygłoszono referaty m.in. na temat 

„Czy sytuacje nieregularne mogą zwierać elementy 

prawdziwego małżeństwa?”,  „Dopuszczenie do 

Komunii Świętej osób żyjących po małżeńsku bez 

małżeństwa – norma czy subiektywna ocena" czy 

też „Prawo stopniowości a stopniowalność prawa  
w odniesieniu do małżeństwa i rodziny”. 

Z Polski 
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W trakcie dyskusji uczestnicy sympozjum wskazy-

wali na potrzebę formacji kapłanów w praktyce 

rozeznania, która jest kluczowa. Podkreślali także 

jak ważne jest, aby kapłani towarzyszyli rodzinom  

w trudnych sytuacjach. 

Na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opol-

skiego 24 listopada odbyła się konferencja nau-

kowa pt. „Amoris laetitia – ewolucja czy rewolucja 

w nauczaniu Kościoła katolickiego o małżeń-

stwie?”. Wzięli w niej udział teologowie z kilku 

krajów europejskich (Austria, Czechy, Niemcy, 

Polska, Słowienia, Węgry). Mówiono m.in. o niero-

zerwalności małżeństwa, rozeznaniu duszpaster-

skim, miłosierdziu, sytuacji osób w związkach 

niesakramentalnych.  

Oprac. na podst. www.ekai.pl, www.gosc.pl  

 

Modlitwa o nowe rodziny 

Warszawskie duszpasterstwa osób stanu wolnego 

zaapelowały, by pierwszy tydzień adwentu był 

czasem modlitw o nowe rodziny. Chodzi o wspar-

cie młodych ludzi w podjęciu decyzji o małżeń-

stwie, które jest według nauki Kościoła podstawo-

wym powołaniem każdego człowieka. Modlitwa  

o nowe rodziny jest też antidotum na „cywilizację 

singli”, która w Europie – w tym także w Polsce – 

zatacza coraz szersze kręgi. Jak podaje Eurostat  

w Unii Europejskiej osoby samotne wśród gospo-

darstw domowych stanowią najliczniejszą grupę. 

Modlitwa o nowe rodziny zawiera w sobie modli-

twę o nowe małżeństwa, wychodzi jednak dalej, 

ukazując potrzebę i wartość odbudowania ro-

dziny. Pierwszy raz Tydzień Modlitw o Nowe Ro-

dziny zorganizowano w 2015 r. W jego obchody 

włączyli się wtedy m.in. ówczesny nuncjusz apo-

stolski w Polsce abp Celestino Migliore i warszaw-

ski biskup pomocniczy Rafał Markowski. 
Oprac. na podstawie www.wpolityce.pl  

Bp Lityński – silna rodzina to podstawa 

„Silna rodzina jest niezawodną podstawą silnej oj-

czyzny” – podkreślił w homilii ordynariusz diecezji 

zielonogórsko-gorzowskiej bp Tadeusz Lityński, 

który przewodniczył Eucharystii w katedrze Wnie-

bowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gorzowie 

Wielkopolskim, podczas uroczystości z okazji 

Święta Niepodległości. Biskup wiele miejsca w ka-

zaniu poświęcił rodzinie, podkreślając, że ojczyzna 

jako rodzina obywateli jest bardzo podobna do ro-

dziny, w której wyrastamy, która nas tworzy  

i kształtuje. Tak jak w czasach niepokoju, tak też w 

czasie pokoju potrzebny jest patriotyzm. Bardzo 

zagrożony jest los takiego kraju, w którym rodziny 

przeżywają dramaty i są niezdolne do tworzenia 

klimatu bezpieczeństwa i mądrego wychowania 

dzieci – zauważył biskup. 

Bp Lityński ubolewał, że dzisiejsze wspólnoty: mał-

żeńska, rodzinna, narodowa są postrzegane jako 

swoistego rodzaju umowy. „Żadna wspólnota nie 

może funkcjonować wyłącznie jako kontraktowa, 

bo jest ona również wspólnotą życia, wspólnego 

losu, którego potrzebują dzieci – bezwarunkowo.  

W rodzinie wartością, która cementuje wspólnotę – 

jest miłość: ofiarna, która sprawdza się w chwilach 

trudnych, takich jak choroba, utrata pracy, nie-

szczęśliwy wypadek, czy przymusowa rozłąka. 

Przykładem patriotyzmu jest troska o własną ro-

dzinę, tę w której wyrastamy i tę do której założe-

nia się przygotowujemy. Dziś jest bardzo ważne 

przygotowanie się do założenia trwałej rodziny  

i mądre wychowanie dzieci. Lęk przed założeniem 

rodziny rodzi inicjatywy modlitwy. Biskup powie-

dział, że przychodzą do niego ludzie i proszą  

o modlitwę o dobrego męża czy żonę, młodzi czę-

sto proszą o błogosławieństwo. „Taka idea będzie 

realizowana w naszej diecezji” – zapewnił biskup, 

twierdząc, że to też jest patriotyzm. 

www.ekai.pl  
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wolności sumienia lekarzy w Polsce. Profesor nie 

ma wątpliwości, że na tej drodze pojawi się jeszcze 

wiele przeszkód. Środowiska odmawiające 

ochrony życia dzieciom w prenatalnej fazie roz-

woju oraz poszanowania wolności sumienia leka-

rzy są bowiem coraz bardziej zuchwałe. Lekarze 

sumienia są piętnowani i stygmatyzowani za ich 

wierność przysiędze Hipokratesa – podkreśla. 

www.centrumzyciairodziny.org  

 

GUS – mniej ślubów, więcej rozwodów i dzieci po-

zamałżeńskich 

Od 1980 roku wśród Polaków systematycznie 

spada liczba małżeństw, wzrasta natomiast liczba 

rozwodów, coraz więcej jest też dzieci ze związ-

ków pozamałżeńskich – wynika z danych Rocznika 

Demograficznego 2016, opublikowanego przez 

GUS. Liczba małżeństw w naszym kraju spada od 

1980 roku. Zarejestrowano ich wówczas 307 tys. 

373, dziesięć lat później 255 tys. 369, a w 2010 – 

228 tys. 337. W 2015 r. natomiast ogółem Polacy 

zawarli 189 tys. 420 małżeństw. 

Od 1980 r. systematycznie wzrasta w Polsce liczba 

rozwodów. W tymże roku było ich 39 tys. 833,  

w 1990 – 42 tys. 436, w 2000 – 42 tys. 770, w 2010 

– 61 tys. 300, a w 2015 – już 67 tys. 296. Spośród 

wspomnianej liczby rozwodów, 28 tys. 152 doty-

czyło par bezdzietnych, 24 tys. 581 małżeństwa  

z 1 dzieckiem, 12 tys. 149 – z 2 dzieci, 1914 –  

z 3 dzieci, a 500 z czworgiem lub więcej potom-

stwa. Przeciętna liczba dzieci z rozwiedzionych 

małżeństw wyniosła 1,45. 

Na tysiąc nowo zawartych małżeństw przypada 

356 rozwodów. Trzykrotnie więcej Polaków roz-

wodzi się w miastach (48 tys. 896) niż na wsi (17 

tys. 587). GUS zbadał także przyczyny rozkładu 

pożycia małżeńskiego, które prowadziły w 2015 r. 

do rozwodów. Najwięcej zanotowano orzeczonych 

przez sąd przypadków niezgodności charakterów 

(19 tys. 571), następnie niedochowania wierności 

(5124), nadużywania alkoholu (3510), dłuższej 

nieobecności (1346), nagannego stosunku do ro-

dziny (1062), nieporozumienia na tle finansowym 

(882) oraz różnic światopoglądowym (437) czy 
niedoboru seksualnego (190). 

Poznań – biały marsz dla życia 

W stolicy Wielkopolski zawiązała się nieformalna 

koalicja Poznań Dla Życia. Jej aktywiści udowadniają, 

że miasto nie jest bastionem zwolenników aborcji, 

pomimo postawy prezydenta miasta, który wziął 

udział w Czarnym Proteście. Drugi Biały Protest zor-

ganizowany został jako odpowiedź na działania śro-

dowisk wrogich życiu, które już dwa razy wyległy na 

ulice sprzeciwiając się ochronie najsłabszych. Na-

leży uznać za dobry prognostyk zjednoczenie po-

znańskich obrońców życia. W drugi Biały Protest za-

angażowała się Fundacja Życie i Rodzina, członko-

wie duszpasterstw, Ruchu Narodowego, Prawicy 

Rzeczpospolitej i innych środowisk oraz osoby nie-

zrzeszone. 

www.pch24.pl  

 

„W obronie sumienia” – kampania w obronie prof. 

Chazana 

Z inicjatywy Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia 

i Rodziny oraz Instytutu Ordo Iuris rozpoczęła się 

kampania zbiórki podpisów pod petycją w obronie 

prof. Bogdana Chazana oraz wolności sumienia le-

karzy. To odpowiedź na kolejny atak środowisk fe-

ministycznych, które tym razem zorganizowały 

zbiórkę podpisów pod wnioskiem o pozbawienie 

profesora prawa do wykonywania zawodu lekarza. 

Organizatorzy akcji uważają, że jest to zamach na 

wolność sumienia wszystkich lekarzy w Polsce.  

W ramach kampanii uruchomiona została strona 

www.wobroniesumienia.pl, na której można złożyć 

podpis pod petycją skierowaną do organów samo-

rządu lekarskiego. Jej treść wyraża poparcie dla 

prof. Bogdana Chazana oraz oczekiwanie, że samo-

rząd wykaże się niezależnością pomimo nasilają-

cych się nacisków politycznych. Autorzy petycji 

podkreślają zasługi i osiągnięcia profesora Chazana 

dla polskiej ginekologii i położnictwa. W tym kon-

tekście przypominają m.in. o nagrodach i odzna-

czeniach państwowych przyznawanych profesorowi 

ponad podziałami politycznymi, w tym przez Alek-

sandra Kwaśniewskiego i Bronisława Komorow-

skiego. Profesor Bogdan Chazan podkreśla, że zło-

żenie podpisu pod petycją ma na celu obronę nie 

tylko jego dobrego imienia, ale przede wszystkim 
 

http://www.centrumzyciairodziny.org/
http://www.pch24.pl/
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Od 1980 roku wzrasta systematycznie liczba dzieci 

pozamałżeńskich. Podczas, gdy 36 lat temu było 

ich 4,8 proc. ogółu urodzonych, to w 2010 – już 

20,6 proc., a w 2015 r. – 24,6 proc. (90 tys. 737  

z 370 tys. 383 ogółem, od którego odliczyć należy 

jednak 1075 urodzeń martwych). W Roczniku De-

mograficznym GUS zaznaczono, że podział na 

urodzenia małżeńskie i pozamałżeńskie jest doko-

nywany zgodnie ze stanem faktycznym na podsta-

wie art. 62 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, 

który stanowi: „Jeżeli dziecko urodziło się w czasie 

trwania małżeństwa albo przed upływem 300 dni 

od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa 

się, że pochodzi ono od męża matki”. Jeżeli brak 

jest takich przesłanek, urodzenie zostaje zaliczone 

do pozamałżeńskich. 

Oprac. na podst. www.niedziela.pl  

 

Polskie rodziny marnują żywność 

Co roku czteroosobowa polska rodzina wyrzuca 

żywność o wartości nawet 2 tysięcy złotych – tak 

wynika z badania „Nie marnuj jedzenia 2016” 

przeprowadzonego przez Federację Polskich Ban-

ków Żywności. To mnóstwo niepotrzebnie traco-

nych pieniędzy, które można by przeznaczyć na 

coś innego,  chociażby na wakacje. Polacy najczę-

ściej wyrzucają wędliny. To nowe zjawisko, które 

pojawiło się w tegorocznych badaniach. Zwykle na 

pierwszym miejscu było pieczywo. Teraz pieczywo 

jest na drugim miejscu, a na trzecim warzywa  

i owoce. Polacy najczęściej wyrzucają jedzenie dla-

tego, że przegapili termin przydatności do spoży-

cia. Konsumenci mają problem z odróżnieniem 

dwóch terminów: „należy spożyć do” i „należy spo-

żyć przed”. Polacy kupują też za dużo żywności. 

Oprac. na podst. www.polskieradio.pl, 

www.bzsos.pl  

 

Prezydent podpisał ustawę „Za życiem” 

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o wspar-

ciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Ustawa ma 

stanowić pomoc dla rodzin wychowujących dzieci 
niepełnosprawne, a także zachętę dla kobiet, które  

znajdą się w trudnej sytuacji życiowej związanej 

ze stanem zdrowia nienarodzonego dziecka. 

Projekt ustawy został zaproponowany przez PiS 

w momencie odrzucenia obywatelskiej inicjatywy 

„Stop Aborcji”, która wprowadzałaby pełną 

ochronę życia. 

Celem uchwalonych rozwiązań, jak wskazywano 

w uzasadnieniu do projektu ustawy, jest uregu-

lowanie w sposób kompleksowy wsparcia dla ko-

biet w ciąży i ich rodzin, ze szczególnym 

uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej oraz 

w sytuacji niepowodzeń położniczych, a także 

dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieod-

wracalne upośledzenie albo nieuleczalną cho-

robę zagrażającą ich życiu, powstałe w prenatal-

nym okresie rozwoju dziecka lub w czasie po-

rodu. 

Wnioskodawca wskazał, że potrzeba wprowa-

dzenia rozwiązań zawartych w ustawie wynika  

z konieczności zapewnienia przez państwo ro-

dzinom w Polsce poczucia bezpieczeństwa,  

w szczególności gdy może wystąpić sytuacja nie-

odwracalnego upośledzenia albo nieuleczalnej 

choroby zagrażającej życiu dziecka. Opieka pań-

stwa w zakresie przewidzianym w ustawie ma 

obejmować dostęp do świadczeń opieki zdro-

wotnej, w tym do diagnostyki prenatalnej, oraz 

dostęp do instrumentów polityki na rzecz ro-

dziny. Ustawa podpisana przez prezydenta nie 

podejmuje jednak w żadnym stopniu problemu 

aborcji, na skutek której w Polsce zabijanych jest 

co roku około 1000 dzieci.  

www.pch24.pl  

 

Przypominamy, że Międzywydziałowy Instytut 

Bioetyki UPJPII w Krakowie we współpracy z Fun-

dacją „Jeden z nas” wydaje Newsletter Bioetyczny 

w wersji elektronicznej. Kolejne numery do-

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

http://www.niedziela.pl/
http://www.polskieradio.pl/
http://www.bzsos.pl/
http://www.pch24.pl/
http://www.poradniabioetyczna.pl/newsletter-bioetyczny/
http://www.poradniabioetyczna.pl/newsletter-bioetyczny/
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Papieska Akademia Życia z nowym statutem 

W Watykanie ogłoszono 5 listopada nowy statut Pa-

pieskiej Akademii Życia, który Franciszek podpisał 

18 października. Będzie on ważny przez najbliż-

szych pięć lat. 

Instytucję tę założył św. Jan Paweł II w 1994 roku. 

Jej głównym zadaniem jest podejmowanie badań 

nad promocją i obroną ludzkiego życia oraz god-

ności osoby. Nadanie nowego statutu wiąże się ze 

zmianami strukturalnymi przeprowadzonymi przez 

papieża w Watykanie. Od 1 września Akademia, 

której prezesem od połowy sierpnia jest abp Vin-

cenzo Paglia, wchodzi w skład utworzonej w tym 

dniu Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia. 

Nowy dokument przypomina główne zadania tej in-

stytucji. Są to przede wszystkim interdyscyplinarne 

badania dotyczące wspierania i obrony życia ludz-

kiego, tworzenie kultury życia zgodnej z naucza-

niem Kościoła oraz przygotowywanie jasnych i bie-

żących informacji z tego zakresu dla instytucji ko-

ścielnych, biomedycznych, społecznych i mediów. 

Dla realizacji swoich celów statutowych Papieska 

Akademia Życia ma organizować corocznie walne 

zgromadzenie wszystkich członków. Będzie też po-

woływać, a później także koordynować, grupy ro-

bocze o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Bę-

dzie ponadto analizować prawodawstwo różnych 

krajów dotyczące polityki zdrowotnej i tego, co 

wpływa na współczesną kulturę życia. Jej badania i 

analizy będą ogłaszane i udostępniane przez środki 

masowego przekazu. Zadaniem Akademii będzie 

wreszcie organizowanie krajowych i międzynaro-

dowych konferencji, szkoleń czy spotkań. 

www.ekai.pl   

 

Węgry: mniej aborcji dzięki działaniom rządu 

Liczba tzw. aborcji na Węgrzech spadła w ciągu 

ostatnich 5 lat o ponad 20 proc. – wynika z danych 

przekazanych przez sekretarza stanu w Minister-

stwie ds. Zasobów Ludzkich Bence Retvariego pro-

rządowemu dziennikowi „Magyar Hirlap”. Ilość za-

bitych nienarodzonych dzieci w latach 2010-2015 

spadła o 22,9 proc.; w 2015 r. było o 9273 przy-

padków mniej niż w 2010 r. W pierwszym kwartale 

bieżącego roku liczba aborcji spadła o kolejne 4,1 

proc. – oświadczył Bence Retvari. 
 

Zdaniem sekretarza stanu wskazuje to na sku-

teczność środków podejmowanych przez rząd – 

obecność w szkole przygotowania do życia w ro-

dzinie, w tym na zajęciach religii i etyki oraz uła-

twienia socjalno-finansowe dla rodziców. Wśród 

nich: rodzinna ulga mieszkaniowa (wprowadzona 

1 lipca 2015 r.) polegająca na jednorazowym bez-

zwrotnym wsparciu finansowym na zakup, bu-

dowę lub powiększenie domu czy mieszkania; 

świadczenie macierzyńskie w wysokości 70 proc. 

zarobków do 168. dnia życia dziecka dla ubez-

pieczonych matek lub ojców; po tym czasie do-

datkowe świadczenie dla matek, które przepraco-

wały w ciągu dwóch lat przed porodem co naj-

mniej rok, do ukończenia przez dziecko 2. roku 

życia w wysokości 70 proc. przeciętnej pensji  

z poprzedniego roku.  

Oprac. na podst. www.radiomaryja.pl 

 

Rumunia: władze bronią rodziny 

Rumuński Senat większością 68 głosów odrzucił 

projekt ustawy instytucjonalizujący cywilne 

związki partnerskie, w tym związki między oso-

bami tej samej płci zarejestrowane za granicą. 

Projekt zostanie następnie rozpatrzony przez 

niższą izbę rumuńskiego parlamentu. 

Odrzucony projekt nie odnosił się wprost do kwe-

stii związków osób tej samej płci, ale w praktyce 

doprowadziłby jednak do ich instytucjonalizacji. 

Europejski Trybunał Praw Człowieka w sprawie 

przeciwko Grecji narzucił interpretację, zgodnie z 

którą jeżeli Państwo-Strona Europejskiej Kon-

wencji Praw Człowieka zdecyduje się na instytu-

cjonalizację związków partnerskich, wówczas 

musi stworzyć warunki do zawarcia takiego 

związku również osobom tej samej płci. Trybunał 

orzekł, że ograniczenie formuły związku partner-

skiego do związku mężczyzny i kobiety jest formą 

dyskryminacji ze względu na „orientację seksu-

alną”. Państwo nie musi instytucjonalizować 

związków pozamałżeńskich, ale jeżeli już to 

uczyniło, nie może zabronić zawarcia ich osobom 

tej samej płci. 
www.pch24.pl  

Ze świata 

http://www.ekai.pl/
http://www.radiomaryja.pl/
http://www.pch24.pl/
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Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin 

Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6 

01-015 Warszawa 

Tel.: 22 838 92 59 

E-mail: biuro@kodr.pl 
 

Fundacja „Razem w Rodzinie” 

Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6 

01-015 Warszawa 

Nr konta: 
ING PL 43 1050 1025 1000 0090 3030 5495 

Francja: cenzura dzieci z zespołem Downa 

Najwyższa Rada Audiowizualna (CSA) zadecydo-

wała o ocenzurowaniu kampanii społecznej  

z uśmiechniętymi dziećmi z zespołem Downa. 

Sprawa dotyczy nagrania przygotowanego spe-

cjalnie na Światowy Dzień Zespołu Downa w 2014 

r. Występujące w nim dzieci zapewniają kobietę, 

która w trakcie ciąży dowiedziała się, że urodzi 

dziecko z zespołem Downa, że nie ma się czego 

obawiać. 

Wzruszające wideo pojawiło się w kilku francu-

skich stacjach telewizyjnych, jednak bardzo 

szybko zostało wycofane. CSA, powołując się na 

rzekome skargi widzów, oceniła, że kampania 

może „zakłócać kobietom będącym w ciąży  

z dzieckiem z zespołem Downa podejmowanie 

decyzji o aborcji”. Taki rodzaj cenzury dotknął 

przede wszystkim osoby z zespołem Downa, 

które wraz ze wspierającymi je organizacjami zło-

żyły odwołanie od decyzji CSA. Jednak francuska 

Rada Stanu, która jest najwyższym organem są-

downictwa administracyjnego w kraju, również 

stwierdziła, że kampania „może przeszkadzać 

niektórym kobietom”. W jej ocenie „prawdopo-

dobnie narusza spokój sumienia kobiet, które le-

galnie dokonały innych osobistych wyborów”. 

Oprac. na podst. www.wpolityce.pl  

 

Wielka Brytania: statystyki in vitro 

Lord Prior of Brampton podsekretarz parlamen-

tarny w Ministerstwie Zdrowia Wielkiej Brytanii 

przedstawił statystyki zapłodnień in vitro. Według 

raportu od 1991 roku w Wielkiej Brytanii w proce-

durze in vitro zostało przeprowadzonych 

1.687.260 transferów do łona matki, a 2.315.262 

embrionów zostało zniszczonych z różnych po-

wodów. W okresie od 1 lipca 2014 r. do 30 

czerwca 2015 r. 84.044 embrionów zostało prze-

transferowanych do łona matki, a 172.184 zostało 

zabitych. 
www.lifenews.com  

Stany Zjednoczone: ciała dzieci na śmieci 

Aktywiści pro-life w Stanach Zjednoczonych są 

zaniepokojeni stanem rozwiązań prawnych wokół 

procederu aborcyjnego. Jak wynika z raportów 

służby zdrowia, każdego roku w USA zabija się 

prawie 1.600.000 dzieci. To oznacza, że dziennie 

ośrodki zajmujące się aborcji gromadzą 2.700 ciał 

dzieci. Ponieważ niektóre stany USA postawiły na 

łatwy i tani dostęp do aborcji, dochodzi do tego, 

że ciała dzieci są często zgodnie z prawem sta-

nowym wyrzucane do miejskich odpadków albo 

umieszczane w jednym kontenerze i palone. 

www.lifenews.com   

 

Stany Zjednoczone: „kreatywne” oznaczenia toalet 

Od kilku miesięcy Trybunały  i samorządy są za-

lewane skargami przeciwko dyskryminacji osób 

transseksualnych. Oskarżały one instytucje, że nie 

mogą korzystać z toalet publicznych zgodnie  

z ich poczuciem przynależności seksualnej.  

W obawie przed dochodzeniami prawnymi i ka-

rami wiele restauracji, uniwersytetów, muzeów 

zaczęło zmieniać powszechnie dotąd stosowane 

symbole, które dzieliły toalety na damskie i mę-

skie i umieszczać symbole „kreatywne”, które do-

puszczają wielość interpretacji i nie są zdaniem 

osób zrzeszonych w środowiskach LGBTQ dyskry-

minujące. Jak donosi portal Avvenire proces ten 

został zapoczątkowany w Białym Domu, Uniwer-

sytecie Hopkinsa, Muzeum Whitney i niektórych 

restauracjach. 
www.avvenire.it  

http://www.wpolityce.pl/
http://www.lifenews.com/
http://www.lifenews.com/
http://www.avvenire.it/

