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Papieskie intencje na maj – docenić pracę kobiet

dziny relacji międzyludzkich, jak i szerszej – życia

„Aby we wszystkich krajach świata kobiety były

społecznego i kulturalnego, a zwłaszcza opieki nad

traktowane z czcią i szacunkiem oraz by doceniano

ubogimi.

ich niezbędny wkład w życie społeczne” – tak

www.deon.pl

brzmiała

treść

Nawiązując

do

intencji
niej

modlitewnej

Ojciec

Święty

na

maj.

przyznał:

Papież: prawda o małżeństwie

„uczyniliśmy bardzo mało dla kobiet znajdujących

Podczas Mszy w kaplicy Domu św. Marty 20 maja

się

poniżanych,

Papież przypomniał, że na Jezusa zastawiano wiele

zepchniętych na margines, a nawet sprowadzonych

„pułapek”. W Ewangelii odczytanej tego dnia fary-

do roli niewolnic”. Papież podkreślił konieczność

zeusze, chcąc Go wystawić na próbę, zapytali, czy

potępienia

której

wolno mężowi oddalić żonę. Franciszek nazwał to

doświadczają kobiety oraz wezwał do usunięcia

„pułapką kazuistyki”, zastawioną przez „małą grup-

przeszkód uniemożliwiających ich „pełne włączenie

kę światłych teologów”, przekonanych, że posiada-

w życie społeczne, polityczne i gospodarcze”.

ją „całą wiedzę i mądrość ludu Bożego”. Jezus wy-

www.radioem.pl

chodzi z tej zasadzki, wykraczając poza kazuistykę

w

bardzo

trudnej

przemocy

sytuacji,

seksualnej,

ku pełni małżeństwa. Kiedyś saduceusze postawili
Orędzie papieskie na Światowy Dzień Misyjny – rola

Mu pytanie, czyją żoną będzie po zmartwychwsta-

kobiet w misjach

niu kobieta, która miała siedmiu mężów w oparciu

W datowanym na 15 maja orędziu Papież napisał

o starotestamentalne prawo lewiratu, nakazujące

m.in.: „Wymownym znakiem macierzyńskiej miłości

poślubienie wdowy po zmarłym bezpotomnie bra-

Boga jest znaczna i rosnąca obecność w świecie

cie. Wyjaśnił wtedy, że w niebie ludzie „nie będą się

misyjnym obok mężczyzn także kobiet. Kobiety,

ani żenić, ani za mąż wychodzić”. Tym razem, od-

osoby świeckie i konsekrowane, a dzisiaj także

powiadając

niemało rodzin, realizują swoje powołanie misyjne

Chrystus odwołuje się do „pełni harmonii stworze-

w różnych formach: od bezpośredniego głoszenia

nia”: „Na początku «Bóg stworzył ich jako mężczy-

Ewangelii do służby charytatywnej”. Franciszek

znę i kobietę, i będą oboje jednym ciałem»” (Rdz

zauważył, że kobiety i rodziny często rozumieją

1,27; Rdz 2,24; Mk 10, 6.8). „«Już nie są dwojgiem,

w bardziej właściwy sposób problemy ludzi.

lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, tego niech

Zdaniem Papieża kobiety „potrafią stawić im czoło

człowiek nie rozdziela» (Mk 10, 8-9). Zarówno

w sposób odpowiedni, a czasami całkiem nowy:

w przypadku lewiratu, jak i tutaj Jezus odpowiada

troszcząc się o życie, zwracając większą uwagę na

z pozycji miażdżącej, uderzającej prawdy – bo taka

osoby, niż na struktury oraz angażując wszelkie

jest prawda! – zawsze wychodząc od pełni! I Jezus

zasoby ludzkie i duchowe w budowanie harmonii,

nigdy nie negocjuje prawdy.
www.pl.radiovaticana.pl

relacji, pokoju, solidarności, dialogu, współpracy

faryzeuszom

pytającym

o

rozwód,

i braterstwa”. Dotyczy to, wyjaśnił, zarówno dzie-
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Papież do wołoskich spółdzielców o rodzinie

Odznaczenie dla Papieża

i matkach

Papieżowi wręczono międzynarodową nagrodę

W Rzymie 4 i 5 maja odbyło się 39. zgromadze-

Karola Wielkiego. Przyjmując to wyróżnienie

nie krajowe konfederacji włoskich spółdzielni

Franciszek powiedział, że ofiaruje je Europie.

Confcooperative, powstałej na początku XX wie-

Ojciec św. powiedział m.in.: „Marzę o Europie

ku, a opartej na katolickiej nauce społecznej.

młodej, zdolnej by być jeszcze matką: matką,

Z należącymi do niej spółdzielcami Papież spo-

która miałaby życie, ponieważ szanuje życie

tkał się 28 lutego ub. r. Tym razem skierował do

i daje nadzieję życia. Marzę o Europie, która

nich wideoprzesłanie, w którym przypomniał

troszczy się o dziecko, pomaga jak brat ubogie-

zasady działalności spółdzielczej, jakie im wów-

mu i tym, którzy przybywają w poszukiwaniu

czas podał.

gościnności, bo nic nie mają i proszą o schro-

Jedna z nich dotyczyła poparcia dla rodzin i uła-

nienie. Marzę o Europie, która wysłuchuje i do-

twiania kobietom łączenia pracy zawodowej

cenia osoby chore i starsze, aby nie traktowano

z obowiązkami związanymi z ich specyficznym

ich jako bezproduktywnych przedmiotów do

powołaniem rodzinnym. Nawiązując do tego,

odrzucenia. Marzę o Europie, gdzie być imigran-

Ojciec Święty powiedział: „W «Amoris laetitia»

tem nie byłoby przestępstwem, ale zachętą do

wskazałem perspektywę radości i odpowiedzial-

większego zaangażowania na rzecz godności

ności, ale ludzi i rodzin nie można zostawić sa-

wszystkich istot ludzkich (…) Marzę o Europie,

mych, a pracę i rodzinę trzeba ze sobą godzić”.

gdzie ludzie młodzi oddychaliby czystym powie-

www.pl.radiovaticana.pl

trzem uczciwości, kochali piękno kultury i prostego życia, niezanieczyszczonego przez nie-

Papież pojedzie do Irlandii

kończące się potrzeby konsumpcjonizmu; gdzie

Na audiencji prywatnej papież Franciszek przyjął

zawarcie małżeństwa i posiadanie dzieci to wiel-

przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Rodziny.

ka odpowiedzialność i radość, a nie problem

Abp Vincenzo Paglia powrócił właśnie z Irlandii,

związany z brakiem dostatecznie stabilnej pracy.

gdzie rozpoczęły się już przygotowania do ko-

Marzę o Europie rodzin, z bardzo skuteczną po-

lejnego Światowego Spotkania Rodzin. Odbędzie

lityką, skoncentrowaną bardziej na twarzach niż

się ono za dwa lata w Dublinie. „Papież był bar-

liczbach, bardziej na narodzinach dzieci niż na

dzo zadowolony z obrania Dublina na miejsce

narastaniu dóbr. Marzę o Europie, która promuje

przyszłego Światowego Spotkania Rodzin. Poje-

i chroni prawa wszystkich, nie zapominając

dziemy do Dublina, bo tam właśnie Ewangelia

o obowiązkach wobec wszystkich”.

rodziny musi zabrzmieć na nowo” - powiedział

www.pl.radiovaticana.pl

przewodniczący Papieskiej Rady ds. Rodziny.
W czasie spotkania Papież wyraził też troskę
o właściwą recepcję jego adhortacji „Amoris laetitia”. Powinna ona przemienić ona całe duszpasterstwo, aby stawało się ono bardziej rodzinne,
a rodziny były jego podmiotem – zaznaczył szef
Papieskiej Rady ds. Rodziny.
www.niedziela.pl
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Z Polski
Podziękowania
JE biskup Jan Wątroba Przewodniczący Rady ds.
Rodziny oraz ks. Przemysław Drąg Dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin składają
serdeczne podziękowania za wieloletnią posługę
na rzecz małżeństw i rodzin ks. dr Marianowi
Wandraszowi Diecezjalnemu Duszpasterzowi
Rodzin Archidiecezji Katowickiej w latach 19992016, który z dniem 1 czerwca przestał pełnić
urząd.
Nowym Diecezjalnym Duszpasterzem Rodzin
został ks. dr Zdzisław Brzezinka.

gać, a także życzliwość duszpasterzy – to konieczność.
„Jedynie dwa razy do roku możemy się spotkać
w tak szerokim gronie. Tym bardziej cenne są
dyskusje i wymiana doświadczeń. Papież stwierdza, że przez długi czas w nauczaniu kładziony
był nacisk na kwestie doktrynalne, bioetyczne
i moralne, a potrzeba zwrócić uwagę na łaskę,
umacniać więź małżonków i napełniać ich wspólne
życie sensem. Trzeba ukazywać małżeństwo jako
dynamiczny proces rozwoju, a nie jako ciężar.
W tej kwestii w Polsce jest jeszcze sporo do zro-

Ogólnopolskie spotkanie Duszpasterstwa Rodzin

bienia” mówił ks. Przemysław Drąg Dyrektor Kra-

Zmiany w przygotowaniu narzeczonych do za-

jowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin.

warcia sakramentu małżeństwa, wychowanie do

Prelegentami podczas konferencji byli m.in. Tere-

życia w rodzinie, działania profilaktyczne wobec

sa Król – wieloletni doradca metodyczny do spraw

młodzieży oraz prawdziwe oblicze gender –

wychowania do życia w rodzinie, redaktor i współ-

m. in. te tematy poruszano podczas ogólnopol-

autor podręczników, programów i scenariuszy do

skiego spotkania Duszpasterstwa Rodzin zorga-

zajęć wychowanie do życia w rodzinie, Szymon

nizowanego przez Krajowy Ośrodek Duszpaster-

Grzelak – psycholog, założyciel i Prezes Zarządu

stwa Rodzin. Pod hasłem „Kształtowanie młodego

Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej, współautor

pokolenia

profilaktyka”

programu profilaktycznego dla młodzieży „Archi-

w dniach 17 i 18 maja w ośrodku rekolekcyjnym

pelag skarbów”, Grzegorz Strzemecki – działacz

archidiecezji łódzkiej ponad 80 osób ze struktur

społeczny, autor książki „Gender – ideologia pań-

Duszpasterstwa

stwowa Rzeczypospolitej”.

–

zagrożenia

Rodzin

i

mogło

zapoznać

się

z autorskim programem dla narzeczonych przy-

www.kodr.pl

gotowanym w archidiecezji katowickiej pn. „Ślubuję Ci…”, Programami na Miłość i Życie Fundacji

Vademecum dla duszpasterzy związków niesa-

Pomoc Rodzinie oraz planem Światowych Dni

kramentalnych

Młodzieży.

Istnieje potrzeba opracowania kompendium dla

Najdłużej

dyskutowaną

kwestią

były

zmiany

księży

zajmujących

się

osobami

życzącymi

w Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin, które jest

w związkach niesakramentalnych – zgodzili się

podstawowym dokumentem określającym funk-

uczestnicy ogólnopolskiego spotkania duszpaste-

cjonowanie Duszpasterstwa Rodzin w Polsce.

rzy par niesakramentalnych, które odbyło się 24

Adhortacja papieża Franciszka „Amoris laetitia”,

maja w Warszawie.

oba synody o rodzinie oraz praktyka duszpaster-

- Takie opracowanie potrzebne jest nie tylko

ska pokazują, że Kościół powinien coraz bardziej

duszpasterzom takich związków, ale każdemu

wychodzić do rodzin. Dobre przygotowanie do

spowiednikowi – zwrócił uwagę ks. Przemysław

zawarcia sakramentu małżeństwa, towarzyszenie

Drąg Dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa

młodym małżonkom w pierwszych latach po ślu-

Rodzin, z inicjatywy którego spotkanie się odbyło.

bie,

wspólnoty

– Vademecum zostanie opracowane w oparciu

i rodziny, które chcą się spotykać i sobie poma-

o dokumenty Kościoła i uwagi księży zajmujących
się parami niesakramentalnymi. Będzie również

otwarcie

parafii

na
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uwzględniało wezwanie adhortacji Amoris laeti-

- Jest to zagadnienie ściśle polityczno-prawne –

tia do towarzyszenia osobom żyjącym związkach

stwierdził ekspert.

niesakramentalnych, rozeznawania ich konkret-

www.pch24.pl

nej sytuacji oraz włączania ich – w możliwym
wymiarze – w życie wspólnoty parafialnej.

Premier Beata Szydło u Papieża

Bp Jan Wątroba Przewodniczący Rady ds. Rodziny

Papieska pielgrzymka do Polski, a także zagadnie-

Konferencji Episkopatu Polski podkreślił, że na co

nia społeczne i międzynarodowe, w tym problemy

dzień największe wyzwanie w tym obszarze staje

rodziny, przyjmowania uchodźców i sytuacji w re-

przed spowiednikami, którzy muszą mierzyć się

jonach konfliktów – to tematy, o których premier

„sam na sam” z konkretnym przypadkiem. Biskup

Beata Szydło rozmawiała z papieżem Franciszkiem

Wątroba wskazywał, iż Kościół w Polsce winien

podczas audiencji 13 maja.

dołożyć starań, by w praktyce duszpasterskiej nie

- Mówiłam o tym, że młodzi ludzie czekają, cieszą

pojawiały się różne drogi postępowania czy in-

się na jego przyjazd do Polski. Rozmawialiśmy też

terpretowania nauki Kościoła. Dodał również, że

o polskich rodzinach, rozmawialiśmy o Polsce,

wobec zwiększającej się liczby osób żyjących bez

papież bardzo podziękował, cieszył się, z tego, że

łaski sakramentu konieczne jest powołanie dusz-

w Polsce wprowadzane są programy, które mają

pasterza par niesakramentalnych w diecezjach,

wspierać też rodziny – powiedziała premier.

w których go do tej pory nie było – powinno to

www.pch24.pl

nastąpić „czym prędzej”.
Kolejne spotkanie duszpasterzy związków niesa-

Abp Paglia o adhortacji Amoris laetitia

kramentalnych odbędzie się jesienią br.

W piątek 27 maja w Wyższym Seminarium Du-

www.kodr.pl

chownym w Krakowie dyskutowano o posynodalnej
adhortacji papieża Franciszka "Amoris laetitia".

Eksperci KEP o karaniu za aborcję

Jednym z prelegentów konferencji był abp Vincen-

„Przerywanie ciąży jest czynem bezprawnym,

zo Paglia, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Ro-

jednakże kwestia karalności matki nie powinna

dziny, który przekonywał, że w adhortacji papież

podlegać rozwiązaniom automatycznym” - ocenił

daje duszpasterzom wskazówki, by nie trzymali się

Zespół Ekspertów KEP ds. Bioetycznych na swym

twardych reguł, lecz by stali się raczej ojcami

posiedzeniu 6 maja w Warszawie, któremu prze-

i matkami dla swoich wiernych. Zauważył również,

wodniczył biskup warszawsko-praski abp Henryk

że ten dokument sugeruje głęboką zmianę Kościo-

Hoser. Zespół Ekspertów przypomniał, że prze-

ła, która jest dla niego jeszcze wielkim trudem.

rywanie ciąży jest czynem bezprawnym i niego-

- Ta adhortacja wymaga, by cały Kościół stał się

dziwym. Śmierć dziecka może nastąpić jako sku-

"rodzinny". Chodzi o to, by odkryć dawną i nową

tek uboczny terapii prowadzonej dla ocalenia

eklezjologię - tłumaczył. Zauważył również, że

życia i zdrowia matki. W tym przypadku ani ko-

Kościół, mówiąc o rodzinach, mówi o sobie sa-

bieta, ani lekarz nie podlegają karze. - Kwestia

mym. Podkreślał wręcz, że tylko rodzina może

karalności matki, która dopuszcza się aborcji,

utrzymywać

jest sprawą, która wymaga szczególnej delikat-

i społeczeństwo. Abp Paglia jednoznacznie stwier-

ności i namysłu. Nie powinna zatem podlegać

dził, że papież Franciszek nie zezwala na przystę-

rozwiązaniom automatycznym – oświadczył me-

powanie do sakramentu Eucharystii osobom roz-

cenas Michał Królikowski. Zwrócił on też uwagę,

wiedzionym, żyjącym w nowych związkach. Zau-

że rozstrzygnięcie czy oraz od kiedy udział ko-

ważył

biety w przerwaniu ciąży, bądź działanie na

w każdym przypadku jest to niemożliwe. Rozezna-

szkodę dziecka poczętego powinno być objęte

nie tych szczególnych przypadków Papież pozo-

sankcją karną, wykracza poza problematykę nau-

stawia spowiednikowi.
www.krakow.gosc.pl

czania moralnego Kościoła katolickiego.

przy

jednak,

życiu

że

nie

zarówno

mówi

Kościół,

również,

jak

iż
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Nie będzie więcej aborcji w Pro-Familii

Samoleczące się embriony?

Rzeszowski szpital Pro-Familia, który dokonywał

Prawdopodobnie

aborcji niepełnosprawnych dzieci i pozywał do

dziecka mogą ulegać we wczesnym okresie ciąży

sądu działaczy Fundacji Pro – Prawo do Życia za

autokorekcie, mówiąc

podawanie tego do publicznej wiadomości, nie

W czasopiśmie „Nature Communications” z 26

będzie więcej zabijał dzieci przed narodzeniem.

marca br. ukazała się praca, której autorzy z Uni-

Jako powód zaprzestania aborcyjnej działalności

wersytetu w Cambridge twierdzą, że taka dość

przez szpital podano skorzystanie ze sprzeciwu

niezwykła teza może okazać się prawdziwa.

sumienia przez wszystkich ginekologów pracują-

Profesor Magdalena Zernicka-Goetz, pochodząca

cych w szpitalu. Szpital nie będzie więc przepro-

z Warszawy współautorka wspomnianego donie-

wadzał aborcji, ponieważ żaden z lekarzy nie chce

sienia naukowego, urodziła swoje drugie dziecko

w niej uczestniczyć.

w 44. roku życia i jej własne przeżycia związane

www.naszdziennik.pl

z wysokim ryzykiem zespołu Downa u jej dziecka

nieprawidłowości
wprost

–

rozwojowe

samoleczeniu.

zainspirowały ją do wykonania badań. Okazało się
Marsze dla Życia i Rodziny w ponad 140 miastach

bowiem, że pomimo wykrycia za pomocą biopsji

„Każde życie jest bezcenne!” – to hasło organizo-

trofoblastu 25 proc. nieprawidłowych genetycznie

wanych po raz jedenasty Marszów dla Życia i Ro-

komórek jej syn Simon urodził się zdrowy. Profe-

dziny. Głównie 15 maja, ale i w innych terminach,

sor Zernicka-Goetz, by wyjaśnić ten fenomen, wy-

w całej Polsce przeszły marsze, które są manife-

konała wraz z zespołem pracę doświadczalną na

stacją przywiązania do wartości rodzinnych i sza-

zarodkach myszy. Okazało się, że u ośmiokomór-

cunku dla życia ludzkiego. Koordynatorem przed-

kowych zarodków, u których 50 proc. komórek

sięwzięcia jest Centrum Wspierania Inicjatyw dla

było genetycznie nieprawidłowych, doszło do ich

Życia i Rodziny. W trakcie tegorocznej edycji

zniszczenia w wyniku procesu zwanego apoptozą.

szczególny nacisk położony był na kwestię ochro-

Natomiast komórki zdrowe przetrwały w obrębie

ny życia nienarodzonych dzieci. Organizatorzy

zarodka, zastąpiły chore komórki. Kiedy nieprawi-

zwracali uwagę, że każdy człowiek – bez względu

dłowych komórek było więcej niż połowa, niektóre

na stan fizyczny, duchowy czy materialny – jest

z nich przetrwały. Jej zdaniem, zarodek ma zadzi-

nieocenioną wartością i nikt nie powinien pozba-

wiającą cechę, by leczyć samego siebie. Podobnie

wiać go jego fundamentalnego prawa do życia.

u ludzi, kiedy przy badaniu we wczesnej ciąży

www.kodr.pl

stwierdza się obecność nieprawidłowych komórek
dziecka pobranych za pomocą biopsji trofoblastu

Pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do Piekar

lub amniopunkcji, nie musi to świadczyć o tym, że

Śląskich

dziecko urodzi się z chorobą genetycznie uwarun-

W homilii skierowanej do uczestników pielgrzymki

kowaną.

mężczyzn i młodzieńców do Piekar Śląskich Pry-

www.naszdziennik.pl

mas Polski abp Wojciech Polak wskazywał m.in. na
znaczenie chrztu, daru wiary, rolę rodziców w wy-

„Tak na Serio” – Tydzień Modlitw o Powołania do

chowywaniu w niej i dojrzewania w wierze. Pod-

Małżeństwa

czas Mszy św. 29 maja mówił m.in.: „Być narzę-

W Warszawie po raz trzeci, a w Trzebini po raz

dziem miłosierdzia, to również zrozumieć, że ro-

pierwszy zorganizowany został Tydzień Modlitw

dzina nie może być zakładnikiem pracy. Kiedy

o Powołania do Małżeństwa i odwagę dla młodych

bowiem organizacja pracy utrudnia jej życie -

ludzi do wchodzenia w nie razem z Bogiem. W pa-

mówił papież Franciszek - wtedy mamy pewność,

rafiach salwatoriańskich, gdzie odbywały się wyda-

że społeczeństwo zaczęło działać przeciw sobie.

rzenia, codziennie odprawiana była Msza św., po

Być narzędziem miłosierdzia, to konkretnie uwie-

niej – konferencja lub panel dyskusyjny, świadec-

rzyć w wyzwalającą moc przebaczenia i pojedna-

twa, warsztaty, a potem rozmowy przy herbacie.

nia” – dodał prymas.

www.gosc.pl

www.polskieradio.pl
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Metropolitalne Święto Rodziny na Górnym Śląsku

Petycja do ministra zdrowia

IX Metropolitalne Święto Rodziny, na które składa

Rzadko mówi się o tym, że polskie prawo po-

się ok. 90 przedsięwzięć rodzinnych organizowa-

zwalające na zabijanie dzieci przed urodzeniem

nych w ponad 20 miastach woj. śląskiego, zainau-

(statystyki mówią o ok. 1000 dzieci rocznie)

gurował 21 maja koncert w zabrzańskim Domu

godzi również w sumienie pracowników admini-

Muzyki i Tańca. Podczas uroczystej sesji sejmiku

stracji i dyrekcję szpitali zmuszając ich do za-

o idei święta oraz podejmowanych działaniach na

wierania kontraktów z NFZ z obowiązkową

rzecz rodziny mówili przedstawiciele świata nauki,

aborcją. Dlatego powstała petycja do ministra

samorządu i Kościoła.

zdrowia z prośbą o wykreślenie z kontraktów

Idea przedsięwzięcia zrodziła się podczas śląskiej

szpitali z Narodowym Funduszem Zdrowia obo-

pielgrzymki samorządowców i parlamentarzystów

wiązku wykonywania aborcji. Treść listu: „Powo-

z Metropolitą Górnośląskim Arcybiskupem Damia-

łując się na art. 53 Konstytucji RP mówiący

nem Zimoniem do Rzymu w 2007 r., w 750-lecie

o prawie do wolności sumienia, jak również ma-

śmierci św. Jacka, patrona Śląska. To właśnie wte-

jąc na uwadze, że polskie prawo w kwestii

dy, przy grobie Św. Jana Pawła II, Małgorzata Man-

obrony życia stoi w sprzeczności z sumieniem

ka-Szulik wraz ze Śp. Krystyną Bochenek zainau-

wielu dyrektorów i pracowników administracji

gurowały Metropolitalne Święto Rodziny, które

polskich szpitali, domagamy się wykreślenia

dzięki współpracy śląskich miast, organizacji oraz

z kontraktów szpitali z Narodowym Funduszem

stowarzyszeń rozwija się i trwa.

Zdrowia obowiązku wykonywania aborcji”.

www.swieto-rodziny.pl

www.citizengo.org

Diecezjalne Święto Rodziny na Opolszczyźnie

Inicjatywa aborcyjna zarejestrowana w Sejmie

Od 5 lat w Jemielnicy przy opactwie cysterskim

Pełnomocniczka komitetu Ratujmy Kobiety Bar-

spotykają się rodziny. Kilka tysięcy osób uczestni-

bara Nowacka z Twojego Ruchu poinformowała,

czyło 1 maja we Mszy św. oraz Jarmarku Cyster-

że został zarejestrowany komitet inicjatywy

skim. Biskup Andrzej Czaja, obecny na święcie

obywatelskiej

wraz z obydwoma biskupami pomocniczymi, cie-

aborcyjnego w Polsce. Projekt przygotowany

szył się z licznego udziału wiernych w piątym spo-

w ramach inicjatywy Ratujmy Kobiety zatytuło-

tkaniu rodzin na majówce w Jemielnicy.

wany jest: o prawach kobiet i świadomym rodzi-

- Rodzina musi być Bogiem silna i miłością wielka

cielstwie. Zapisano w nim, że ustawa reguluje

- mówił. Chwalił dzieło modlitwy za kapłanów,

sprawy związane z prawem do informacji, edu-

prosił rodziców o akceptację powołań u swoich

kacji, poradnictwa i środków umożliwiających

dzieci. Wspomniał o oknach życia, wskazując, że

podejmowanie decyzji w zakresie świadomego

to zbyt mało. - Nas musi być stać na więcej niż

rodzicielstwa, uwzględniając prawa reproduk-

okna życia. Stać na to, by tworzyć domy życia

cyjne i seksualne kobiet i mężczyzn.

w każdym mieście, by każda matka wiedziała,

W myśl projektu kobieta miałaby prawo do

gdzie w potrzebie może pójść po pomoc i gdzie tę

przerwania ciąży do końca 12 tygodnia; później

pomoc znajdzie.
www.opole.gosc.pl

aborcja byłaby dopuszczalna w tych samych

dotyczącej

liberalizacji

prawa

przypadkach, w jakich obecnie jest dozwolona,
czyli gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub
zdrowia kobiety ciężarnej, występuje prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu lub gdy ciąża jest następstwem czynu zabronionego.
www.parlamentarny.pl
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Ze świata
Irlandia: Światowe Spotkanie Rodzin 2018

Włochy/Chorwacja/Portugalia – Masze dla Życia

„Ewangelia rodziny, radość dla świata” – tak brzmi

Ulicami Rzymu 8 maja po raz kolejny przeszedł

zaprezentowany w Watykanie temat IX Światowego

Marsz dla Życia. Była to już szósta tego rodzaju

Spotkania Rodzin, które odbędzie się za dwa lata,

manifestacja w obronie wartości życia zorganizo-

od 22 do 26 sierpnia 2018 r., w Dublinie, stolicy

wana w stolicy Włoch. Uczestnikami marszu były

Irlandii. Przedstawiając go, przewodniczący Papie-

głównie rodziny z dziećmi, ale również duchowni,

skiej Rady ds. Rodziny przypomniał, że będzie to

m.in. ksiądz biskup Luigi Negri, arcybiskup Ferra-

pierwsze wielkie spotkanie rodzin z całego świata

ry, a także kardynał Raymond Leo Burke oraz bi-

po Synodzie Biskupów i wydanej po nim adhortacji

skup Athanasius Schneider z Astany.

apostolskiej „Amoris laetitia”. Ponadto abp Vincen-

Do organizatorów Marszu dla Życia w Lizbonie

zo Paglia zwrócił uwagę, że to światowe spotkanie

wystosował list Papież Franciszek. Ojciec Święty

odbędzie się znowu w Europie, która według Pa-

zachęcił w nim, aby bronić życia ludzkiego od po-

pieża Franciszka musi odnaleźć na nowo swoje

częcia do naturalnej śmierci. Głównym przesła-

humanistyczne powołanie i stać się kontynentem

niem tegorocznego marszu było odstąpienie od

rodzin.

planów legalizacji eutanazji w Portugalii.

www.pl.radiovaticana.va

„Dla życia, rodziny i Chorwacji” – pod takim hasłem przeszedł marsz w Zagrzebiu. Po raz pierw-

Co czwarta ciąża na świecie kończy się aborcją

szy w stolicy Chorwacji zorganizowano Marsz dla

WHO i Guttmacher Institute zaprezentowały prze-

Życia i Rodziny. Ulicami stolicy maszerowało ok.

rażające statystyki. Rocznie mordowanych jest

10 tys. osób.

około 56 milionów nienarodzonych. W latach

www.pch24.pl / www.wpolityce.pl

1990-1994 liczba aborcji dokonywanych rocznie
wynosiła około 50 milionów. Według najnowszych

Francja: nie chcą Dnia Matki

danych za lata 2010-2014 zaprezentowanych

Le Figaro poinformowało, że jedna ze szkół pu-

przez WHO ta liczba wzrosła do 56 milionów. Ze

blicznych we departamencie Gironde zlikwidowała

statystyk

kobiet

obchody Dnia Matki. W uzasadnieniu nauczycielki

w wieku reprodukcyjnym aż 35 zdecydowało się na

stwierdziły, że Dzień Matki dyskryminuje uczniów,

przerwanie ciąży.

którzy nie mają matki albo mają je dwie oraz dzia-

Światowa Organizacja Zdrowia przekonuje, że ko-

ła przeciwko tym uczniom, którzy mają tylko

biety i nieletnie dziewczyny decydują się na ryzy-

dwóch ojców. Nauczycielki zaproponowały, aby

kowne zabiegi przerwania ciąży, gdy zbyt restryk-

zamiast Dnia matki obchodzić Dzień Ludzi, któ-

cyjne prawo, wysokie koszty, społeczna stygmaty-

rych kochamy.

zacja, moralne wątpliwości świadczeniodawców

www.wpolityce.pl

wynika,

że

na

1000

czy zawiłości proceduralne ograniczają im dostęp
do legalnej aborcji. Według WHO powstrzymać

Włochy: legalizacja homozwiązków

niebezpieczne aborcje mogą takie czynniki jak

We Włoszech homoseksualiści będą mogli korzy-

lepsza edukacja seksualna, dostęp do aborcji tzw.

stać ze wszystkich praw małżeństw za wyjątkiem

bezpiecznej i antykoncepcji.
www.gosc.pl

adopcji. Włoska Izba Deputowanych zadecydowała
11 maja, że homoseksualiści będą mieli możliwość
wspólnego rozliczania się z fiskusem, wspólnego
korzystania z ubezpieczenia zdrowotnego itp.
Choć z projektu wykreślono prawo
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do adoptowania biologicznego dziecka swego

Rumunia: nie dla jednopłciowych związków

„partnera”, jednak włoscy homoseksualiści będą

Organizacje pozarządowe złożyły w rumuńskim

mogli zabiegać o taką adopcję w sądach rozstrzy-

parlamencie propozycję poprawki do konstytucji,

gających osobno każdy poszczególny przypadek.

aby

www.pch24.pl

związek mężczyzny i kobiety. Projekt ten podpi-

wyraźnie

formułowała

małżeństwo

jako

sały 3 mln ludzi. Minimalna wymagana liczba to
Szkocja: narodowy kościół dopuszcza pary jedno-

500 tysięcy, aby inicjatywa mogła zostać podda-

płciowe

na kilkustopniowemu procesowi legislacyjnemu,

Jednym z postanowień corocznego synodu Kościo-

zakończonemu referendum. Organizacje zwią-

ła Szkocji jest rozszerzenie prawa do pełnienia

zane z Kościołem prawosławnym i zgromadzone

funkcji kościelnych przez pozostających w part-

w „Koalicji na rzecz Rodziny” apelują o przepro-

nerskich związkach jednopłciowych także na oso-

wadzenie referendum, które uprawomocni mał-

by po ślubie. Nadal jednak obowiązuje wykładnia

żeństwo jako „dobrowolny związek między męż-

mówiąca, że nie mogą oni udzielać ślubów parom

czyzną a kobietą”, a nie między „małżonkami”,

jednopłciowym. Kościół czeka w tej kwestii na ra-

jak ujmuje to obecna ustawa zasadnicza.

port Forum Teologicznego, ma zamiar powrócić do

www.wpolityce.pl

sprawy w przyszłym roku. Zezwolenie takie wydane funkcjonariuszom kościoła związane jest z le-

Boliwia: biskupi przeciw wprowadzaniu do prawa

galizacją małżeństw jednopłciowych, która weszła

ideologii gender

w życie w Szkocji dwa lata temu. Kościół Szkocji

Zaniepokojenie i zdecydowany sprzeciw wobec

jest największym kościołem w Szkocji (należy do

zatwierdzonego niedawno przez parlament Boli-

niego 42% Szkotów) i jedynym kościołem narodo-

wii projektu ustawy o tożsamości płciowej wyra-

wym. Zalicza się do kościołów kalwinistycznych.

ził sekretariat generalny tamtejszego episkopatu.

W 1968 roku wprowadził możliwość zostawania

Wydał on komunikat, w którym zwrócił uwagę,

pastorami przez kobiety, obecnie stanowią one

że decyzji parlamentu nie poprzedziła debata

większość pastorów.

publiczna ani odpowiednia informacja społe-

www.anglia.today

czeństwa. A tymczasem kwestia ważna jest dla
wszystkich Boliwijczyków, bo dotyczy godności

Portugalia: parlament zatwierdził instytucję suro-

człowieka oraz wartości, jaką mają mężczyzna

gatki

i kobieta.

Parlament portugalski 13 maja zatwierdził instytu-

www.pl.radiovaticana.va

cję surogatki. Za takim uregulowaniem prawnym
opowiedzieli się deputowani lewicy, część ludo-

Włochy: jak wykarmić dzieci

wców i komunistów. Zgodnie z nowym ustawo-

Forum Rodzin zorganizowało II etap akcji „Je-

dawstwem o tzw. wynajem brzucha będzie mogła

stem za butelką”. W różnych miastach Włoch

wystąpić kobieta, która nie ma macicy, organ ten

organizowane są happeningi, podczas których

jest uszkodzony lub chory.

rodziny zachęcane są do fotografowania się na

www.ekai.pl

tle butelki, którą karmi się małe dzieci i przesyłania tych zdjęć do samorządowców w celu
uwrażliwienia ich na wprowadzanie efektywnych
i skutecznych mechanizmów polityki prorodzinnej.
www.avvenire.it
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Meksyk: nie tzw. małżeństwom homoseksualnym

Francja: coraz mniej rozwodów

w konstytucji

Jak donosi Instytut Insee w ciągu ostatnich 10 lat

Prezydium episkopatu Meksyku, a po nim komisja

można zauważyć we Francji spadek liczby rozwo-

tamtejszych biskupów ds. rodziny, młodzieży, lai-

dów. W 2010 r. było ich 134 tys., a w roku 2014

katu i życia, ostro zaprotestowały przeciw plano-

123,5 tys. Ryzyko rozwodu w ciągu dekady spadło

wanemu przez prezydenta tego kraju wprowadze-

z 52% do 44%. Według badań największe niebez-

niu do konstytucji zapisu o „małżeństwie” osób tej

pieczeństwo rozwodu istnieje ok. 5 roku po zawar-

samej płci. Dokument wspomnianej komisji mek-

ciu małżeństwa.

sykańskiego episkopatu nawiązuje do ubiegłorocz-

Gazeta La Croix

nego Synodu Biskupów o rodzinie i papieskiej adhortacji „Amoris laetitia”. Podkreślono, że rodzina
musi być zgodna z planem Bożym. Ma być „Kościołem

domowym,

podmiotem

ewangelizacji,

umiejącym zawsze i wszędzie głosić i bronić
z radością i przekonaniem prawdę o człowieku
stworzonym jako mężczyzna i kobieta, którzy się
wzajemnie

uzupełniają”.

Winna

też

ukazywać

prawdę o małżeństwie, rodzinie i życiu. Niech rodzina – piszą meksykańscy biskupi – „umie przyjmować dziecko jako dar, a nie jako prawo do niego, uznając, że ma ono potrzebę, by być kochanym
i wychowanym przez ojca i matkę”.
www.pl.radiovaticana.va
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