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Rada ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski w
dniu Zwiastowania Pańskiego, w którym obchodzimy również Dzień Świętości Życia, zwraca się z
gorącym apelem o celebrowanie intencji tego dnia
w kościołach i swoich rodzinach.
Dzisiaj obchodzimy 20. rocznicę ogłoszenia przez
świętego Jana Pawła II encykliki Evangelium vitae.
Ojciec Święty pisze w niej: Wszyscy zatem mamy

nieść naszemu bliźniemu posługę miłości, broniąc
jego życia i wspomagając je zawsze, a zwłaszcza
wówczas, gdy jest słabe lub zagrożone. Powinniśmy troszczyć się o nie, nie tylko jako jednostki,
ale także jako wspólnota, czyniąc z bezwarunkowego szacunku dla życia ludzkiego fundament
nowego społeczeństwa. (Evangelium vitae R. IV,
77)
Dzień Świętości Życia w Polsce został ustanowiony
przez Episkopat w 1998 roku jako odpowiedź na
wezwanie św. Jana Pawła II i jest obchodzony w
uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi
Panny, czyli 9 miesięcy przed Bożym
Narodzeniem.
Święto to zachęca do refleksji nad wielkimi darami, jakimi zostaliśmy obdarzeni: życiem i rodziną,
która dla każdego człowieka jest najważniejszym

rze, negującej prawo do życia od poczęcia do naturalnej śmierci oraz podważającej znaczenie małżeństwa i rodziny. Nie możemy akceptować pojawiających się ostatnio rozwiązań, uderzających w rodzinę
i życie oraz dzieci i młodzież. Są to między innymi:
wprowadzenie do wolnej sprzedaży wczesnoporonnej i szkodliwej dla zdrowia kobiet pigułki „dzień
po”, propozycja przyjęcia ustawy dotyczącej zapłodnienia pozaustrojowego in vitro nie szanującej życia
dzieci poczętych, a przede wszystkim usiłowanie
wprowadzania do polskiego życia społecznego programowych zmian kulturowo-cywilizacyjnych, opartych na ideologii gender, co narzuca przemocowa
Konwencja CAHVIO.
Niech Dzień Świętości Życia będzie nade wszystko
dniem narodowej mobilizacji do modlitwy w intencji
dzieci poczętych i ich bliskich, a także podjęcia duchowej adopcji dziecka poczętego.
W imieniu Rady ds. Rodziny KEP,

+ Jan Wątroba
Przewodniczący

środowiskiem.
Obecnie, gdy wartości rodzinne i poczęte życie
ludzkie są brutalnie atakowane, Dzień Świętości
Życia jest chwilą szczególnej mobilizacji w obronie tych podstawowych wartości. Nie możemy
pozostawać obojętni wobec usiłowania pozbawienia rodziców konstytucyjnego prawa do wychowywania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami.
Naszym zadaniem jest objęcie troską wszystkich
pokoleń – tych najmłodszych, i tych najstarszych.
Naszym obowiązkiem jest także zdecydowane
przeciwstawianie się antychrześcijańskiej kultu-
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Maleje współczynnik dzietności – przeciętna

Rodzina w Polsce przechodzi zmiany podobne

liczba dzieci przypadająca na jedną kobietę w

do tych, które zachodzą w większości krajów

wieku rozrodczym. W naszym kraju wynosi on

europejskich, tempo tych zmian jest jednak

1,29 i jest trzeci od końca w Europie, przed

wolniejsze niż tam, choć w ostatniej dekadzie

Łotwą .i Węgrami. Dla osiągnięcia prostej za-

tendencja do osłabienia rodziny zdecydowanie

stępowalności pokoleń niezbędny jest wskaź-

narasta. Liczba konkubinatów rośnie, wciąż

nik dzietności 2,1.

jednak przeważają rodziny, których podstawą

Polega na tym, że we wszystkich badaniach

jest małżeństwo. Polska znajduje się u progu

młodzi Polacy deklarują, że rodzina jest na

dramatycznego kryzysu demograficznego.

szczycie ich hierarchii wartości, deklarują też

Od 2009 r. maleje liczba zawieranych mał-

pragnienie dzieci. Praktyka jednak zdecydowa-

żeństw. W 2013 r. zawarto ich 181 tys., co jest

nie przeczy tym deklaracjom. Dlaczego?

liczbą najmniejszą od 1945 r. – w 2012 małżeństw zawarto 203 tys. Małżeństwo, a co za

Wśród głównych przyczyn należy wymienić

tym idzie – oparta na nim rodzina, jest jednak

brak adekwatnej polityki rodzinnej, mającej na

coraz bardziej niestabilne. Rozpada się prawie

celu wpieranie dzietności za pomocą odpo-

co trzecie małżeństwo – 316 na 1000 zawiera-

wiednich instrumentów ułatwiających rodzinie

nych. Liczba rozwodów wzrosła z 42,7 tys. w

ich przyjęcie i wychowanie. Tymczasem, w

roku 2000 do 64,4 tys. w 2012.

obecnej sytuacji każde dziecko powoduje zu-

3% Polaków żyje w związkach nieformalnych.

bożenie rodziny, a większa ich ilość oznacza

62 % spośród nich to ludzie młodzi, bez do-

przesunięcie się danej rodziny w obszar biedy.

świadczeń małżeńskich, choć 25% żyjących w

Najbardziej zagrożone ubóstwem są w Polsce

ten sposób ma już za sobą małżeństwo, które

rodziny z trojgiem i więcej dziećmi, w których

się rozpadło. Spis powszechny z 2002 r. –

wychowuje się niemal 1/3 polskich dzieci. W

pierwszy, który uwzględniał konkubinaty – wy-

warunkach skrajnego ubóstwa w 2010 roku

kazał ich 396 tys. Kolejny, z 2011, odnotował

żyło 4,2 % małżeństw z 2 dzieci i aż 24% z 4 i

643 tys. W 2012 r. poza małżeństwem urodziło

więcej dzieci na utrzymaniu! Europejski raport

się 22% dzieci.

z czerwca 2009 r. wskazuje na polskie dzieci

Jak twierdzi w wywiadzie dla KAI prof. Bożena

jako najuboższe – 26 % z ich jest zagrożonych

Balcerzak-Paradowska, dyrektor Instytutu Pracy

ubóstwem. Są one aż 8 razy uboższe od nie-

i Spraw Socjalnych, rosnąca liczba rozwodów

mieckich w relacji do średniego poziomu za-

wynika z tego, że „rodzina obecnie postrzega-

możności w swoim kraju!

na jest coraz częściej nie jako owoc związku

Dlatego kwestia odpowiedniej polityki rodzin-

małżeńskiego, w którym przychodzą kolejne

nej jest podstawowym elementem polskiej racji

dzieci, lecz jako związek dwóch osób, w któ-

stanu.

rym myślenie o dziecku pojawia się znacznie

Olbrzymią rolę w promocji polityki rodzinnej w

później”. Coraz ważniejsza staje się indywidu-

Polsce odgrywa Kościół, realizując to m. in. na

alna samorealizacja, a rodzina bywa traktowa-

szczeblu Komisji Wspólnej rządu i Episkopatu.

na jak przeszkoda zarówno dla tejże samorea-

Obecnie postulatem Kościoła wysuwanym wo-

lizacji, jak i dla zaspokajania rosnących po-

bec rządu jest wprowadzenie bonu opiekuń-

trzeb materialnych – zauważa badaczka.

czo-wychowawczego, polegające na stałej po-

Rośnie wiek zawierania małżeństw – obecnie

mocy finansowej rodzinie.

wynosi on 28,5 roku dla mężczyzn i 26,4 dla

Więcej na:

kobiet. Rośnie też przeciętny wiek urodzenia

www.niedziela.pl/artykul/14037/Kosciol-w-

pierwszego dziecka – w 2012 r. wynosił on 29

Polsce-a-rodzina

lat.
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Kraków

jako taka powinna być eliminowana z relacji

Kard. Dziwisz stanowczo broni rodziny.

międzyludzkich. Biskupi podkreślają, że

„Sprowadzanie miłości mężczyzny i kobiety do

Konwencja błędnie wiąże zjawisko przemocy z

nieopanowanej pożądliwości seksualnej, jest

tradycją, kulturą, religią i rodziną, nie zaś z

niszczeniem waszego człowieczeństwa, burze-

błędami czy słabościami konkretnych ludzi.

niem fundamentu, na którym macie zbudować

CAHVIO ogranicza też suwerenne kompetencje

swoją szczęśliwą przyszłość” – czytamy w

Polski w sprawach etyki i ochrony rodziny

Słowie pasterskim metropolity krakowskiego na

przez nadanie uprawnień kontrolnych komite-

Wielki Post 2015 roku. Kard. Stanisław Dziwisz

towi tzw. ekspertów (GREVIO), pozbawionemu

przekonuje też, że spowiedź broni małżonków

jakiejkolwiek legitymacji demokratycznej. Ko-

przed pochopnymi decyzjami o rozwodzie i

mitet ten będzie określał, jakie standardy w

daje siłę do cierpliwego przeżycia czasu kryzy-

polityce prawnej, edukacyjnej i wychowawczej

su.

ma realizować Polska oraz będzie rozliczać

Kard. Stanisław Dziwisz przekonuje też, ze

nasz kraj z realizacji tychże.

spowiedź broni małżonków przed pochopnymi

Konferencja Episkopatu Polski, poprzez Radę

decyzjami o rozwodzie i daje siłę do cierpliwe-

ds. Rodziny, podkreśliła już uprzednio, że

go przeżycia czasu kryzysu.

CAHVIO nie zmierza do budowania pozytyw-

„Spowiedź pomaga uznać swoją winę, pomaga

nych relacji pomiędzy ludźmi, ale służy projek-

w wysiłku, aby umocnić osłabione więzy i roz-

towi przebudowy społeczeństwa na bazie ideo-

począć od nowa życie w wierności i ofiarnej

logicznej i z tego powodu nie może być zaak-

miłości”

ceptowana.

W kontekście osób żyjących po rozwodzie w

Biskupi wyrażają uznanie dla działań wielu

nowych cywilnych związkach hierarcha przy-

osób i organizacji pozarządowych, w tym

pomniał nauczanie św. Jana Pawła II z

szczególnie dla ruchów prorodzinnych, które

adhortacji apostolskiej, o zadaniach rodziny

ukazywały zagrożenia wynikające z ratyfikacji

chrześcijańskiej w świecie współczesnym

Konwencji, a od wielu lat działają na rzecz do-

„Familiaris consortio”. Kard. Dziwisz cytuje

bra rodzin.

m.in. fragment, w którym mowa o tym, że

Episkopat Polski ma nadzieję, że dla senatorów

„Kościół potwierdza praktykę (…) niedopusz-

Rzeczypospolitej Polskiej sprawą zasadniczą

czania do komunii eucharystycznej rozwie-

jest dobro małżeństwa, rodziny i przyszłość

dzionych, którzy zawarli ponowny związek

demograficzna Polski oraz że uznają oni, iż

małżeński, (…) chyba, że postanawiają żyć w

zapisy Konwencji CAHVIO nie wnoszą żadnych

pełnej wstrzemięźliwości (...). Kościół z ufno-

nowych rozwiązań prawnych przeciwdziałają-

ścią wierzy, że (te osoby) mogą otrzymać od

cych przemocy, wobec czego wprowadzanie

Boga łaskę nawrócenia i zbawienia, jeżeli wy-

Konwencji w Polsce jest bezzasadne.

trwają w modlitwie, pokucie i miłości”.
Szczecin
Warszawa

Senat Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego

Oświadczenie sekretarza generalnego KEP ws.

podjął decyzję o zamknięciu kliniki, w której

Konwencji CAHVIO

doszło do sytuacji, że kobieta urodziła nie

Na posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej

swoje dziecko.

Polskiej w dniach od 4 do 6 marca 2015 roku

O całej sprawie poinformował "Głos Szczeciń-

zaplanowano debatę i głosowanie nad ratyfika-

ski". Zabieg był przeprowadzony w Laborato-

cją Konwencji Rady Europy CAHVIO. W związku

rium Wspomaganego Rozrodu w szpitalu w

z tym Konferencja Episkopatu Polski przypo-

Policach, który jest częścią szpitala klinicznego

mina swoje stanowisko w tej sprawie.

Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego przy

Przemoc stosowana wobec kogokolwiek jest

ul. Unii Lubelskiej

sprzeczna z zasadami wiary chrześcijańskiej i
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w Szczecinie. Była to jedna z klinik, które reali-

a nie koncentrować się na opcji sztucznie

zują rządowy program In vitro.

wspomaganej prokreacji.

Dziecko urodziło się z wadami wrodzonymi. Po
przeprowadzeniu szczegółowych badań gene-

Warszawa

tycznych okazało się, że DNA dziecka różni się

W Warszawie odbyło się II sympozjum z cyklu

od DNA matki. Dziecko trafiło również do Cen-

„Rodzina się liczy”, zorganizowane przez

trum Zdrowia Dziecka w Warszawie.

Absolwentów „Dzieło” i Fundację „Dzieło No-

Minister zdrowia Bartosz Arłukowicz po zaist-

wego Tysiąclecia”. Tym razem uczestnicy dys-

niałej sytuacji zlecił kontrolę w klinice, w której

kutowali o wizerunku rodziny w mediach.

doszło do skandalu. Wyniki tej kontroli klinika

Nie ulega wątpliwości – przyznała Agnieszka

ginekologii

Wicha ze Stowarzyszenie Absolwentów „Dzieło”

Pomorskiego

Uniwersytetu

Me-

dycznego straciła kontrakt na zabiegi In vitro.

– że istnieje problem wizerunku rodziny, jaki

- Wypowiedziana została umowa klinice gine-

dzisiaj prezentowany jest w mediach: „Stwier-

kologii w ramach programu In vitro. Pary, które

dziliśmy, że istnieje jednak pewna kwestia,

leczyły się w placówce, musimy przenieść do

którą warto przeanalizować: Jak wizerunek

innych klinik. Jednocześnie złożyłem zawiado-

rodziny jest prezentowany dzisiaj w mediach i

mienie do prokuratury o możliwości popełnie-

jak to, co pokazuje telewizja, wygłasza radio i

nia błędu medycznego - powiedział minister

drukuje gazeta, wpływa na to, co my, przecięt-

Bartosz Arłukowicz. Tłumaczył on, że szpital

ni ludzie, myślimy o rodzinie? Czy ten wpływ

dostał karę finansową. - Kara w wysokości do

istnieje, czy też nie, i czy w naszej świadomo-

10 proc. kontraktu. W tym przypadku to 76 tys.

ści cokolwiek się zmienia w związku z tym, że

zł - powiedział szef resortu zdrowia.

jest pokazywany taki a nie inny wizerunek ro-

Zdaniem prof. Stanisława Radowickiego krajo-

dziny?” – powiedziała Agnieszka Wicha.

wego konsultanta w dziedzinie ginekologii

W czasie sympozjum swoje obserwacje na te-

zawinił czynnik ludzki. - W wyniku kontroli

mat wizerunku rodziny w mediach prezento-

ustaliliśmy, że w tym przypadku doszło do

wali przedstawiciele świata nauki, organizacji

błędu technicznego o znamionach błędu me-

pozarządowych oraz dziennikarze i aktorzy.

dycznego.
Teraz "Głos Szczeciński" poinformował, że klinika ta zostanie zamknięta. Taką decyzję podjął Senat Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.
Warszawa
Głos Prezydium Konferencji Episkopatu Polski
w kontekście przygotowywanej ustawy o leczeniu niepłodności.
Ludzki embrion musi być traktowany w równie
podmiotowy sposób, jak każdy z nas – podkreślają biskupi. W związku z przygotowywaną
ustawą o leczeniu niepłodności Prezydium KEP
zwraca uwagę, że powinna ona zawierać rozwiązania nakierowane na dobro dziecka i przede wszystkim wspomagać leczenie niepłodności, a nie koncentrować się na opcji sztucznie
wspomaganej prokreacji.

Strona | 4

Rodzina pierwszą i najważniejszą drogą Kościoła

Ze Świata
Watykan

eucharystycznej i polega na adoracji

Afrykańscy biskupi katoliccy nie chcą, aby zbli-

Najświętszego Sakramentu w intencji synodu w

żający się Synod nt. rodziny był podobny do

dziewięć pierwszych czwartków miesiąca. Jutro

ubiegłorocznego zgromadzenia nadzwyczajne-

5 marca będzie już drugi modlitwy. W Rzymie

go. Będą więc zabiegać o to, aby w czasie obrad

adoracja taka jest prowadzona w kościele św.

zajęto się przede wszystkim dobrymi małżeń-

Apolinarego przy Papieskim Uniwersytecie św.

stwami i rodzinami oraz przygotowaniem do

Krzyża.

założenia udanych rodzin. Powiedział o tym
południowoamerykańskiej agencji CNA arcybi-

Francja

skup Durbanu w RPA kard. Wilfrid Napier.

Otwarta w kontekście synodu biskupów o ro-

Uczestniczył on w przed synodalnej naradzie

dzinie debata nad komunią dla rozwodników

kardynałów z Czarnego Lądu, która odbyła się

przybiera coraz bardziej radykalną postać. Z

w Rzymie przy okazji konsystorza.

ostrą krytyką aktualnej dyscypliny kościelnej

Hierarchowie afrykańscy obawiają się, że te

względem rozwodników żyjących w związkach

pozytywne i najważniejsze dla Kościoła sprawy

niesakramentalnych wystąpił bp Jean-Paul

mogą znowu zostać zepchnięte na boczny tor,

Vesco, były prowincjał dominikanów we Francji,

dając pierwszeństwo dyskusji nad komunią dla

a obecnie misyjny biskup w Oranie w Algierii. W

rozwodników.

Kościołów

wywiadzie dla dziennika La Croix stwierdził on,

lokalnych z tego kontynentu będziemy zabie-

że postawa Kościoła w tym względzie od dawna

gać, aby tak się nie stało" – zapewnił purpurat

budzi jego sprzeciw z powodu niepotrzebnej,

południowoafrykański. Jego zdaniem naprawdę

jak to określił, krzywdy, którą zadaje się takim

jest o czym rozmawiać, gdyż istnieje bardzo

osobom, nie zważając na ich konkretną sytua-

dużo pozytywnych wzorców, rodzin, które są

cję. „Cierpię również z powodu szkody, jaką

umocnieniem dla Kościoła. Z drugiej strony

wyrządza się w ten sposób wizerunkowi Ko-

trzeba się starać, aby również w przyszłości

ścioła, ponieważ jest to antyświadectwo” – po-

istniały dobre rodziny. Niezbędne jest dobre

wiedział bp Vesco.

przygotowanie do małżeństwa, a także towa-

Przyznaje on, co prawda, że dochowywanie

rzyszenie młodym parom w pierwszych latach

wierności przysiędze małżeńskiej również po

pożycia małżeńskiego - podkreślił rozmówca

rozpadzie małżeństwa jest wspaniałym znakiem

agencji.

nierozerwalności miłości. Do tego jednak trzeba

Kard. Napier jest przekonany, że istotne zna-

mieć powołanie. Nie może być to jedyna droga,

czenie dla przebiegu październikowego Synodu

którą narzuca się komuś z zewnątrz.

"Jako

zwierzchnicy

Biskupów nt. rodziny będzie miała modlitwa
wiernych, zwłaszcza adoracje Najświętszego

Niemcy

Sakramentu. Dlatego apeluje, by nie lekceważyć

Niemieccy zakonnicy i zakonnice domagają się

tej formy przygotowań do przyszłego zgroma-

zmiany nauczania Kościoła odnośnie do życia

dzenia.

seksualnego, małżeństwa i homoseksualizmu.
W związku ze zbliżającym się synodem bisku-

Watykan
Trwają

pów o rodzinie, Konferencja Wyższych
przygotowania do październikowego

Przełożonych Zakonnych, reprezentująca 18

synodu biskupów o rodzinie. Na całym świecie

tys. zakonnic i 4,5 tys. zakonników, wydała

rozwija się sieć wiernych, którzy już teraz mo-

dokument, w którym wzywa, by Kościół zmienił

dlą się za przyszłe zgromadzenie biskupów.

swe podejście do seksualności i miał w tych

Modlitwa ta ma postać nowenny

sprawach więcej zaufania do wiernych. Głównym argumentem, do którego odwołują
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niemieccy zakonnicy jest właśnie opinia świec-

tłum manifestantów skandował hasło: „Życiu

kich. A dla nich – jak czytamy w dokumencie –

«tak», aborcji «nie»!”. Hasło tegorocznego mar-

akt płciowy nie musi być otwarty na życie,

szu, organizowanego dorocznie w ramach ob-

Kościół wzorem prawosławnych powinien bło-

chodów Dnia Dziecka Poczętego, brzmiało:

gosławić kolejne związki rozwodników, do-

„Wszyscy mamy w sobie dziecko”. Uczestnicy

puszczając ich do komunii, a także nie powi-

mieli na sobie specjalne koszulki z napisem

nien odmawiać błogosławieństwa parom homo-

„Kocham życie”.

seksualnym.

W manifestacji uczestniczyło wielu duchownych.

Niemieccy zakonnicy przychylają się do tych

Przemawiając do zebranych przewodniczący

opinii. Podkreślają, że Kościół musi mieć bar-

Komisji ds. Rodziny i Życia w tamtejszym epi-

dziej otwarty stosunek do życia seksualnego.

skopacie podkreślił, że aborcja nie jest znakiem

Obszernie rozwodzą się nad poczuciem krzyw-

postępu i nowoczesności. Wezwał też peru-

dy, jakie Kościół miałby pielęgnować ich zda-

wiańskich rządzących i polityków wszystkich

niem

opcji, by bronili życia od jego poczęcia aż do

u

rozwodników

i

homoseksualistów.

Wśród tych ostatnich wielu miałoby aspirować
do

chrześcijańskiego

stylu

życia,

naturalnej śmierci.

wiernego

partnerstwa na całe życie, ale nie mogą pogo-

Rzym

dzić się z faktem, że Kościół wymaga od nich

Najwyższa Rada Lekarska orzekła, że pigułka

zachowania wstrzemięźliwości płciowej. „Jakże

Ella One we Włoszech będzie dalej będzie obo-

homoseksualiści mieliby się uważać za ukocha-

wiązywał na receptę, niezależnie od wieku ko-

ne dzieci Boga, jeśli Kościół katolicki nie chce

biety. Jak stwierdzono w uzasadnieniu „aby

im błogosławić w ich dążeniu do spełnionego

uniknąć ciężkich efektów ubocznych w przy-

partnerstwa” – pytają retorycznie autorzy ode-

padku kiedy kobieta przyjmowałaby pigułkę

zwy.

wiele razy bez kontroli medycznej”.

W deklaracji dużo jest takiej populistycznej retoryki. Przełożeni niemieckich wspólnot zakon-

Strasburg

nych ostro krytykują Kościół, twierdząc, że zbyt

Przegłosowano

długo zostawiał wszystkie te kwestie bez nale-

Panzeri pt.: „Sprawozdanie Rocznie O Prawach

żytej odpowiedzi. Jednocześnie dają do zrozu-

Człowieka i Demokracji w Świecie 2013 i polity-

mienia, że to właśnie Magisterium Kościoła po-

ce Unii Europejskiej w tych materiach”. Protesty

nosi

się

środowisk prawicowych budzi szczególnie pa-

przepaść między doktryną a codziennym ży-

ragraf 136, w którym mówi się wyraźnie o tym,

ciem wiernych świeckich.

że istnieje „prawo do aborcji”. Paragraf 162

odpowiedzialność

za

pogłębiającą

raport

europosła

Antoniego

stwierdza, że „zachęca się instytucje Unii EuroBruksela

pejskiej oraz wszystkie państwa członkowskie

W Parlamencie Europejskim rozpoczął się

do pogłębionej refleksji zmierzającej do rozpo-

„Tydzień dla życia”, zainicjowany przez polskich

znania małżeństw homoseksualnych i związków

posłów. Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia

tej samej płci jako kwestii politycznej, socjalnej

i

Fundacja JEDEN z NAS zorganizowały z tej

oraz praw ludzkich i obywatelskich”. Trzeba

okazji wystawę pt. „Krótka historia, dlaczego

podkreślić, że żaden dokument międzynarodo-

życie jest dobre”. Otworzył ją eurodeputowany

wy nie zawiera określenia „prawo do aborcji”,

Marek Jurek.

stąd jest to próba narzucenia nowej narracji w
dziedzinie życia ludzkiego. Dokument nie ma
jeszcze mocy prawnej i jest tylko zaproszeniem

Lima
Ponad

pół

miliona

Peruwiańczyków

wzięło

dla poszczególnych krajów członkowskich.

udział w minioną niedzielę w jednej z największych w Ameryce Łacińskiej demonstracji za
życiem. Przechodząc głównymi arteriami stolicy
kraju Limy,
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Strasburg

organizacji, które będą działać na rzecz propa-

„Raport o Równości Pomiędzy Kobietami i

gowania piękna małżeństwa i rodziny oraz

Mężczyznami w Unii Europejskiej 2013” opra-

chroniącej dzieci przed nadużyciami. Inicjatorzy

cowany przez Marca Tarabella stwierdza, że

powstania sieci postanowili wprowadzić syste-

państwa członkowskie powinny zagwarantować

matyczną edukację rodziców wokół tematów

swobodny dostęp do aborcji w zakresie zdrowia

dotyczących życia i rodziny, aby w ten sposób

seksualnego reprodukcyjnego. W 14 numerze

przygotować ich do zaangażowania się w dzia-

stwierdza, że państwa mają obowiązek infor-

łania na rzecz życia w lokalnych społeczno-

mować lepiej o prawach kobiet i dostępnych

ściach. Sieć ma także promować dobre praktyki

usługach w tej dziedzinie. Udało się posłom

wychowawcze. W ten sposób organizatorzy

prawicowym zagwarantować, że obowiązki te

chcą przypomnieć o obowiązku wszystkich

będą należały do państw członkowskich nieza-

chrześcijan w kształtowaniu życia społecznego i

leżnie od prawa Unii Europejskiej.

oddziaływania na dzieci.

Włochy – Lazio

Wielka Brytania
Lazio,

Kyle Casson zadeklarowany homoseksualista w

stwierdził w swoim wyroku, że prawo włoskie

wieku 27 lat poprosił swoją mamę lat 46 aby

zabrania przepisywania bezwarunkowo „mał-

stała się matką jego syna. Anne Marie Casson

żeństw homoseksualnych” do rejestrów Urzę-

podarowała komórkę jajową synowi i zgodziła

dów Stanu Cywilnego. W przypadku, kiedy do-

się zostać surogatką. Kyle zaadoptował dziecko

konano takich wpisów należy je usunąć z ksiąg

i w ten sposób stał się pierwszym w Wielkiej

urzędowych, ale mogą uczynić to tylko trubu-

Brytanii singlem homoseksualistą, który ma

nały.

legalnie dziecko.

Trybunał

Administracyjny

Regionalny

Jak widać w tym przypadku macierzyństwo zaRzym

stępcze, które zostało uregulowane prawem w

Prywatna klinika, w której dokonywane są za-

Wielkiej Brytanii właśnie po to, aby uniknąć

biegi in vitro ogłosiła, że urodziły się pierwsze

problemów stało się miejscem do realizacji

bliźniaki z in vitro heterologicznego. Prawo nr

egoistycznych potrzeb.

40 z 2014 roku zostało w ten sposób zniesione
praktycznie. Kierownik kliniki stwierdził, że

Kanada

włoskie kobiety bardzo niechętnie oddają swoje

Sąd Najwyższy uchylił zakaz czynnej pomocy

komórki jajowe do procedury in vitro.

we wspomaganym samobójstwie. W ten sposób
stracono jasność w sprawach etycznych doty-

Rzym

czących końca życia ponieważ nie wprowadzo-

Kard. Caffarra podczas wykładu na Uniwersyte-

no praw, które regulowałyby w jak sposób

cie Santa Croce pt.: Małżeństwo i rodzina. Za-

„można pomagać w samobójstwie”.

gadnienia antropologiczne i ewangelizacja rodziny, stwierdził, że istnieją trzy drogi aby od-

Francja

nowić i przypomnieć prawdę o małżeństwie:

Od 10 marca toczy się w parlamencie francu-

zedrzeć z serca zaćmę różnych ideologii, od-

skim debata nad projektem prawnym dotyczą-

kryć na nowo zgodność pomiędzy naturą i sa-

cym końca ludzkiego życia. Jean Leonetti i Alain

kramentem, poprowadzić na nowo refleksję nad

Claeys zaproponowali aby wprowadzić do pra-

teologią ciała Jana Pawła II.

wa francuskiego „prawo do głębokiego i ciągłego uśmierzenia bólu na życzenie pacjenta”,

Rzym

które prowadzi do jego śmierci. Liderzy pięciu

Stowarzyszenia, rodzice, nauczyciele i wycho-

największych religii Francji stanowczo potępili

wawcy podczas spotkania na Uniwersytecie

próby wprowadzania takich praktyk w prawo-

Ragina Apostolorum postanowili stworzyć sieć

dawstwie francuskim.
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