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Papież Franciszek o małżeństwie
i rodzinie
Intencje papieskie na marzec - Papież prosił o mo-

W marcowym numerze
Papież Franciszek o małżeństwie i rodzinie

1

Z Polski
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Ze świata

5

dlitwę za rodziny.
„Aby rodziny przeżywające trudności otrzymywały
konieczne

wsparcie,

a

dzieci

mogły

wzrastać

w zdrowym i pogodnym środowisku” – tak brzmiała
papieska intencja modlitewna na marzec.
„Trzeba potwierdzić prawo dzieci do wzrastania
w rodzinie, przy tacie i mamie, potrafiących stworzyć odpowiednie środowisko dla ich rozwoju
i

dojrzewania

uczuciowego.

Winny

dojrzewać

w relacji, konfrontując się z męskością i kobiecością – ojca i matki – i w ten sposób osiągać dojrzałość uczuciową. To oznacza jednocześnie wspieranie prawa rodziców do wychowywania moralnego
i religijnego swoich dzieci. I w tej sprawie chciałbym wyrazić sprzeciw wobec wszelkiego rodzaju
eksperymentów wychowawczych na dzieciach (…)
Horrory manipulacji w zakresie wychowania, które
przeżywaliśmy w czasach wielkich dyktatur ludobójczych XX w., nie zniknęły; zachowują swą aktualność pod różnymi postaciami i propozycjami,
które pod pretekstem nowoczesności popychają
dzieci i młodzież na drogę dyktatorską «jedynego
słusznego myślenia»”.
pl.radiovaticana.va
Papież o aborcji i antykoncepcji.
Podczas powrotu z pielgrzymki z Meksyku dziennikarze pytali Papieża o dopuszczalność antykoncepcji w kontekście rozprzestrzeniającego się wirusa
Zika.
Aborcję Franciszek nazwał zbrodnią (dosłownie:

"aborcja nie jest mniejszym złem, to przestępstwo"),
natomiast przy unikaniu ciąży zaproponował, aby
niekonieczne widzieć w takiej postawie zło absolutne. I odwołał się do pewnej historii, która miała
miejsce na początku lat sześćdziesiątych. Otóż to
wtedy papież Paweł VI zgodził się, aby zakonnice,
które pracowały w Kongo belgijskim i były narażone
na gwałty ze strony walczących, mogły zażywać
środki antykoncepcyjne.
www.deon.pl
Papież błogosławił rodzinom neokatechumenalnym
wyjeżdżającym na misje.
Franciszek spotkał się w Auli Pawła VI ze wspólnotą
neokatechumenalną - z rodzinami z różnych krajów, w tym także z Polski, które rozesłał w misji ad
gentes. Udadzą się one do najbardziej zdechrystianizowanych czy zupełnie niechrześcijańskich miejsc
na różnych kontynentach.
„Nie będzie dla was łatwe życie w dalekich krajach,
w innych kulturach – łatwo wam nie będzie! Ale to
jest wasza misja. A robicie to z miłości – z miłości
do Matki Kościoła, do jedności tej płodnej matki;
robicie to, by Kościół był matką i był płodny. Ukazujcie czułe spojrzenie Ojca Jego dzieciom i uważajcie za dar to, co spotkacie. Poznawajcie lokalne kultury, języki i zwyczaje, szanując je i rozpoznając
ziarna łaski, jakie Duch już rozsiał. Nie ulegając pokusie przeszczepiania nabytych wzorców, zasiewaj-
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cie pierwsze przepowiadanie: «to, co istotne,
co

najpiękniejsze,

największe,

najbardziej

pociągające i jednocześnie najbardziej potrzebne» (por. Evangelii gaudium, 35). Dobra
nowina musi wciąż powracać, bo inaczej wierze zagraża, że stanie się zimną i martwą
doktryną. A głosić Ewangelię jako rodziny,
żyjąc w jedności i prostocie, to już głoszenie
życiem, piękne świadectwo, za które jestem
wam bardzo wdzięczny.
www.radiovaticana.va

Z Polski
Komunikat Prezydium KEP w sprawie pełnej

Odeszła Anna Lorenc
Rodzina, bliscy oraz przedstawiciele Duszpasterstwa Rodzin pożegnali 22 marca śp. Annę
Lorenc, która odeszła do Pana 14 marca po
niespełna 93 latach życia.
Uznając życie człowieka za najwyższą wartość,
poświęciła się opiece nad dziećmi z rodzin
wielodzietnych

i

dysfunkcyjnych.

Następnie

organizowała pomoc dla samotnych matek, a te,
które decydowały się na aborcję, próbowała od
tego odwieść. Zawodowo uczyła pielęgniarstwa.
Od początku lat 70. pracowała jako doradczyni
życia rodzinnego, a w latach 1970-1989 była
Krajową Instruktorką Poradnictwa Rodzinnego.

Przygotowywała programy formacji instruktorek,
księży
rodzin,

współpracujących
organizowała

z

duszpasterstwem

struktury

diecezjalne,

dekanalne oraz parafialne punkty poradnictwa
rodzinnego.
Swoje życie poświęciła służbie rodzinom, broniąc
wartości życia ludzkiego, przekazując prawdę
o Bożym zamyśle o małżeństwie i rodzinie.
Polecamy Jej duszę miłosiernemu Ojcu, pewni

ochrony życia człowieka
Życie każdego człowieka jest chronione piątym
przykazaniem Dekalogu: „Nie zabijaj!”. Dlatego
stanowisko katolików w tym względzie jest
jasne i niezmienne: należy chronić od poczęcia
do naturalnej śmierci życie każdego człowieka.
W kwestii ochrony życia nienarodzonych nie
można poprzestać na obecnym kompromisie
wyrażonym w ustawie z 7 stycznia 1993 roku,
która

w

trzech

przypadkach

dopuszcza

aborcję. Stąd w roku Jubileuszu 1050-lecia
Chrztu Polski zwracamy się do wszystkich
ludzi

dobrej

woli,

do

osób

wierzących

i niewierzących, aby podjęli działania mające
na

celu

pełną

nienarodzonych.
i

rządzących,

ustawodawcze
które

prawną
Prosimy
aby

oraz

zapewniłyby

ochronę

życia

parlamentarzystów
podjęli

uruchomili
konkretną

inicjatywy
programy,
pomoc

dla

rodziców dzieci chorych, niepełnosprawnych
i poczętych w wyniku gwałtu.

nagrody zbawienia dla tych, którzy wiernie służą
Bogu.
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Wszystkich

Polaków

prosimy

o

modlitwę

nia zespołu Downa.

w intencji pełnej ochrony życia człowieka od

Do placówki przy ul. Madalińskiego w nocy z 6 na

poczęcia do naturalnej śmierci zarówno w na-

7 marca zgłosiła się pacjentka z Podlasia w 24.

szej Ojczyźnie, jak i poza jej granicami.

tygodniu ciąży. Wskazaniem do usunięcia ciąży
było ciężkie uszkodzenie płodu, m.in. zespół

Abp Stanisław Gądecki

Downa. Wywołano przedwczesny poród poprzez

Abp Marek Jędraszewski

podanie

Bp Artur G. Miziński

środków

farmakologicznych.

Jednak

dziecko urodziło się z oznakami życia. Dwa dni po
zabiegu ks. Ryszard Halwa z Fundacji S.O.S.

Warszawa, 30 marca 2016 r.

Obrony Poczętego Życia złożył w tej sprawie do-

Warszawa

niesienie do prokuratury. Podobne wysłał poseł

Zespół Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski

Piotr Liroy-Marzec z klubu Kukiz'15.

ds. Bioetycznych, m. in. w nawiązaniu do wyda-

Po analizie dokumentów prokuratura zdecydowała

rzenia, które miało miejsce w Szpitalu św. Ro-

o przeniesieniu sprawy z prokuratury rejonowej

dziny, 18 marca wydał oświadczenie w sprawie

do okręgowej i wszczęła śledztwo. Dotyczy ono

konieczności troski o dzieci urodzone żywe po-

ewentualnego

mimo próby przerwania ciąży.

nowonarodzonemu dziecku i sprawdzenia, czy

Podkreśla się w nim, że: „Wszystkich, na których

aborcja była legalna.

ciąży obowiązek opieki nad dzieckiem, dotyczy

www.rynekzdrowia.pl

odpowiedzialność

karna

za

zaniechania

udzielenia

pomocy

spowodowanie

śmierci dziecka przez zaniechanie udzielenia mu
pomocy”.
www.episkopat.pl
Warszawa
Zespół Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski
ds. Bioetycznych 4 marca wydał stanowisko „Genom człowieka – dziedzictwo i zobowiązanie”,
w którym napisał m.in.: „Zespół ekspertów KEP
uznaje za palącą potrzebę podjęcia przez Parlament prac nad pełną ochroną prawną genomu
człowieka w Polsce. Najnowsze, wspaniałe zdobycze współczesnej biotechnologii nie mogą
nigdy być wykorzystywane przeciwko człowiekowi”.
www.episkopat.pl
Warszawa
W Szpitalu św. Rodziny zmarło dziecko, które
przeżyło aborcję dokonaną na skutek podejrze-

Warszawa
Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, która zakazuje
umieszczania dziecka w pieczy zastępczej, wbrew
woli rodziców, wyłącznie z powodu ubóstwa poinformowała Kancelaria Prezydenta. W uzasadnieniu noweli podkreślono, że ingerencja państwa
we władzę rodzicielską jest możliwa tylko w przypadkach określonych ustawą i po prawomocnym
orzeczeniu sądu. "Środki z zakresu pieczy zastępczej powinny być stosowane w sytuacji, gdy rodzice albo rodzic sprawujący władzę rodzicielską nie
spełniają swoich funkcji i może to stanowić zagrożenie dla dobra dziecka" - napisano w uzasadnieniu. Podkreślono jednocześnie, że piecza zastępcza to najdalej idąca interwencja we władzę rodzicielską i ma z zasady charakter tymczasowy.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 od dnia jej
ogłoszenia.
www.rp.pl
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X Zjazd Gnieźnieński o małżeństwie

cji Ruchów Obrony Życia. Tuż przed Narodowym

Sesja pt. „Odkrycie małżeństwa jest przed nami”

Dniem Życia rozpoczęła się akcja „Kochamy każ-

oraz warsztaty "Małżeństwo czy wolne związki?"

de dziecko”.

odbyły się w ramach X Zjazdu Gnieźnieńskiego

www.glosdlazycia.pl

Zjazd odbywał się w dniach 11-13 marca pod hasłem „Europa nowych początków. Wyzwalająca

Kraków

moc chrześcijaństwa”.

Pierwsza Poradnia Bioetyczna w Polsce została

Nad kondycją współczesnej rodziny oraz tym, co

otwarta 19 marca w Krakowie. Pomieszczenia

można zrobić na poziomie lokalnym i ogólnym,

placówki przy ul. Bernardyńskiej 3 poświęcił

żeby umacniać przekonanie o wartości małżeń-

kard. Stanisław Dziwisz. Miejsce, w którym bę-

stwa, zastanawiali się uczestnicy Zjazdu.

dzie można uzyskać poradę dotyczącą zdrowia

Coraz więcej młodych ludzi nie rozumie, czym jest

i życia ludzkiego, wpisuje się w budowanie cywi-

sakrament, nie rozumie moralności związanej z
małżeństwem, zwłaszcza z seksualnością – mówił
jeden z prelegentów. Podkreślano też konieczność
przygotowania do małżeństwa jako praktyki bardziej pastoralnej, osobowej i połączonej z ewangelizacją.

lizacji życia, o którą tak konsekwentnie zabiegał
św. Jan Paweł II – stwierdził krakowski purpurat.

Szybki rozwój medycyny spowodował, że związane z tym kwestie moralne dotyczą coraz większej ilości osób, stają się częścią ich codzienności. Niekiedy wiąże się to z wielkimi dylematami

www.ekai.pl

moralnymi. Ludzie nie wiedzą, jak postąpić

Warszawa

pomożemy w rozwianiu tych wątpliwości – za-

Wniosek o zarejestrowanie Komitetu Inicjatywy

pewniał ks. prof. Andrzej Muszala, kierujący pla-

Obywatelskiego

cówką, wybitny znawca tematu, dyrektor Mię-

w konkretnej sprawie, szukają podpowiedzi. My

dotyczącej

ustawy

całkowicie

chroniącej życie trafił do Marszałka Sejmu.
Całkowitego zakazu aborcji, czyli pełnej ochrony

dzywydziałowego Instytutu Bioetyki UPJPII.
www.radioem.pl

życia bez wyjątków, chcą autorzy projektu ustawy.
Organizatorami akcji są: Fundacja Pro – prawo do

Warszawa

życia, Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris,

Pod hasłem "Wychowanie – wehikuł cywilizacji

Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny,

życia" odbył się 31 marca w stolicy organizowany

Instytut im. ks. P. Skargi, Fundacja Życie.

przez Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia
i Rodziny Kongres Życia i Rodziny.

Kraków

Prelegenci i uczestnicy rozważali główne pro-

Obrońcy życia apelują do polityków o ochronę

blemy

życia i pomoc dla rodzin.

z wysiłku wychowawczego i bezradność wobec

O uchwalenie prawa całkowicie chroniącego życie,

antyrodzinnych trendów.

pomoc dla rodziców dzieci niepełnosprawnych
oraz poczętych w wyniku gwałtu apelują do par-

współczesnych

rodziców:

rezygnację

Mądre wychowanie dzieci jest zadaniem bardzo
odpowiedzialnym. Skutki dzisiejszego podejścia

lamentarzystów ruchy skupione w Polskiej Federa-
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do wychowania będą widoczne nawet w odległej
przyszłości – mówił Paweł Kwaśniak, prezes
Fundacji.

10 lat Okien Życia w Polsce
W Polsce w przeciągu ostatniej dekady powstało
58 Okien Życia, dzięki nim żyje 90. dzieci.

www.pch24.pl

Pierwsze okno powstało w Krakowie, zaczęło
działać 19 marca 2006 roku. Od tamtej pory

Szczecin
Przed Dniem Świętości Życia, który w tym roku
przypadał 4 kwietnia, pojawiła się aplikacja
„Adoptuj życie”. To pierwsza na świecie interaktywna aplikacja pro-life autorstwa Fundacji Małych Stópek. Jest to mobilny asystent Duchowej
Adopcji Dziecka Poczętego, którą może mieć

znaleziono w nim 18 noworodków.
19 marca świętowano w Krakowie 10 lat Okien
Życia. Był tort, powstała aktualna mapa polskich
okien,

a

gośćmi

specjalnymi

była

dwójka

adoptowanych dzieci właśnie z Okna Życia.
www.tvp.info

każdy posiadacz telefonu z systemem android,

Opole

zbudowany z czterech zakładek: 1) Codzienna

Pierwsza Rada ds. Rodziny przy wojewodzie – jej

modlitwa 2) Rozważanie różańcowe 3) Przyrze-

członkiem został ks. dr Jerzy Dzierżanowski.

czenie 4) Twój dobry uczynek. Zawiera również

W województwie opolskim powstała Rada ds. Ro-

bogatą grafikę ukazującą wszystkie fazy rozwo-

dziny. Zaproszono do niej Diecezjalnego Duszpa-

ju prenatalnego dziecka wraz z komentarzami.

sterza Rodzin, ks. dr Jerzego Dzierżanowskiego.

„Adoptuj życie” to aplikacja stworzona po to,

Organ będzie się zajmował między innymi sytua-

aby jeszcze bardziej uwrażliwić obrońców nie-

cją ekonomiczną rodzin, problematyką przemocy

narodzonych oraz tych, którzy jeszcze nimi nie

w rodzinie, niepełnością rodzin spowodowaną

są. Ma także uświadomić, jak wygląda rozwój

wzrastającą liczbą rozwodów czy emigracją za-

prenatalny. Jest to również świadectwo, którym

robkową i eurosieroctwem.

można się posłużyć w rozmowie na trudny te-

www.radio.opole.pl

mat aborcji.
www.naszdziennik.pl

Ze świata
Włochy

a następnie uczestnicy mają możliwość zadawa-

Krajowe Biuro Duszpasterstwa Rodzin prowa-

nia pytań i proponowania konkretnych zastoso-

dzone przez ks. Paolo Gentili opracowało pro-

wań dla zdobytej przez nich wiedzy.

gram formacji kapłanów i małżonków, którzy

www.chiesacattolica.it

chcieliby uczestniczyć w formacji narzeczonych
przygotowujących się do zawarcia sakramentu

Afryka/ Ghana

małżeństwa. Kurs prowadzony jest metodą onli-

Biskupi afrykańscy bronią małżeństwa.

ne. Podczas każdego

spotkania prowadzący

Podczas drugiej sesji plenarnej biskupi Afryki

przez ok. pół godziny omawia zagadnienie zwią-

zachodniej zajmowali się m.in. tematem demo-

zane z sakramentalnym życiem małżeńskim,

kracji, młodzieży oraz rodziny.
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120 biskupów z 16 państw wyraziło solidarność

Stany Zjednoczone

z chrześcijanami prześladowanymi w Afryce

Antyaborcyjna edukacja w stanie Oklahoma.

i innych częściach świata. Pasterze Kościoła sta-

Kongresmeni z Oklahomy przyjęli w pierwszym

nęli też w obronie małżeństwa, które jako „zwią-

czytaniu projekt ustawy, zgodnie z którą dzieci

zek mężczyzny i kobiety jest darem dla ludzko-

wszystkich szkół, finansowanych ze środków pu-

ści, tak samo jak świętym jest życie każdego

blicznych, będą uczyć się w szkołach, iż życie za-

człowieka od chwili poczęcia do naturalnej

czyna się od poczęcia.

śmierci”.

Ustawa HB 2797, przyjęta we wtorek w pierwszym

pl.radiovaticana.va

czytaniu – poza nowym obowiązkiem nałożonym na
placówki publiczne, nakazuje władzom stanowym

Rosja

opracować i realizować programy, kierowane do

Apel do patriarchy Cyryla w sprawie aborcji.

całej społeczności, informujące, iż dziecko od sa-

Rosyjska organizacja „Razem obronimy życie”

mego poczęcia jest człowiekiem i w związku z tym

wystąpiła z oficjalnym pismem do patriarchy

przynależą mu pewne niezbywalne prawa, jak pra-

Cyryla, aby formuła sakramentu małżeństwa za-

wo do życia. Nowa ustawa ma pomóc przezwycię-

wierała przysięgę dotyczącą wyrzeczenia się

żyć tzw. kulturę aborcji.

aborcji i nakłaniania do niej. Apel podpisał dy-

Projekt zapewnia środki finansowe dla instytucji

rektor organizacji Leonid Sewastianow.

wspierających kobiety w stanie błogosławionym.

Chodzi o wpisanie do formuły obrzędu sakra-

Departament edukacji ma prowadzić rejestr organi-

mentu małżeństwa słów przysięgi dotyczącej

zacji prywatnych i publicznych "pomagających ko-

wyrzeczenia się stosowania aborcji i nakłaniania

bietom w ciąży i w trakcie macierzyństwa”. Ma tak-

do niej wstępujących w związek małżeński osób.

że informować o nich publicznie m.in. za pośred-

Z bólem przyznał, że wśród pary małżeńskich

nictwem mediów.

uciekających się do aborcji są również takie, które zawarły sakrament małżeństwa, przy czym,
jak powiedział, nie uważają one tego za grzech
ani za czyn amoralny. Dlatego w przygotowaniu
do sakramentu małżeństwa powinno prowadzić
się akcję uświadamiającą, czym jest aborcja
i jakie są jej skutki. Świadome wyrzeczenie się
stosowania aborcji w momencie zawierania sakramentu małżeństwa pomoże małżonkom wytrwać z pomocą Łaski Bożej nie tylko w wierności
małżeńskiej, ale i w szacunku wobec podarowanego przez Boga nowego życia.
www.radiovaticana.va

www.pch24.pl
Chile
Biskupi przeciw aborcji.
Pasterze Kościoła chilijskiego zdecydowanie potępili
depenalizację aborcji w tym kraju. W tamtejszym
senacie trwa właśnie dyskusja nad projektem ustawy przyjętym w tych dniach przez Izbę Deputowanych. Pozwala ona na zabicie dziecka do 12. tygodnia ciąży, a w przypadku dziewcząt mających
mniej niż 14 lat przedłuża jeszcze ten okres o dwa
tygodnie. Niekaralność aborcji dotyczy trzech przypadków: zagrożenia życia matki, ciężkiego uszkodzenia płodu i sytuacji, gdy ciąża jest wynikiem
gwałtu.
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By rodzina była miłosierna, jak Ojciec jest miłosierny

Rada Stała Episkopatu Chile w specjalnym oświad-

samopoczucia, a nie dyskryminowania osób ze

czeniu podkreśla, że próba wprowadzenia tych

względu na ich predyspozycje genetyczne.

zmian w prawie jest „poważnym naruszeniem

W Polsce inicjatywę poza fundacją „Jeden z nas”

ludzkiej godności, a przede wszystkim atakiem na

wspiera m.in. Polskie Stowarzyszenie Obrońców

życie najbardziej niewinne: dopiero poczęte i jesz-

Życia Człowieka.

cze

www.wpolityce.pl

nienarodzone,

któremu

Konstytucja

Chile

gwarantuje ochronę prawną”. Biskupi podkreślają,
że zamiast aborcji ich kraj potrzebuje miejsc,

Jednocześnie warto przypomnieć postać Jerome

gdzie kobiety oczekujące potomstwa, szczególnie

Lejeuena, lekarza, który odkrył przyczyny syndro-

te w trudnej sytuacji, otrzymają konieczne wspar-

mu Downa. W 1991 r. ułożył on siedem zasad

cie, a także polityki promującej ochronę życia

etycznego postępowania:

i ułatwiającej adopcję. Wskazują, że depenalizacja

1. Chrześcijaninie, nie bój się! Jesteś w posia-

aborcji to wyraźne promowanie „kultury odrzuce-

daniu prawdy nie, ponieważ ją wynalazłeś,

nia”, przed którą przestrzega Papież Franciszek.

ale ponieważ ona cię prowadzi.

www.radiovaticana.va

2. Człowiek jest obrazem Boga. Każdy i wszyscy. Z tego powodu zasługują na szacunek.

Holandia/ Kanada
Międzynarodowa petycja w obronie dzieci z zespołem Downa.
Inicjatywa Stop Discriminating Down została sprowokowana przez chęć rozszerzenia narodowych
programów badań prenatalnych w wielu krajach

3. Zabijanie i eksperymentowanie na dzieciach
jest wstrętnym przestępstwem.
4. Istnieje moralność obiektywna: jest ona jasna, uniwersalna i dlatego katolicka.
5. Dziecko jest nietykalne, małżeństwo – nierozerwalne.

o nową generację testów genetycznych wykrywają-

6. Powinieneś szanować ojca i matkę: repro-

cych trisomię 21. Już w tej chwili ponad 90 proc.

dukcja części rodziców przez klonowanie

dzieci z Zespołem Downa w tych krajach zostaje

czy przez homoseksualność jest nieakcep-

poddanych aborcji.

towalna.

Inicjatorzy petycji domagają się od rządów państw
zaprzestania wykonywania systematycznych przesiewowych badań prenatalnych w celu wykrycia
Zespołu Downa w ramach obowiązkowych pro-

7. Ludzki genom, czyli kapitał genetyczny
ludzkiej seksualności jest nietykalny.
Austria, Vision 2000 nr 2/2016

gramów zdrowia publicznego; uregulowania kwestii dotyczących wprowadzania prenatalnych badań
genetycznych, a także zezwolenia na stosowanie
testów genetycznych jedynie w celu podwyższania
standardów opieki, poziomu zdrowia i dobrego
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