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kują jasnych odpowiedzi. W jednym z bloków padł 

wówczas wniosek o zbadanie możliwości dopusz-

czania kobiet do diakonatu stałego na wzór Ko-

ścioła antycznego. Papież zauważył, że rola tak 

zwanych diakonis w pierwotnym chrześcijaństwie 

nie jest całkiem jasna.  

www.pl.radiovaticana.va  

 

Rozważania o cierpiących kobietach  

O „kobietach przytłoczonych ciężarem życia i dra-

matem przemocy, o kobietach niewolnicach aro-

gancji możnych, o dziewczętach zmuszanych do 

nieludzkiej pracy, o kobietach zmuszonych do 

poddania się na ciele i duchu pożądliwości męż-

czyzn” mówił Franciszek w rozważaniu poprzedza-

jącym modlitwę „Anioł Pański” w uroczystość Wnie-

bowzięcia Najświętszej Maryi Panny na placu 

św. Piotra w Watykanie. 

Papież stwierdził m.in.: „Maryja, kobieta, dziewczy-

na wiele wycierpiała w swoim życiu. Każe nam Ona 

pomyśleć o tych kobietach, które bardzo cierpią. 

I prośmy Pana, aby On sam prowadził je swoją ręką 

drogą życia i wyzwolił je od tych zniewoleń (…) Pan 

pochyla się nad pokornymi, aby ich podnieść, 

a słyszeliśmy to w Magnificat, w kantyku Maryi. 

Śpiew Maryi prowadzi nas do pomyślenia o wielu 

aktualnych sytuacjach bolesnych, szczególnie 

o kobietach przytłoczonych ciężarem życia i dra-

matem przemocy (…) Oby jak najprędzej nadszedł 

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

www.kodr.pl  biuro@kodr.pl    

Nowa dykasteria w miejsce Papieskiej Rady ds. 

Rodziny 

Od 1 września w Watykanie będzie działać Dyka-

steria ds. Świeckich, Rodziny i Życia. W jej skład 

wejdą obecne papieskie rady ds. świeckich i ds. 

rodziny. Połączona z nią będzie również Papieska 

Akademia Życia. Do kompetencji nowej dykasterii 

należeć będą te sprawy, które mają związek 

z promocją i ochroną życia, apostolstwem świec-

kich oraz duszpasterstwem rodziny i jej misją. Po-

kieruje nią bp Kevin Joseph Farrell dotychczasowy 

ordynariusz Dallas w Stanach Zjednoczonych. No-

minat ma 68 lat i jest urodzonym w Dublinie Ir-

landczykiem. Ma doktorat z teologii dogmatycznej 

oraz pastoralnej, studiował również zarządzanie 

i administrację. Dotychczasowy przewodniczący 

Papieskiej Rady ds. Rodziny abp Paglia obejmie 

urząd prezesa Papieskiej Akademii „Pro Vita”, zo-

stał również mianowany wielkim kanclerzem Pa-

pieskiego Instytutu Jana Pawła II przy Papieskim 

Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. 

www.gosc.pl/ www.pl.radiovaticana.va  

 

Papież powołał komisję do zbadania kwestii diako-

natu kobiet 

W Watykanie rozpoczyna pracę komisja, której ce-

lem będzie przeanalizowanie możliwości dopusz-

czenia kobiet do diakonatu. Decyzja ta jest owo-

cem spotkania z grupą ponad 800 przełożonych 

generalnych zakonów żeńskich, które miało miej-

sce 12 maja br. Franciszek odpowiadał wtedy na 

ich pytania, podzielone na cztery bloki tematyczne, 

w sprawach, które uważają za najpilniejsze i ocze-
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dla nich początek życia w pokoju, sprawiedliwo-

ści, miłości, w oczekiwaniu na dzień, kiedy 

wreszcie poczują się pochwycone przez ręce, 

które ich nie upokarzają, ale z czułością je pod-

noszą i prowadzą drogą życia, aż do nieba”. 

www.ekai.pl  

 

Ojciec św. spotkał się z byłymi prostytutkami 

W połowie sierpnia Ojciec Święty odwiedził jeden 

z rzymskich ośrodków stowarzyszenia „Wspólno-

ta Papieża Jana XXIII”. Spotkał się tam z grupą 20 

uwolnionych kobiet, które wcześniej zostały 

uprowadzone i zmuszane do prostytucji. Pocho-

dzą one z: Rumunii, Albanii, Nigerii oraz Tunezji, 

Włoch i Ukrainy. Średni wiek przebywających 
w ośrodku kobiet to 30 lat.  

Podziękowania 

 

JE biskup Jan Wątroba Przewodniczący Rady ds. 

Rodziny oraz ks. Przemysław Drąg Dyrektor Kra-

jowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin składają 

serdeczne podziękowania za posługę na rzecz 

małżeństw i rodzin: 

• ks. dr Romanowi Wawro Diecezjalnemu Dusz-

pasterzowi Rodzin Archidiecezji Przemyskiej, 

• ks. dr Janowi Banachowi Diecezjalnemu Dusz-

pasterzowi Rodzin Diecezji Tarnowskiej, 

• ks. dr Krzysztofowi Pokorskiemu Diecezjalne-

mu Duszpasterzowi Rodzin Archidiecezji Szcze-

cińsko-Kamieńskiej, 

którzy w ostatnich tygodniach przestali pełnić 

urząd. 
 

Informujemy, że nowymi Diecezjalnymi Duszpa-

sterzami Rodzin zostali: 

• w archidiecezji przemyskiej ks. dr Marek Ma-

chała, 

• w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej  

ks. dr Przemysław Pokorski, 

• w diecezji tarnowskiej ks. dr Piotr Cebula. 

Witamy w gronie duszpasterzy posługujących 

małżeństwom i rodzinom. Polecamy ich modli-

twie. 
 

Wszystkie doznały wcześniej przemocy fizycznej. 

Wizyta Franciszka to kolejny apel do ludzkich 

sumień o walkę z procederem handlu ludźmi. 

Ojciec Święty wielokrotnie określał go jako 

„zbrodnię przeciwko ludzkości” i „plagę na ciele 

współczesnej ludzkości, plagę na ciele Chrystu-

sa”. Odwiedziny Wspólnoty wpisują się także 

w „Piątki Miłosierdzia” praktykowane przez pa-

pieża każdego miesiąca w czasie trwającego 

Roku Jubileuszowego.  

www.pl.radiovaticana.va  

 

 

 

 

 

 

 
Z Polski 

Pielgrzymka kobiet do Matki Bożej Piekarskiej 

Podziękowanie za gościnę podczas Światowych 

Dni Młodzieży, apel o poparcie dla inicjatywy 

wolnych niedziel i docenienie roli kobiet w krze-

wieniu chrześcijaństwa w Polsce – to główne te-

maty poruszone przez abp Wiktora Skworca 

podczas Pielgrzymki Kobiet i Dziewcząt do Matki 

Bożej Piekarskiej, która odbyła się 21 sierpnia br. 

W przemówieniu rozpoczynającym spotkanie 

modlitewne metropolita katowicki w duchu 

dziękczynienia za Chrzest Polski mówił o roli 

kobiet w chrystianizacji Europy i Polski – o Lidii 

i o Dobrawie. „Dzisiaj także nie brakuje kobiet: 

matek i babć, które przypominają i zachęcają 

rodziców do podjęcia decyzji o ochrzczeniu 

dziecka. Pośród nas są kobiety, matki, babcie, 

dzięki którym domy nadal otwierają się na Jezusa 

Chrystusa, a ich rodziny są chrześcijańskie (…)”. 

Abp Skworc zwrócił również uwagę na rolę ko-

biety w rozwoju dziecka i jego życia religijnego: 

„Nieraz mówimy o wrodzonych, odziedziczonych 

cechach a nawet o wierze, że zostały wyssane 

z mlekiem matki. Sam język, przypominając, że 

nie sobie samym je zawdzięczamy, naprowadza 

nas na wdzięczność wobec matek, z których wy-
ssaliśmy życie. 

http://www.ekai.pl/
http://www.pl.radiovaticana.va/
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I to nie metaforycznie, w przenośni, lecz dosłow-

nie! Wyssaliśmy życie. I za to dziś dziękujemy 

szczególnie: za często niedoceniany wysiłek kar-

miącego matczynego ciała”. Metropolita katowicki 

zauważył również, że w niedzielę pracują głównie 

kobiety – żony i matki. To przede wszystkim one 

zatrudniane są w handlu i usługach. Dlatego tym 

bardziej należy podjąć działania na rzecz usta-

nowienia niedzieli dniem wolnym od pracy. 

W tegorocznej pielgrzymce do Matki Sprawiedli-

wości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich 

uczestniczyła premier Beata Szydło. 

www.ekai.pl/ www.episkopat.pl  

 

Naczelna Izba Lekarska: prof. Chazan nie złamał 

prawa 

Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 

umorzył postępowanie wyjaśniające w sprawie 

odmowy przeprowadzenia aborcji u pacjentki 

szpitala im. Świętej Rodziny.  

Po ponownym przeprowadzeniu postępowania 

wyjaśniającego, rzecznik podtrzymał swoje po-

stanowienie z 30 maja 2015 r. i stwierdził, że 

profesor Bogdan Chazan nie dopuścił się przewi-

nienia zawodowego. Jak wskazał Rzecznik, lekarz 

ma obowiązek, a nie tylko prawo postępowania 

w zgodzie z własnym sumieniem. Rzecznik uznał, 

że działanie dyrektora szpitala, polegające na 

odmowie wykonania aborcji ze względu na po-

wołanie się przez lekarza na klauzulę sumienia 

było zgodne z przepisami Ustawy o Zawodzie 

Lekarza i Lekarza Dentysty oraz Kodeksem Etyki 

Lekarskiej. 

www.polskieradio.pl 

 

Mary Wagner w Polsce 

Kanadyjska obrończyni życia gościła w Polsce 

w lipcu. Spotkania zostały zorganizowane m. in. 

w Warszawie, Krakowie, Częstochowie i Lublinie.  

Mary Wagner jest znana z tego, że wchodzi do 

klinik aborcyjnych, a znajdującym się w nich ko-

bietom wręcza róże i oferuje rozmowę. Usiłuje 

w ten sposób ratować życie nienarodzonych 

i pomóc ich matkom. Jednak w Kanadzie obowią-

zuje zakaz zbliżania się obrońców życia do takich 

placówek, dlatego za swoją działalność trafiała 

kilkukrotnie do więzienia. Mary Wagner twierdzi, 

że sytuacja w mocno chrześcijańskiej niegdyś Ka-

nadzie „to skutek przyjęcia pewnej mentalności, 

najpierw antykoncepcyjnej, która doprowadziła do 

postaw proaborcyjnych w bogatym społeczeństwie 

kanadyjskim, gdzie ludzie żyją w luksusie. Ludzie 

zapomnieli o sprawach duchowych i w większości 

odeszli od wiary chrześcijańskiej, nawet na po-

ziomie kulturowym. Społeczeństwo skupiło się na 

materializmie i w ten sposób nienarodzone dziec-

ko jest dla nich abstrakcją”. 

www.radio.lublin.pl 

 

Studia z profilaktyki przemocy seksualnej na 

Ignatianum w Krakowie  

Pierwsze w Polsce podyplomowe studia z profilak-

tyki przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzie-

ży uruchamia w nowym roku akademickim prowa-

dzona przez jezuitów Akademia Ignatianum 

w Krakowie. 

Uczelnia zapewnia, że absolwenci trzysemestral-

nych studiów będą umieli nie tylko rozpoznawać 

u dzieci i młodzieży symptomy przemocy, ale tak-

że rozmawiać z nimi i udzielać pomocy. Poznają 

również procedury postępowania w takich sytua-

cjach. Na otwierane w Krakowie studia podyplo-

mowe mogą zgłaszać się m.in. nauczyciele, którzy 

chcą w ramach awansu zawodowego dokształcić 

się w tym zakresie, czy pedagodzy szkolni, ale 

również odpowiedzialni za kształcenie nauczycieli 

i inni zainteresowani. 

www.pl.radiovaticana.va 

 

Max Festiwal o małżeństwie 

Na ósmy Max Festiwal, który odbył się 22-26 

sierpnia w Niepokalanowie, przyjechało ponad 

180 osób z różnych zakątków Polski. Od diecezji 

siedleckiej, łódzkiej i lubelskiej po archidiecezję 

krakowską czy warszawską. Tematem tegorocz-

nego spotkania, które odbyło się pod hasłem „Po-

błogosławił ich Bóg” był sakrament małżeństwa. 
 

http://www.ekai.pl/
http://www.episkopat.pl/
http://www.polskieradio.pl/
http://www.radio.lublin.pl/
http://www.pl.radiovaticana.va/
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Temat przyciągnął przede wszystkim młodych, 

ale także osoby w związkach, narzeczonych 

i małżonków. Okazji, by przyjrzeć się bliżej sa-

kramentowi małżeństwa było wiele. Już pierw-

szego dnia Max Festiwalu o. Piotr Żurkiewicz 

wygłosił homilię o „Biblijnej wizji małżeństwa”. 

Praktyką życia małżeńskiego podzielili się Joanna 

i Norbert Dawidczykowie, małżonkowie z 15-

letnim stażem. A o odzyskanej czystości opowie-

działa „nawrócona wiedźma”, czyli Patrycja Hur-

lak. Świadectwem życia z Bogiem podzielili się 

także członkowie zespołu „Moja rodzina” i wo-

dzirej wesel bezalkoholowych Piotr Pastor. 

O pięknej i ofiarnej miłości małżeńskiej opowia-

dał z kolei spektakl o życiu Joanny i Piotra Mol-

lów. 

www.warszawa.gosc.pl 

 

Więcej matek zostało w domu 

Około 1,76 mln osób w Polsce nie pracuje i nie 

szuka zajęcia ze względu na obowiązki rodzinne 

i związane z prowadzeniem domu – wynika 

z danych GUS na temat sytuacji na rynku pracy 

w II kwartale. To rekordowa liczba na przestrzeni 

co najmniej ostatnich dziesięciu lat. 

W porównaniu z II kwartałem zeszłego roku gru-

pa biernych zawodowo z przyczyn rodzinnych 

zwiększyła się o 100 tys. osób. Nie jest to naj-

większy roczny przyrost, ale i tak jest spory, 

a eksperci nie mają wątpliwości, że jego bezpo-

średnim impulsem był program 500+. 

 

 

 

 

 

Łotwa: duże rodziny nagradzają rząd polski za 

Rodzina 500+ 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elż-

bieta Rafalska 12 sierpnia odebrała w imieniu 

rządu polskiego Nagrodę Europejskiej Konfede-

racji Dużych Rodzin (ELFAC) w uznaniu za wybit-

ne osiągnięcia w zakresie polityki prorodzinnej, 

w szczególności za realizację programu „Rodzina 

500 plus”. Uroczyste wręczenie nagrody odbyło 

się podczas VIII Europejskiej Konferencji Dużych 

Rodzin w Rydze.  
 

„Decyzje dotyczące dezaktywizacji zawodowej są 

bardzo indywidualne i zależą od wielu czynników. 

Ale akurat wzrost w pierwszej połowie tego roku 

można położyć na karb dodatkowych świadczeń 

finansowych dla rodzin z dziećmi” – mówi prof. 

Elżbieta Kryńska z Uniwersytetu Łódzkiego. „Pierw-

sze skojarzenie to oczywiście 500+” – wtóruje Ma-

ria Drozdowicz-Bieć, prof. SGH. 

Szybko rosnąca liczba osób biernych z tytułu obo-

wiązków rodzinnych nie zdemolowała rynku pracy, 

bo mimo wszystko kobiet w ogóle nieaktywnych 

(z różnych przyczyn) jednak ubywa. Pomaga bar-

dzo dobra sytuacja na rynku pracy, która zachęca 

do łączenia edukacji z pracą czy motywuje do po-

wrotów na rynek mimo wcześniejszego zniechęce-

nia. 

www.rp.pl  

 

Projekt liberalizujący prawo aborcyjne w Sejmie 

Przygotowany przez Komitet Inicjatywy Ustawo-

dawczej „Ratujmy Kobiety” projekt dopuszczający 

zabijanie dzieci w łonach matek do 12 tygodnia od 

poczęcia na początku sierpnia trafił do Sejmu. Pod 

projektem zebrano ok. 160 tys. podpisów. To kilka 

razy mniej niż zebrali obrońcy życia domagający 

się pełnej ochrony życia.  

www.pch24.pl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odbierając nagrodę minister Rafalska przedstawiła 

główne działania prowadzone w Polsce w ramach 

polityki rodzinnej, podkreślając, że w kontekście 

jednego z najpoważniejszych wyzwań, jakim jest 

starzenie się społeczeństwa, objęcie szczególną 

troską rodzin wychowujących dzieci ma kluczowe 

znaczenie. 

Europejska Konfederacja Dużych Rodzin (ELFAC) 

formalnie powstała w 2004 r., gromadząc Stowa-

rzyszenia Dużych Rodzin w Europie.  

 

 

 

Ze świata 

http://www.warszawa.gosc.pl/
http://www.rp.pl/
http://www.pch24.pl/
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Brazylia: Krajowy Tydzień Rodziny z adhortacją 

„Miłosierdzie w rodzinie: dar i misja” – to hasło 

tegorocznego Krajowego Tygodnia Rodziny, który 

od 14 do 21 sierpnia obchodził Kościół w Brazylii. 

Głównym punktem odniesienia była adhortacja 

papieża Franciszka „Amoris Laetitia”. Dokument 

ten stawia przed rodzinami szczególne zadania, 

w wypełnianiu których ma pomóc przygotowane 

przez episkopat Brazylii specjalne kompendium 

„Godzina Rodziny” (Hora da Familia). Materiały 

duszpasterskie zawarte w „Godzinie Rodziny” 

mają na celu pobudzić rodziny do otwarcia się na 

Boże Miłosierdzie z ukierunkowaniem na misję, 

jaką ma do spełnienia w społeczeństwie i Kościele 

rodzina chrześcijańska. „Temat tegorocznego 

Krajowego Tygodnia Rodziny jest zachętą dla 

wszystkich rodzin do refleksji, a także przeżywa-

nia tego szczególnego daru Bożego, jakim jest 

miłosierdzie” – mówił ks. Jorge Filho z komisji 

episkopatu ds. Życia i Rodziny. Dostrzegając za-

gubienie wielu brazylijskich rodzin, jeśli chodzi 

o podstawowe i niezbywalne wartości, należy 

mieć nadzieję, że Krajowy Tydzień Rodziny przy-

czyni się do głębszego zastanowienia się nad 

celem i rolą, jakie nadaje Bóg tej podstawowej 

komórce społecznej. 

www.opoka.org.pl  

 

USA: pediatrzy ostrzegają przed obecnością gen-

der wśród dzieci 

Zaburzenia tożsamości płciowej mają charakter 

psychiczny, nie są wrodzone i nie mają związku 

z ciałem danej osoby – wynika z badań przepro-

wadzonych przez naukowców z Amerykańskiego 

Kolegium Pediatrów (American College of Pedia-

tricians - ACP). Przeczy to głównym tezom ideo-

logii gender i wskazuje na zagrożenia, jakie może 

powodować jej propagowanie wśród nieletnich. 

Naukowcy amerykańscy powołują się na najwięk-

sze jak dotąd badania wśród transseksualnych 

bliźniaków jednojajowych. Okazało się, że tylko 

w co piątym przypadku zaburzenia tożsamości 
płciowej występują u obu bliźniaków. 

Konfederacja reprezentuje ponad 50 milionów 

obywateli europejskich, którzy pochodzą z prawie 

9 milionów dużych rodzin. 

Celami Konfederacji jest reprezentowanie interesów 

społecznych i ekonomicznych rodzin z dziećmi 

ogólnie, a dużych rodzin w szczególności, jako 

najwłaściwszego środowiska dla wychowywania 

dzieci, integracji ich ze społeczeństwem oraz za-

pewnienia wielostronnego wsparcia i solidarności 

międzypokoleniowej, jak również promocja, rozwój 

i jedność ruchu organizacji dużych rodzin. 

www.niedziela.pl  

 

Irlandia: sąd przyznaje nienarodzonemu prawa 

urodzonego 

Irlandzki sąd pierwszej instancji uznał, że zgodnie 

z krajową konstytucją słowo  „nienarodzony” ozna-

cza „nienarodzone dziecko”. Dlatego dziecko 

w łonie matek ma zarówno prawo do życia, jak 

i szeregu innych praw. Sąd wskazał, że dziecko 

nienarodzone ma „znaczące” prawa i pozycję praw-

ną zdecydowanie wykraczającą poza prawo do życia 

- powiedział sędzia Richard Humphreys. Sędzia 

wskazał, że irlandzka konstytucja nakazuje ochronę 

wszystkich dzieci, bez względu na to, czy są naro-

dzone, czy też nie. Wyrok ten zapadł w związku ze 

sprawą dziecka imigranta z Nigerii oraz obywatelki 

Irlandii w kontekście deportacji mężczyzny kilka lat 

temu. Sąd nakazał odpowiedzialnemu ministerstwu 

rozpatrywanie praw dziecka nienarodzonego nie-

mal tak samo, jakby było ono narodzone. 

www.pch24.pl  

 

Kolumbia: protesty przeciwko gender 

W kilku miastach, w tym stolicy, obywatele kraju 

wyszli na ulice w proteście przeciwko wprowadze-

niu przez ministerstwo edukacji jako obowiązko-

wego podręcznika, w którym propaguje się otwarcie 

ideologię gender. Autorem podręcznika są agencje 

związane z ONZ, które w imię tolerancji seksualnej 

próbują wprowadzić „alternatywny” model rodziny 

oraz stwierdzają, że płeć jest konstrukcją kulturo-

wą. 
www.familiam.org  

http://www.opoka.org.pl/
http://www.niedziela.pl/
http://www.pch24.pl/
http://www.familiam.org/
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Nie można więc mówić, że mamy do czynienia 

z tendencjami wrodzonymi, bo w tym wypadku 

obie osoby mają identyczne DNA i te same oko-

liczności rozwoju prenatalnego. Ponadto z innych 

badań wynika, że zaburzenia tożsamości płciowej 

są o wiele rzadsze, jeśli dziecko nie było zachę-

cane do uosabiania się z płcią przeciwną. Okazuje 

się, że to właśnie zachęta do otwartości na zmia-

nę płci i eksperymentowanie na tym tle są główną 

przyczyną zaburzeń. Amerykańscy pediatrzy po-

wołują się na te terapie, którym są poddawane 

dzieci z zaburzeniami tożsamości płciowej. Poka-

zują one, że istotny wpływ na rozwój i utrzymy-

wanie się takich problemów mają czynniki spo-

łeczne, psychopatologie rodzinne oraz presja ze 

strony mediów głównych nurtów i społecznościo-

wych. 

www.opoka.org.pl 

 

USA: pornografia prowadzi do rozwodów 

Zespół z University of Oklahoma swoimi bada-

niami udowodnił, że obcowanie z treściami por-

nograficznymi radykalnie zwiększa ryzyko rozpa-

du związku małżeńskiego. Wyniki pracy naukow-

ców z USA zrelacjonował prestiżowy magazyn 

„Science”. Zespół socjologa Samuela Perry’ego 

zauważył, że osoby sięgające po materiały porno-

graficzne o wiele częściej mają kłopoty z życiem 

w trwałym związku małżeńskim. Oglądający nie-

moralne treści w okresie wypełniania ankiet na 

przestrzeni lat 2006-2014 częściej rozwodzili się 

ze swoimi partnerami, niż osoby wolne od obco-

wania z treściami przesyconymi wyuzdaniem. 

W grupie mężczyzn, którzy przyznawali w co 

najmniej dwóch ankietach (a więc przez dwa lata), 

że oglądają pornografię, liczba rozwodów wzrosła 

dwukrotnie (z 5 do 10 proc.), a w przypadku ko-

biet trzykrotnie (z 6 do 18 proc.). Pod uwagę  

w analizie wzięto aż 5698 ankiet. Opracowanie 

przedstawiono podczas 111. dorocznego spotka-

nia Amerykańskiego Towarzystwa Socjologiczne-

go. Naukowcy z Oklahomy przeanalizowali wyniki 
ankiet General Social Survey z lat 2006-2014. 

Jest ona prowadzona w całych Stanach Zjedno-

czonych regularnie, a badani odpowiadają na 

różne pytania, dotyczące spraw politycznych, 

ekonomicznych, a także moralności. Badani 

w kolejnych edycjach ankiety powtarzają się, co 

umożliwia obserwację ich losów – również sytua-

cji matrymonialnej. 

www.pch24.pl  

 

Niemcy: biskupi – ostrożnie z testami prenatal-

nymi 

W Niemczech biskupi przestrzegają przed ruty-

nowym korzystaniem ze specjalnych testów pre-

natalnych, które w szybkim tempie wykrywają 

wady płodu, w tym m.in. zespół Downa. Zdaniem 

hierarchów masowe korzystanie z tej metody 

doprowadzi do selekcji istot ludzkich i zwiększy 

liczbę zabijanych dzieci nienarodzonych. Chodzi 

o specjalne badanie krwi, które kilka lat temu 

wprowadził na niemiecki rynek pod nazwą „Prae-

na” koncern LifeCodexx. Badanie kosztuje od 

400 do 1000 euro, więc koncerny farmakolo-

giczne zabiegają o refundację preparatu przez 

kasy chorych. Przed takim rozwiązaniem od 

dawna przestrzega Kościół katolicki. Cytowany 

przez dziennik Die Welt bp Gebhard Fürst w li-

ście do specjalnej komisji lekarskiej przy kasach 

chorych przypomiał, że wszystkie empiryczne 

badania wykazały, iż „ten test działa wyłącznie 

jako instrument do selekcji, która włącza auto-

matyzm aborcyjny”. Bp Fürst dodaje, że obo-

wiązkiem każdego jest poszanowanie godności 

ludzkiej. Tymczasem tego typu testy prenatalne 

mogą doprowadzić do stygmatyzacji ludzi nie-

pełnosprawnych i z upośledzeniami. 

www.gosc.pl  

 

USA: biskupi przed wyborami 

O konieczności wzięcia pod rozwagę moralnego 

i etycznego wymiaru polityki przypomnieli bi-

skupi konferencji episkopatu Stanów Zjednoczo-

nych. Na trzy miesiące przed wyborami prezy-

denckimi umieścili w sieci dokument podkreśla-

jący konieczność formowania sumień do odpo-
wiedzialnego obywatelstwa. 

http://www.opoka.org.pl/
http://www.pch24.pl/
http://www.gosc.pl/
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Fundacja „Razem w Rodzinie” 

Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6 

01-015 Warszawa 

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

Jest on zarazem swoistym vademecum wskazują-

cym, na jakie wartości należy zwrócić uwagę, 

oddając swój głos na przyszłego prezydenta. 

Amerykańscy biskupi przybliżają wyborcom kato-

licką naukę społeczną i wskazują, że głosując nie 

należy kierować się jakąś ideologią czy interesem 

poszczególnych partii, tylko dobrem wspólnym. 

Wyliczają dziesięć punktów, których politycy nie 

mogą zaniedbywać. Wśród nich jest ochrona ży-

cia, ze zdecydowanym sprzeciwem wobec aborcji, 

eutanazji, in vitro oraz praktykowania kary 

śmierci. Podkreślają konieczność obrony małżeń-

stwa, jako związku kobiety i mężczyzny, a także 

zintensyfikowania wysiłków na rzecz przezwycię-

żenia ubóstwa i zagwarantowania obywatelom 

godnego życia m.in. przez dostępny dla wszyst-

kich system opieki medycznej. 

www.pl.radiovaticana.pl  

 

Wielka Brytania: coraz częstsze aborcje selektyw-

ne 

Coraz powszechniejsza staje się praktyka zabija-

nia dzieci nienarodzonych ze względu na płeć. 

Dotyczy to zwłaszcza rodzin pochodzenia azja-

tyckiego. Jak donosi Catholic Herald lekarze wy-

wodzący się z tradycji azjatyckich zgadzają się na 

praktykowanie aborcji selektywnych, mimo że 

prawo w Wielkiej Brytanii oficjalnie zabrania ta-

kich działań. 

www.avvenire.it 
 

Redakcja:  

Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin 

Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6 

01-015 Warszawa 

Tel.: 22 838 92 59 

E-mail: biuro@kodr.pl 
 

Kambodża: ciąża „na zamówienie” 

Jak podają nieoficjalne źródła, nabycie dziecka 

poprzez zlecenie narodzin matce surogatce kosz-

tuje 30 tys. dolarów. Matka surogatka otrzymuje 

10 tys. dolarów, resztę sumy otrzymują pośredni-

cy tego procederu. Oczywiście chodzi o narodziny 

w pełni zdrowego dziecka. Po tym, jak sąsiednie 

państwa Tajlandia (lipiec 2015) i Indie (listopad 

2015) zabroniły oficjalnie praktyki surogacji, 

Kambodża stała się miejscem, gdzie udaje się 

wiele par europejskich hetero- i homoseksual-

nych. 

www.avvenire.it 

 

USA: promocja aborcji 

W Effingham w stanie Illinois zamknięto ośrodek, 

gdzie zabijano dzieci nienarodzone. Jak ogłosili 

przedstawiciele Planned Parenthood do placówki 

nie zgłaszało się zbyt wiele kobiet i ze względów 

ekonomicznych została zamknięta.  

Przedstawiciele różnych ruchów prolife są zanie-

pokojeni działalnością Planned Parenthood, która 

korzystając z przychylności prezydenta Obamy 

ogłosiła wzmożoną kampanię na rzecz aborcji 

zwłaszcza w tzw. stanach konserwatywnych USA. 
www.lifenews.com  

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

