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Papież Franciszek o małżeństwie i rodzinie
Papież: nasze rodziny powinny być Kościołem domowym
„Pomyślcie o tym, że chrześcijaństwo od początku było głoszone przez
świeckich. Również, wy świeccy jesteście zobowiązani, poprzez wasz chrzest,
do niesienia wiary innym” – te słowa Papież skierował do wiernych podczas audiencji ogólnej. Franciszek kontynuował cykl katechez poświęcony Dziejom
Apostolskim.
Ojciec Święty nawiązał do małżeństwa: Akwili i Pryscylli, zmuszonych przenieść
się z Rzymu do Koryntu po tym, jak cesarz Klaudiusz nakazał wydalenie Żydów. Przypomniał, że również
w ubiegłym stuleciu Żydzi doznali ogromnych cierpień. Dzisiaj na wiele sposobów odradza się „zwyczaj
prześladowania Żydów”. Nie jest to ani ludzkie, a ni chrześcijańskie. „Są oni naszymi braćmi” - zauważył Papież.
Powracając do tematu katechezy, zauważył, że małżonkowie Akwila i Pryscylla, którzy mieli serca pełne wiary
w Boga i szczodrości dla innych, praktykowali chrześcijańską sztukę gościnności. Otworzyli przed Apostołem
Pawłem drzwi swojego domu i przyjeli orędzie zbawienia, które głosił.
Papież – Akwila i Pryscylla tworzyli Kościoł domowy
“Dom Akwili i Pryscylli w Koryncie otwiera swoje podwoje nie tylko Apostołowi, ale także braciom i siostrom
w Chrystusie – podkreślił Franciszek. Paweł może bowiem mówić o «zbierającym się w ich domu Kościele»
(1 Kor 16,19), który staje się «domowym Kościołem», «domus ecclesiae», miejscem słuchania Słowa Bożego
i sprawowania Eucharystii.”
Franciszek zwrócił uwagę, że wśród wielu współpracowników Pawła, Akwila i Pryscylla pojawiają się jako przykład
życia małżeńskiego odpowiedzialnie zaangażowanego w służbie całej wspólnoty chrześcijańskiej. I przypominają,
że dzięki wierze i zaangażowaniu w ewangelizację wielu świeckich takich jak oni, chrześcijaństwo dotarło również
do nas.
Papież – niech Duch Święty zstąpi na wszystkie małżeństwa
“Prośmy Ojca, który postanowił uczynić małżonków swoją «prawdziwą żywą figurą» (adhort. ap. Amoris laetitia,
11), aby zesłał swego Ducha na wszystkie małżeństwa chrześcijańskie, żeby na wzór Akwili i Pryscylli umiały
otwierać drzwi swoich serc Chrystusowi i braciom oraz przekształciły swoje domy w Kościoły domowe – podkreślił
Papież. Piękne słowo: dom jako Kościół domowy, w którym, przeżywana jest komunia i składany jest kult życia
przeżywanego z wiarą, nadzieją i miłością. Powinniśmy wzywać wstawiennictwa tych dwojga świętych – Akwili
i Pryscylli, aby nauczyli nasze rodziny być takimi jak oni: Kościołem domowym, gdzie jest silny fundament,
aby wiara mogła wzrastać.”
www.vaticannews.va
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Papież do Polaków: niech domy będą przeniknięte miłością
Podczas audiencji ogólnej Papież Franciszek skierował apel dotyczący sytuacji w Burkina Faso, gdzie w ostatnim
czasie bardzo nasiliła się przemoc. W niedawnym zamachu zginęło prawie 100 osób. Polecił Miłosierdziu Bożemu
ofiary, rannych, pozbawionych dachu nad głową oraz wszystkich cierpiących z powodu tego dramatu. Zachęcił
ponadto władze cywilne i kościelne, a także wszystkich ludzi dobrej woli do pomnażania wysiłków we wprowadzaniu w życie dialogu i zgody w duchu zapisów dokumentu o ludzkim braterstwie. Ojciec Święty pozdrowił
również pielgrzymów z Czech, przybyłych z okazji 30-tej rocznicy kanoznizacji św. Agnieszki. Życzył im odnowionego entuzjazmu w niesieniu Ewangelii, szczególnie tym, którzy nie znają jeszcze Chrystusa oraz podziękował
za przyniesione ofiary na rzecz biednych.
Franciszek zwrócił się również do pielgrzymów przybyłych z Polski.
Papież – małżonkowie są żywą „figurą” ukazującą Boga
“ Witam pielgrzymów polskich. Drodzy bracia i siostry, małżonkowie, którzy kochają i rodzą życie, są prawdziwą
żywą «figurą», zdolną ukazać Boga Stwórcę i Zbawiciela. Ich miłość staje się symbolem intymnej rzeczywistości
Boga (por. Adhort. Amoris laetitia, 11) – podkreślił Papież. Życzę wam, by wasze domy były miejscami, które
przenika miłość, gdzie słucha się głosu Boga i ludzi. Niech będą domowym Kościołem, napełnionym duchem
wiary, nadziei i otwartości na nowe życie. Z serca błogosławię wam i waszym rodzinom. ”
www.vaticannews.va

Świeccy nie mogą być infantylni, zabiegajmy o ich dojrzałość
Do czucia sercem Kościoła matki i spoglądania na innych jak na braci zachęcał Papież członków i konsultorów
Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia. Wiele miejsca poświęcił roli świeckich. Zaznaczył, że nie mogą być
infantylni, lecz powinni był dojrzali, autonomiczni i pełni inicjatywy. Podkreślił, że w ich formacji kluczową rolę
odgrywa modlitwa, codzienna zażyłość z Bogiem i sakramenty.
W Watykanie trwa pierwsza sesja plenarna Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia. Powstała ona przed dwoma
laty. W ramach redukcji liczby watykańskich urzędów przejęła ona obowiązki dwóch papieskich rad: ds. świeckich
i rodziny. Franciszek zauważył, że dykasteria ta musi podejmować swą pracę z punktu widzenia Kościoła matki.
“ Chodzi tu przede wszystkim o przejście z perspektywy lokalnej do powszechnej. Kościół nie utożsamia się
z moją rodzimą diecezją, z ruchem, do którego należę, pewną szkołą teologiczną czy tradycją duchową, w której
zostałem uformowany. Te nasze małe ograniczenia, tak często jesteśmy do tego przyzwyczajeni, nieprawdaż?
Kościół jest katolicki, jest powszechny i ma o wiele szerszy zasięg, o wiele szerszą duszę, jest bardziej
«wielkoduszny», niż mój osobisty punkt widzenia. Czuć sercem Kościoła oznacza więc czuć na sposób katolicki,
powszechny, obejmując wzrokiem cały Kościół i świat, a nie jedynie jedną część. ”
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Papież podkreślił, że Kościół jako matka chce zgody swych dzieci, bez faworyzowania kogokolwiek. Należy więc
promować współpracę i unikać jałowych antagonizmów. Odniósł się również do tematu sesji plenarnej, którym
jest formacja wiernych świeckich z myślą o umocnieniu ich tożsamości i misji w świecie.
“ Nie jesteście inżynierami społecznymi czy kościelnymi, przygotowującymi strategie, które potem trzeba zastosować w całym świecie, by propagować wśród świeckich jakąś religijną ideologię. Wy macie działać jak bracia
w wierze pamiętając, że wiara rodzi się zawsze z osobistego spotkania z Bogiem żywym i czerpie pokarm
z sakramentów Kościoła. Wszelka formacja chrześcijańska musi się zawsze opierać na tym podstawowym
doświadczeniu spotkania z Bogiem i życiu sakramentalnym. Jako bracia w wierze wiecie również, że formacja nie
może się skoncentrować tylko na działaniu. Jak nigdy dotąd potrzeba dziś uczyć dzieci, nastolatków, młodych
i małżeństwa życia modlitewnego, codziennej i zażyłej rozmowy z Bogiem. W tym celu nie trzeba się bać powierzania samym świeckim towarzyszenia innym świeckim w ich życiu duchowym. ”
Franciszek zachęcał też członków i konsultorów Dykasterii, aby starali się wczuć w sytuację świeckich na całym
świecie, zwłaszcza wtedy, gdy stawiają czoła dodatkowym trudnościom na skutek ubóstwa, braku stabilizacji
społecznej, prześladowań religijnych czy antychrześcijańskiej propagandy ideologicznej.
Na zakończenie w spontanicznych słowach Papież przestrzegł przed klerykalizacją świeckich. Przyznał, że w jego
poprzedniej diecezji często się zdarzało, że kiedy pojawiał się jakiś zaangażowany świecki, to od raz chciano go
wyświęcać na diakona. Zdaniem Franciszka zjawisko klerykalizacji dotyka też samych diakonów stałych.
“ Kiedy zostają diakonami, zamiast być stróżami służby w diecezji, od razu patrzą w stronę ołtarza i kończą jako
«wybrakowani» kapłani, «wpół-kapłani». Ja radzę biskupom: odsuńcie diakonów od ołtarza, niech idą służyć.
Są stróżami służby, a nie ministrantami pierwszej kategorii czy kapłanami drugiej klasy. ”
Papież wyraził zadowolenie, że podsekretarzami Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia są dwie kobiety.
Przyznał, że on sam, kiedy podejmował ostatnio decyzję w sprawie nominacji nowego prefekta Sekretariatu
ds. Ekonomii, to wśród kandydatów na to stanowisko były też dwie kobiety. Franciszek podkreślił, że Kościół musi
iść dalej w tym kierunku, musi powierzać kobietom odpowiedzialne stanowiska, ale z drugiej strony nie może
zredukować ich roli tylko do pewnych funkcji. Kobieta jest bowiem obrazem Kościoła matki – dodał Papież.
www.vaticannews.va

Papież: tajemnica cierpienia dzieci stanowi moralne wyzwanie
„Zachowajcie szacunek dla cierpiących dzieci. Jestem szczególnie wdzięczny, ponieważ pomagacie małym
pacjentom poczuć czułą i umacniającą blikość Jezusa” – tymi słowami Papież Franciszek zwrócił się do personelu
szpitala Dzieciątka Jezus. Należąca do Stolicy Apostolskiej placówka obchodzi jubileusz 150-lecia powołania
do życia.
Szpital powstał dzięki księżnej Marii Gracji Salvati i był wyrazem głębokiej intucji oraz daru. Była to intuicja kobiety
i matki wielkiej inteligencji, kultury i wiary. Stanowił także dar hojnej rodziny, która zdobyła się na gest konkretnej
wrażliwości w stosunku do dzieci z całego świata. Pozostaje on dziełem awangardowym zwróconym w stronę
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przyszłości. Motto obchodów jubileuszu szpitala brzmi: „Przyszłość jest historią dzieci”. Ojciec Święty
podziękował personelowi szpitala za jego otwartość na świat.
Papież – ręce są narzędziem troski
“ Wy lekarze, chirurdzy i pielegniarki oraz pielęgniarze używacie swoich rąk jako narzędzia troski. Jesteście
przy tym świadomi, że poprzez nie spływa Boże błogosławieństwo – podkreślił Papież. - Wasza zdolność
do leczenia staje się w ten sposób darem dla was oraz dla osób, które są wam powierzone. Równocześnie drodzy
lekarze oraz pielęgniarze, nie brakuje także waszego profesjonalnego wkładu oraz gorliwości, aby został
zachowany charakter tej instytucji. ”
Franciszek zaznaczył również, że szpital jest obecny w różnych częściach świata i niesie pomoc medyczną krajom
najbardziej poszkodowanym. Zajmuje się diagnostyką oraz badaniami rzadkich chorób, a także stosuje
nowoczesne terapie.
Papież – cierpienie dzieci powinno przemawiać do sumień
“ Podziwiam pasję oraz entuzjazm, który wkładacie w waszą pracę, obejmującą leczenie oraz badania, i chciałbym
życzyć, byście nigdy nie tracili zdolności dostrzegania oblicza cierpiącego dziecka także wtedy, gdy podejmujecie
prostą analizę próbek oraz byście słyszeli wołanie rodziców również wewnątrz waszych laboratoriów – zachęcał
Franciszek. - Niech tajemnica cierpienia dzieci nie przestaje przemawiać do waszych sumień i pobudza wasze
ludzkie oraz profesjonalne zaangażowanie. ”
www.vaticannews.va

Papież: zazdrosny szatan niszczy człowieka i świat
Pieniądze, które mogłyby służyć potrzebującym dzieciom często są używane, aby produkować broń,
a ta z kolei niszczy człowieka i świat. W ten sposób Franciszek w homilii, wygłoszonej w Domu św. Marty mówił
o działaniu szatana, który rozsiewa nienawiść niszczącą ludzką duszę. Punktem wyjścia papieskiego rozważania
stał się fragment Księgi Mądrości, opowiadający o stworzeniu człowieka na obraz i podobieństwo Boga
oraz o zazdrości szatana, poprzez którą na świat weszła śmierć (por. Mdr 2, 23-3, 9).
Papież podkreślił, że szatan istnieje i jego zazdrość o to, że Bóg przyjął ludzką naturę doprowadziła go do
niszczenia ludzkości. W ten sposób w sercu człowieka pojawia się zazdrość, zawiść, rywalizacja, chęć niszczenia,
a przecież ludzie mogliby żyć w pokoju, jak bracia. Nie wystarczy mówić o sobie, że jest się praktykującym
chrześcijaninem, bo nasze obmowy, oczerniania zabijają innych.
“ Za takim zachowaniem stoi ktoś, kto popycha nas, abyśmy to zrobili. I to nazywamy pokusą – zaznaczył Ojciec
Święty. - Kiedy idziemy do spowiedzi, to mówimy do spowiednika: «Ojczem miałem taką, taką i jeszcze inną
pokusę...». Ktoś, kto dotyka naszego serca, aby wprowadzić nas na błędną drogę. Ktoś, kto dotyka naszego serca
i przynosi zniszczenie, zasiewa nienawiść. I dziś musimy powiedzieć jasno, że wielu jest w świecie siewców
nienawiści, która niszczy. ”
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Franciszek zaznaczył, że wokół jest dużo nienawiści, wojen, niezgody, o których czytamy w gazetach. Ale ta wojna
– podkreślił – rozgrywa się także w naszych sercach, bo rozsiewa ją szatan ziarnem zazdrości, która jest
korzeniem wszelkiego zła. Papież odniósł się do świata polityki, gdzie jej aktorzy są kuszeni, aby zniszczyć,
oczernić drugiego. W ten sposób rozsiewają atmosferę, która nie ma nic wspólnego z polityką czystą i zdrową,
służącą dobru kraju.
“Zachęcam was, aby dziś każdy pomyślał o tym: dlaczego we współczesnym świecie rozsiewa się tyle nienawiści?
W rodzinach, które niejednokrotnie nie potrafią się pojednać; w dzielnicy, w miejscu pracy, w polityce... – mówił
Ojciec Święty. - Siewcą nienawiści jest to: «A śmierć weszła na świat przez zawiść diabła». Niektórzy twierdzą:
«Ależ ojcze, diabła nie ma, jest zło, takie zło, ulotne...». Ale Słowo Boże jest jasne. To diabeł zmierzył się z Jezusem, czytajcie Ewangelię: czy wierzymy, czy nie, ona pozostaje jasna.”
www.vaticannews.va

Strona | 6

Papież: nasze rodziny powinny być Kościołem domowym

Z Polski
„Wielka tajemnica wiary” – rozpoczyna się nowy program duszpasterski
– Losy Kościoła zależą od uczestnictwa wiernych w Eucharystii, w Wieczerniku – powiedział abp Wiktor Skworc,
przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP, prezentując założenia nowego programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na lata 2019-2022. Rozpoczynający się w
najbliższą niedzielę tegorocznego Adwentu pierwszy rok
programu, realizowany będzie pod hasłem „Wielka tajemnica wiary”.
Trzyletniemu programowi duszpasterskiemu Kościoła w
Polsce na lata 2019-2022 towarzyszy hasło „Eucharystia
daje życie”. Jak podkreśli abp Skworc, autorzy programu,
korzystając z metodologii przyjętej przez Benedykta XVI w adhortacji apostolskiej „Sacramentum caritatis”,
proponują, by w kolejnych latach skoncentrować się na Eucharystii, jako tajemnicy wyznawanej, Eucharystii
jako tajemnicy celebrowanej i wreszcie – Eucharystii jako tajemnicy posłania i chrześcijańskiego świadectwa.
W związku z tym pierwszy rok programu, który zacznie obowiązywać w najbliższą niedzielę, realizowany będzie
pod hasłem „Wielka tajemnica wiary”. Hasło drugiego roku pracy brzmieć będzie „Zgromadzeni na świętej
wieczerzy”, a trzeciego roku – „Posłani w pokoju Chrystusa”.
Przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP mówił m.in. o celach nowego programu. To cel formacyjny – głębsze
poznanie wartości i znaczenia Eucharystii, cel inicjacyjny – odnowa życia eucharystycznego, cel ewangelizacyjny
– zachęta do uczestnictwa we Mszy św. i adoracji eucharystycznej oraz cel społeczny – miłość bliźniego, której
źródłem jest Eucharystia. – Losy Kościoła zależą od uczestnictwa wiernych w Eucharystii, w Wieczerniku
– podsumował.
Na pierwszy rok pracy duszpasterskiej Komisja Duszpasterstwa KEP przygotowała na ten rok 5 zeszytów
tematycznych:
Pierwszy, zeszyt teologiczno – pastoralny – ma charakter teoretyczny.
Drugi – zeszyt homiletyczny – nie zawiera, jak podkreślił ks. Chromy, gotowych homilii. Jest to natomiast zbiór
myśli wpisany w pewien klucz, który może pomóc w konstruowaniu dobrych homilii na przestrzeni całego roku
liturgicznego. Materiały zawarte w zeszycie mogą być również inspiracją rozważań podejmowanych w ramach
parafialnych Kręgów Biblijnych.
Trzeci zeszyt – liturgiczny – to 12 scenariuszy wprowadzających do nabożeństw i Mszy św. sprawowanych
w pierwsze czwartki miesiąca, skoncetrowanych wokół adoracji Jezusa Eucharystycznego i modlitwy za kapłanów.
Czwarty zeszyt, katechetyczny, nie dotyczy, jak się może wydawać, katechezy w szkole, ale katechezy
przyparafialnej, której ożywienie jest bardzo ważnym zadaniem duszpasterskim. Ks. Roman Chromy zaznaczył,
że materiały zawarte w zeszycie przygotowane są z myślą o formacji członków parafialnych rad duszpasterskich,
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o pracy z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych, podejmowanej w wielu parafiach w rytmie miesięcznym
oraz o katechezie dla wiernych dorosłych, prowadzonej w ramach formacji różnych wspólnot. Piąty zeszyt,
maryjny, zawiera inspiracje homiletyczne na święta i nabożeństwa maryjne a także materiały, które można
wykorzystać jako konferencje podczas pielgrzymek, czy rozważania podczas adoracji eucharystycznych.
Refleksja nad głębszym przeżywaniem Eucharystii jako „Wielkiej tajemnicy wiary” towarzyszyła również
uczestnikom Ogólnopolskiego Forum Duszpasterskiego, które 21 września odbyło się w Poznaniu. Gościem
specjalnym spotkania był abp Gintaras Grušas, przewodniczący Konferencji Episkopatu Litwy.
www.ekai.pl

Nowe przepisy o kanonicznym przygotowaniu do małżeństwa
W

„Aktach

Konferencji

Episkopatu

Polski”

dnia

26 listopada 2019 r. został opublikowany Dekret ogólny

Konferencji Episkopatu Polski o przeprowadzaniu rozmów
kanoniczno-duszpasterskich z narzeczonymi przed
zawarciem małżeństwa kanonicznego. Dekret ten, wydany
na podstawie i w zgodności z przepisami Kodeksu Prawa
Kanonicznego i po uzyskaniu recognitio (sprawdzeniu)
przez watykańską Kongregację do Spraw Biskupów,
zawiera znowelizowane

przepisy kościelnego

prawa

małżeńskiego, które jako wyjaśnienie i uzupełnienie
przepisów KPK będą obowiązywały od dnia 1 czerwca
2020 roku w Kościele katolickim na terenie Polski.
Zastąpią one, obwiązujące od trzydziestu lat, przepisy zawarte w Instrukcji KEP o przygotowaniu do małżeństwa

w Kościele katolickim w części dotyczącej kanoniczno-prawnego aspektu przygotowania narzeczonych,
natomiast kwestie doktrynalne i dotyczące przygotowania duszpasterskiego zawierają inne dokumenty KEP,
m.in. Dyrektorium duszpasterstwa rodzin z 2003 r. i dokument przygotowany w 2009 roku przez Radę do Spraw
Rodziny pt. Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie.
Celem nowej regulacji jest dostosowanie przepisów prawa partykularnego do nowych wyzwań, z którymi
narzeczeni i duszpasterze stykają się w zmieniającej się sytuacji religijnej, społecznej i cywilnoprawnej,
z uwzględnieniem m.in. możliwości zawarcia małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnymi i nowych
przepisów o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, jak również owoców
obrad Synodu Biskupów na temat małżeństwa i rodziny oraz adhortacji papieża Franciszka Amoris laetitia.
Dekret uwzględnia nowe wyzwania duszpasterskie Kościoła w Polsce. W ostatnich dziesięcioleciach w sposób
znaczący wzrosła liczba małżeństw zawieranych przez katolików z osobami należącymi do innych wyznań i religii,
a także z osobami, które nie identyfikują się z żadną wspólnotą religijną. Nowe przepisy uzasadnione są także
koniecznością uregulowania sytuacji wynikających z łatwości przemieszczania się osób, czasowymi wyjazdami
za granicę, możliwości zawierania małżeństwa w miejscach pielgrzymkowych w kraju i poza jego granicami.
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Nowe przepisy będą stosowane w parafiach, w których odbywa się przygotowanie narzeczonych do zawarcia
małżeństwa i mają charakter pastoralny, gdyż „spotkania proboszcza z narzeczonymi zawsze mają charakter
zarówno prawny, jak i duszpasterski – obu tych aspektów nie można od siebie oddzielać ani przeciwstawiać.
Dopełnienie formalno-kanonicznych wymogów jest prawdziwą powinnością duszpasterzy, którzy do tej troski
są zobowiązani ze sprawiedliwości. Kapłan przygotowujący i dopuszczający narzeczonych do małżeństwa winien
mieć moralną pewność, że będzie ono zawarte ważnie i godziwie. Wymaga tego szacunek dla świętości
małżeństwa, które w przypadku zawierania go przez dwoje ochrzczonych posiada rangę sakramentalną.”
Dekret zawiera także przepisy dotyczące zebrania i zweryfikowania wymaganych dokumentów. Dołączono
również do niego wzory pism i formularzy przydatnych w procedurze przygotowania do małżeństwa.
Do dekretu ogólnego, pod patronatem Rady Prawnej KEP, przygotowywany jest praktyczny komentarz. Pracę
nad nim podjęli ks. dr hab. dr h.c. Leszek Adamowicz z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
oraz ks. dr hab. Piotr Majer, prof. Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
Tekst dekretu znajduje się pod adresem: episkopat.pl/aktakep312019
(>>pdf)
www.episkopat.pl

Rada ds. Rodziny Episkopatu: Troska o poczęte życie to również przejaw miłości do Ojczyzny
Troska o każde poczęte życie to nie tylko powinność religijna, wyraz wrażliwości
duchowej i chęć pomocy najbardziej bezbronnym, ale również przejaw miłości
do Ojczyzny, która przeżywa zapaść demograficzną — pisze w piśmie do liderów
wspólnot, ruchów i stowarzyszeń katolickich Przewodniczący Rady ds. Rodziny
Konferencji Episkopatu Polski bp Wiesław Śmigiel.
Przewodniczący Rady ds. Rodziny podkreśla, że w świecie współczesnym
„trwa potężna walka o ochronę życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci”.
Dlatego, jak podkreśla: „Jako Przewodniczący Rady ds. Rodziny przy Konferencji
Episkopatu Polski zwracam się z prośbą do wszystkich przedstawicieli wspólnot modlitewnych w Polsce o podjęcie
stałej modlitwy w intencji ochrony życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci”.
Bp Śmigiel prosi także o modlitwę w intencji ludzi nauki, medycyny, kultury i polityki, którzy odważnie
i zdecydowanie bronią życia ludzkiego. Zaznacza: „Nasza żarliwa i ufna modlitwa jest w stanie uratować wiele
istnień ludzkich i przyczynić się do budowania cywilizacji miłości. Ufam, że modlitwa ta przyniesie swoje owoce
i pozwoli chronić życie ludzkie w naszej Ojczyźnie od poczęcia do naturalnej śmierci zgodnie z Bożym zamysłem”.
Przewodniczący Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski przypomina jednocześnie, że św. Jan Paweł II
w encyklice Evangelium vitae napisał: „bronić życia i umacniać je, czcić je i kochać — oto zadanie, które Bóg
powierza każdemu człowiekowi”. BP KEP
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Publikujemy pełną treść listu:
Drodzy liderzy wspólnot, ruchów i stowarzyszeń katolickich!
Św. Jan Paweł II w encyklice Evangelium vitae napisał: „bronić życia i umacniać je, czcić je i kochać — oto zadanie,
które Bóg powierza każdemu człowiekowi” (EV 42).
Dostrzegamy, że w świecie współczesnym trwa potężna walka o ochronę życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. Dlatego jako Przewodniczący Rady ds. Rodziny przy Konferencji Episkopatu Polski zwracam się z
prośbą do wszystkich przedstawicieli wspólnot modlitewnych w Polsce o podjęcie stałej modlitwy w intencji
ochrony życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci.
Proszę także o modlitwę w intencji ludzi nauki, medycyny, kultury i polityki, którzy odważnie i zdecydowanie
bronią życia ludzkiego! Nasza żarliwa i ufna modlitwa jest w stanie uratować wiele istnień ludzkich i przyczynić
się do budowania cywilizacji miłości. Troska o każde poczęte życie to nie tylko powinność religijna, wyraz wrażliwości duchowej i chęć pomocy najbardziej bezbronnym, ale również przejaw miłości do Ojczyzny, która przeżywa zapaść demograficzną. Ufam, że modlitwa ta przyniesie swoje owoce i pozwoli chronić życie ludzkie w
naszej Ojczyźnie od poczęcia do naturalnej śmierci zgodnie z Bożym zamysłem.
Z serca wszystkim błogosławię,
Bp Wiesław Śmigiel, Przewodniczący Rady ds. Rodziny KEP
www.episkopat.pl

RPD: Pomysł eutanazji dzieci w wieku 1-12 lat - nieludzki i nieprawdopodobny
Pomysł eutanazji dzieci w wieku 1-12 lat jest nieludzki i nieprawdopodobny - powiedział PAP rzecznik praw dziecka Mikołaj
Pawlak, komentując holenderski raport, z którego wynika, że 84
proc. pediatrów tego kraju chciałoby takiego zapisu w prawie.
Rzecznik praw dziecka w rozmowie z PAP odniósł się do raportu
trzech holenderskich szpitali uniwersyteckich, z którego wynika,
że 84 proc. pediatrów w tym kraju chce wprowadzenia eutanazji
dla nieuleczalnie chorych dzieci w wieku 1-12 lat, za zgodą ich
rodziców. W oparciu o ten raport Stowarzyszenie Holenderskich
Pediatrów zaapelowało do parlamentu o nowelizację przepisów dotyczących eutanazji.
Mikołaj Pawlak, powołując się na Konwencję o prawach dziecka, ocenił pomysł wprowadzenia takiego przepisu
jako "nieludzki i nieprawdopodobny". Przypomniał, że w Konwencji zawarte są wszystkie podstawowe prawa
dotyczące dzieci - m.in. prawo do życia, zdrowia, edukacji, wychowania w rodzinie, a także prawo do ochrony
przed demoralizacją, wyzyskiem czy przestępstwami.
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Mimo że, jak przekonywał Pawlak, w różnych krajach prawa Konwencji są różnie interpretowane, to - jego zdaniem
- holenderski pomysł eutanazji dla dzieci w wieku 1-12 lat jest "wprost sprzeczny z prawami wynikającymi
z Konwencji".
Ustanowienie takiego przepisu byłoby - ocenił RPD - "sprzeczne z zapisem o bezwzględnej ochronie życia dzieci
i obowiązku zapewnienia również dzieciom doświadczonym chorobami psychicznymi i fizycznymi najlepszej
opieki i pomocy medycznej".
W nawiązaniu do holenderskiego raportu na portalu zajmującym się bioetyką BioEdge cytowano wypowiedź
dr. Eduarda Verhagena, który przekonywał, że w przypadku wprowadzenia nowych przepisów w tym roku objęłyby
one 5-10 dzieci. "Szczególnie w przypadków dzieci poważnie chorych - których fazie umierania może
towarzyszyć dużo bólu i cierpienia i u których proces umierania może zająć tygodnie - wielu rodziców i lekarzy
chciałoby przyspieszenia lub skrócenia tego procesu" - mówił Verhagen.
Portal podkreślał, że liczba przepytanych do raportu lekarzy była niewielka. Według BioEdge każdego roku
ze śmiercią dzieci zmagających się z nieuleczalnymi chorobami styka się w Holandii około 60 lekarzy. Anonimowo
skonsultowano 38 z nich - w ostatnich latach zajmowali się 359 przypadkami nieuleczalnie chorych pacjentów.
Lekarze uznali, że w 46 z tych przypadków lepsza byłaby eutanazja.
Obecnie holenderskie prawo dopuszcza - wyłącznie za zgodą rodziców - eutanazję niemowląt do ukończenia
przez nie 1 roku życia oraz dzieci między 12 a 16 rokiem życia.
Holandia była krajem, który jako pierwszy w 2002 r. zalegalizował eutanazję osób poniżej 18. roku życia.
www.gosc.pl
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Ponownie rusza ścieżka legislacyjna ws. “Zatrzymaj aborcję”
Marszałek Sejmu Elżbieta Witek zadecydowała o nadaniu numeru druku obywatelskiemu projektowi ustawy
zmierzającej do likwidacji tzw. aborcji eugenicznej, wniesionemu w poprzedniej kadencji przez Komitet Inicjatywy
Ustawodawczej “Zatrzymaj aborcję”. Jego pierwsze (ponowne) czytanie w nowym Sejmie musi się odbyć do maja
przyszłego roku.
Procedurę postępowania w nowej kadencji parlamentu z projektem
“Zatrzymaj aborcję” oraz każdym innym projektem obywatelskim nie
doprowadzonym do uchwalenia lub odrzucenia w kadencji poprzedniej, wyznacza ustawa o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez
obywateli.
Jej art. 4 ust. 3 mówi: “Projekt ustawy, w stosunku do którego postępowanie ustawodawcze nie zostało zakończone w trakcie kadencji
Sejmu, w której został wniesiony, jest rozpatrywany przez Sejm następnej kadencji bez potrzeby ponownego wniesienia projektu ustawy.
W takim wypadku Marszałek Sejmu zarządza ponowne drukowanie
projektu ustawy oraz jego doręczenie posłom”.
Wniesiony przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej “Zatrzymaj aborcję”
obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r.
o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, otrzymał nr 36 druku sejmowego w dniu 22 listopada. Wynika to z informacji
zamieszczonej na stronach Sejmu RP w zakładce “Druki sejmowe”.
Jest to formalny początek prac legislacyjnych nad tym projektem w nowej kadencji. Art. 13 ustawy poświęconej
projektom obywatelskim mówi, że „pierwsze czytanie odbywa się nie później niż w terminie 6 miesięcy od daty
pierwszego posiedzenia Sejmu”. Oznacza to, że projekt „Zatrzymaj aborcję” musi przejść przez (ponowne)
pierwsze czytanie do 12 maja 2020.
Marszałek Sejmu ma jednak w praktyce wolną rękę w decyzji, która komisja sejmowa ma rozpocząć pracę nad
projektem ustawy. Może to być dotychczasowa komisja polityki społecznej i rodziny, ale także inna komisja
lub specjalnie powołana komisja nadzwyczajna. Art. 37 Regulaminu Sejmu nie wskazuje konkretnego gremium.
Pierwsze czytanie może też się odbyć na posiedzeniu plenarnym i dopiero z niego trafić do komisji.
“Zatrzymaj aborcję” jest obywatelską inicjatywą ustawodawczą zgłoszoną przez komitet inicjatywy ustawodawczej
o tej samej nazwie. Projekt został złożony w Sejmie 30 listopada 2017. Jego celem jest wykreślenie z ustawy
o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży tzw. przesłanki
eugenicznej, pozwalającej na aborcję dzieci, u których stwierdzono podejrzenie nieodwracalnego upośledzenia
płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. Pod projektem podpisało się 850 tys. Polaków.
www.ekai.pl
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„Stańmy razem w obronie ludzkiego życia i rodziny!” – apel Polskiej Federacji Ruchów Obrony
Życia i Rodziny
Do szerokiego, wspólnego zaangażowania różnych środowisk na rzecz obrony życia i rodziny wezwała Polska
Federacja Ruchów Obrony Życia i Rodziny w swoim oświadczeniu, wydanym w dniu 7 listopada br. z okazji
zbliżającego się pierwszego posiedzenia IX kadencji Sejmu RP. Jest ono skierowane do „wszystkich środowisk
społecznych – w tym do ludzi nauki, mediów, polityki, kościołów, do rodziców i młodych o włączanie się
w dyskusję i działania, aby lepiej chronić ludzkie życie i wartości rodzinne”.
„Wzmocnienie naszych cywilizacyjnych wartości wymaga wielostronnych działań”, zaznacza Federacja, zwracając
uwagę na „podważanie podstawowych wartości życia społecznego w krajach zachodnich, gdzie obserwowany jest
kryzys małżeństwa opartego na związku kobiety i mężczyzny oraz zbudowanej na nim rodziny, a także brak
szacunku dla ludzkiego życia w każdej jego fazie rozwoju – od poczęcia do naturalnej śmierci”.
Oświadczenie stawia nacisk na potrzebę szczególnego rozwoju profilaktyki ochrony rodziny oraz postaw
chroniących ludzkie życie przy jednoczesnym harmonizowaniu działań prawnych z szerokim i wielowymiarowym
oddziaływaniem pomocowym, edukacyjnym i wychowawczym.
Federacja postuluje, aby podejmować działania wzmacniające rodziny (materialnie, prawnie i psychologicznie),
zwłaszcza podejmujące opiekę nad osobami niepełnosprawnymi i chorymi oraz szerzej włączać szkoły
w realizację edukacji prorodzinnej, promującej szacunek dla ludzkiego życia w każdej fazie jego rozwoju, a także
wspierać rodziców, wychowawców i terapeutów, podejmujących te zadania.
Federacja postuluje również zwiększenie prawnej ochrony życia, zwłaszcza wykluczenie dopuszczalności aborcji
eugenicznej i stosowania środków poronnych.
Jakub Bałtroszewicz, prezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia i Rodziny podkreśla: – Wskazujemy

na wieloaspektowe działania, które czyniłyby z Polski państwo przyjazne nie tylko nienarodzonym, ale także
urodzonym dzieciom z różnymi chorobami czy obciążeniami genetycznymi. Państwo powinno zadbać o swoich
najsłabszych obywateli. Przypominamy, że nadal nierozwiązana jest kwestia aborcji eugenicznej oraz brakuje
kompleksowych rozwiązań dla rodzin, które wychowują dzieci niepełnosprawne, a która to pomoc została
obiecana w programie „Za życiem”!
Federacja zwraca również uwagę na potrzebę pozytywnego przekazu medialnego promującego postawę szacunku
dla każdego ludzkiego życia od poczęcia oraz ochronę wartości rodzinnych.
Prezes Jakub Bałtroszewicz podkreśla, że Federacja wzywa każdego do zaangażowania w obronę ludzkiego życia
i rodziny, a nie tyko polityków. Zaproszenie do włączania się w obronę życia kierowane powszechnie pojawia
się w kontekście filmu „Nieplanowane”, który wszedł właśnie do polskich kin. Jak widać po komentarzach
w mediach społecznościowych, obraz porusza serca i sumienia widzów. Federacja jest oficjalnym partnerem
dystrybutora tego filmu, angażując się w jego promocję i zaprasza do współpracy.
– Zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli, by włączyli się w obronę życia: modlitwą, wsparciem materialnym

czy bezpośrednim działaniem, aby każde poczęte dziecko było w Polsce w pełni bezpieczne! – mówi Jakub
Bałtroszewicz.
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Polska Federacja Ruchów Obrony Życia i Rodziny zrzesza kilkadziesiąt organizacji prorodzinnych, które działają
na rzecz ochrony dziecka poczętego oraz wspieraniem rodziny w różnych aspektach jej funkcjonowania: od niesienia pomocy materialnej poprzez szeroką edukację społeczną do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym.
Od 15 października 2019 r., w skład prezydium zarządu PFROŻiR wchodzą prezes Jakub Bałtroszewicz (Kraków),
Ewa Kowalewska (Gdańsk) i ks. Tomasz Kancelarczyk (Szczecin).
Pełny tekst oświadczenia TUTAJ
www.jedenznas.pl

Czy tzw. aborcja eugeniczna powinna być zakazana? Przeprowadzono badania
Jak wynika z badania pracowni Social Changes przeprowadzonego na zlecenie portalu wPolityce.pl, postulat
zwiększenia ochrony życia dzieci nienarodzonych – poprzez wprowadzenie zakazu przeprowadzania tzw. aborcji
eugenicznych – znajduje bardzo umiarkowane poparcie Polaków.
W badaniu ankietowanym zadano następujące pytanie:

Jakie jest Pani/Pana stanowisko w sprawie aborcji eugenicznych, czyli aborcji w przypadku stwierdzenia
rozwojowych czy genetycznych (wrodzonych) wad płodu?
62 proc. badanych opowiedziało się za zezwalaniem na tzw. aborcje eugeniczne, z czego 37 proc. uznało,
że „zdecydowanie trzeba zezwalać”, a 25 proc. iż „raczej trzeba zezwalać”.
Za zwiększeniem ochrony życia przy tak postawionym pytaniu opowiada się 14 proc. badanych, z czego
7 proc. mówi, iż tzw. aborcji eugenicznych należy „zdecydowanie zakazać”, a 10 proc., że „raczej należy zakazać”.
21 proc. respondentów wybrało opcję „trudno powiedzieć”.
Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI w dniach od 8 listopada do 12 listopada 2019 roku. Badanie zostało
przeprowadzone

na ogólnopolskiej,

reprezentatywnej

(pod

względem:

płci,

wieku,

wielkości

miejsca

zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział N=1028.
www.jedenznas.pl
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Rodzina to filar społeczeństwa
Z Mikołajem Pawlakiem, rzecznikiem praw dziecka, rozmawia Jacek Sądej
W liście otwartym o prawach dziecka do życia i wychowania w
rodzinie wyraźnie akcentuje Pan fundamentalne znaczenie rodziny w wychowaniu dzieci. Obecnie obserwujemy jednak próby
wejścia w rolę wychowawców ideologów, którzy faktycznie
deprawują dzieci. Jak można skutecznie je przed tym bronić?
– Przede wszystkim musimy wszyscy głośno i stale przypominać, jakie są prawa dzieci i rodziców. Nie można dać się zastraszyć mediom czy politykom, nawet jeśli powołują się na skądinąd szczytne hasła demokracji, wolności czy międzynarodowe
prawo. Bo to właśnie międzynarodowe przepisy – Konwencja o Prawach Dziecka ogłoszona przez Organizację
Narodów Zjednoczonych i przyjęta przez większość państw na całym świecie – mówią o tym, że każde dziecko
ma prawo do ochrony swojej tożsamości, w tym przede wszystkim stosunków rodzinnych. Nasza Konstytucja
wskazuje zaś, że to rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego zgodnie ze
swoimi przekonaniami. A ja, jako Rzecznik Praw Dziecka, mam ustawowy obowiązek bronić tych praw. O tym
tylko był mój list – był przypomnieniem o podstawowych prawach polskich dzieci i ich rodzin. Nie zrejteruję z
pola walki o te prawa, choć wyraźnie niektórym środowiskom na tym zależy. Otóż chciałbym te środowiska zapewnić – nieważne, jak mocno mnie będziecie atakować, jak bardzo będę w waszych oczach niepostępowy, prawo
nie może być zmieniane, bo sobie tego życzy jakaś głośna mniejszość. Filarem społeczeństwa jest i pozostanie
rodzina. Bez dzieci nie ma przyszłości. A natura nie ulega światopoglądom czy modzie, po prostu już tak jest i
zawsze było, że dzieci rodzą się ze związku kobiety i mężczyzny. I takich praw musimy bronić, bo od nich zależy
nasza przyszłość.
Warto w tym kontekście przypominać, że każdy człowiek ma prawo do życia od poczęcia. Tymczasem są osoby,
które to podważają i są nawet wybierane na ważne stanowiska. Mam tutaj na myśli lewicową aktywistkę Magdalenę
Biejat, która została przewodniczącą sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.
– Prawo jest jasne i jednoznaczne, i żaden światopogląd nie ma tu nic do rzeczy ani niczego nie zmieni.
Artykuł 2 ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka mówi wprost, że dzieckiem jest każda istota ludzka od poczęcia do
osiągnięcia pełnoletności. Od poczęcia! Nie od urodzenia, nadania PESEL, ale od poczęcia. Będę to powtarzać do
znudzenia – człowiekiem jest każda istota od poczęcia! Muszę to powtarzać, bo część środowisk o tym zapomniała, przekonując, że można nienarodzone dzieci zabijać na życzenie.
Nadal nierozwiązaną sprawą pozostaje ochrona dzieci poczętych podejrzewanych o chorobę i niepełnosprawność.
Jak Pan widzi ten problem i jakie działania zamierza Pan podjąć w tym zakresie?
– Moje stanowisko jest znane. Urząd Rzecznika Praw Dziecka nie ma inicjatywy ustawodawczej, ale będę popierał
takie projekty, jeśli trafią do Sejmu. Jednak największy nacisk trzeba położyć na skuteczną, realną pomoc
rodzinom i ich niepełnosprawnym dzieciom. Musi powstać społeczny front pomocy, akceptacji i działań dla poprawy ich sytuacji.
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Z jakiego rodzaju problemami związanymi z łamaniem praw dziecka spotyka się Pan najczęściej?
– Uważam, że obecnie oprócz oczywiście kwestii zdrowotnych palącym problemem jest patologia szerząca się
w internecie. To wspaniałe narzędzie edukacyjne, informacyjne, bez którego nikt już nie jest w stanie normalnie
funkcjonować, ale to także narzędzie niebezpieczne. Prawo najwyraźniej nie nadąża nad zmianami
technologicznymi, wyzwaniami nowoczesnego zinformatyzowanego rynku. Patotreści, powszechnie dostępna
pornografia, cyberprzemoc, odarcie z intymności – to wszystko wylewa się z naszych telefonów komórkowych
i z komputerów. Musimy temu postawić tamę, i to jak najszybciej. Inaczej będziemy mieli wkrótce poważny
problem i sytuację nie do opanowania. Pytanie, jak to zrobić i kto ma to zrobić. Bez współpracy rządów
– bo to problem ogólnoświatowy, a nie tylko polski – ze światem nauki, prawa i organizacjami pozarządowymi,
nie uda się powstrzymać cyfrowego zła. Dlatego rozmawiam o tym z moimi kolegami z innych państw i będę
namawiał polski rząd, aby jak najszybciej wprowadził prawne narzędzia umożliwiające skuteczną walkę z internetową przemocą i patologią.
Dziękuję za rozmowę.
Jacek Sądej
www.naszdziennik.pl

B. Szydło w Krakowie: Oddanie komisji polityki społecznej i rodziny lewicowej aktywistce było
błędem
Program Zjednoczonej Prawicy kładł nacisk na rodzinę,
a ugrupowania lewicowe proponują „pewien model destrukcji
rodziny” – oceniła w piątek w Krakowie b. premier Beata
Szydło,

krytykując

oddanie

Lewicy

przewodnictwa

w sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.
Była premier, a obecnie europoseł PiS, zabrała głos podczas
konferencji „Od tolerancji do despotyzmu. Lewicowy marsz
na Polskę”, organizowanej przez europosła PiS Ryszarda
Legutkę w siedzibie Zgromadzenia Księży Misjonarzy.
Beata Szydło podkreśliła, że program Zjednoczonej Prawicy oparty był na rodzinie i taki program powinien
być kontynuowany. W jej ocenie błędem jest oddanie lewicy przewodnictwa Komisji Polityki Społecznej i Rodziny
w Sejmie. Przewodniczącą tej komisji została wiceszefowa Klubu Lewicy Magdalena Biejat.
„W czasach, kiedy w polskim parlamencie znalazła się reprezentacja ugrupowań lewicowych, które nie ukrywają,
z jakim programem przyszły – bo nie można im odmówić, że nie mają programu dot. rodzin – ale to zupełnie inny
model budowania rodziny; myślę że możemy powiedzieć, że to pewien model destrukcji rodziny”
– mówiła b. premier.
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Zaapelowała też, by nie bać się mówić o chrześcijańskich wartościach, by „nie oddawać symbolu,
jakim jest rodzina”, będąca – jak mówiła – fundamentem wartości.
Beata Szydło podzieliła się z publicznością swoimi doświadczeniami jako europoseł. Wcześniej, mówiąc
o

dyskusjach

nad

poprawnością

językową

związaną

z

gender,

powiedziała,

że

jest

„europosłem”,

a nie „eurposłanką”. Według niej przedstawiciele partii konserwatywnych są „stygmatyzowani” w Parlamencie
Europejskim i politycy Prawa i Sprawiedliwości „mocno” to odczuwają w Brukseli. B. premier powiedziała też,
że Zjednoczona Prawica potrafi zaakceptować poglądy innych i tego samego oczekuje od środowisk lewicowych,
ponieważ – jak mówiła – na tym polega tolerancja.
Beata Szydło oceniła także, że nie została wybrana na przewodniczącą Komisji ds. Zatrudnienia i Spraw
Społecznych w Parlamencie Europejskim właśnie ze względu na swoje poglądy.
„Jestem byłym premierem polskiego rządu, który potrafił się sprzeciwić pewnemu szaleństwu w Parlamencie
Europejskim” – zaznaczyła.
Przypomniała słowa, które skierowała do członków PE.
„Powiedziałam, by zastanowili się, dokąd zmierza Parlament Europejski” – mówiła b. premier.
Dodała, że większość głosujących w PE nie znała jej, a oceny dokonała kierując się stereotypami i nietolerancyjnym
podejściem do tego co wolno, a czego nie wolno.
Do uczestników piątkowej konferencji list skierował metropolita krakowski ks. abp Marek Jędraszewski.
Duchowny ocenił, że „prawdę, której źródłem jest Bóg, wielokrotnie próbowano w przeszłości przesłonić
półprawdami, zatuszować”. Jak dodał, naród polski wielokrotnie jednoczył się stając w obronie wiary i wartości.
„Również i dziś konieczne jest poszukiwanie tej prawy, która mówi o głębokiej wartości każdego człowieka.
Konieczne jest zjednoczenie Polaków w ich obronie” – napisał ksiądz arcybiskup.
Przypomniał także słowa Jana Pawła II o tym, że wolność może przerodzić się w swawolę, a swawola może omamić
człowieka „pozorem złotej wolności”.
„Jesteśmy świadkami jak wolność staje się zaczynem różnorodnych niewoli człowieka – niewoli pychy, chciwości,
zmysłowości, zazdrości, lenistwa, egoizmu, nienawiści” – podkreślił metropolita przypominając słowa papieża
Polaka.
PAP
www.radiomaryja.pl
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Grodzki o aborcji: Tragedia dla matki, rodziny i dla tego nienarodzonego dziecka
– Jeśli mnie pan pyta jako lekarza, a nie jako dyplomatę, jak mnie pan
tutaj

nazywa,

to aborcja

jest

rzeczą

do której

nie powinniśmy

dopuszczać – mówił w studiu RMF FM nowy marszałek Senatu
Tomasz Grodzki.
We wtorek 12 listopada odbyło się pierwszego posiedzenia Senatu
X kadencji. Senatorowie wybrali tego dnia nowego marszałka izby – senatora Tomasza Grodzkiego. Dzisiaj marszałek Grodzki był gościem
Roberta Mazurka w studiu radia RMF FM, gdzie mówił między innymi
o swoich poglądach na temat aborcji i związków partnerskich.
Na początku rozmowy Mazurek zapytał polityka o urodzinowe życzenia dla byłego marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego. – Panie
profesorze, dzisiaj urodziny ma wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski. Może jakieś życzenia dla kolegi... – pytał dziennikarz.
– Happy Birthday – odpowiedział krótko Grodzki.
Następnie dziennikarz zapytał marszałka o planowane na dzisiaj orędzie, które Grodzki ma wygłosić na antenie telewizji publicznej. – Dziś
wystąpię z przesłaniem w mediach publicznych. Sam sobie je napisałem. Jesteśmy umówieni na nagranie – skomentował krótko sprawę Grodzki.
Aborcja? To tragedia dla rodziny
Zapytany o kwestię aborcji, senator (z wykształcenia lekarz) przyznał, że jest to kwestia, której „nie da się uprościć”. – Jeśli mnie pan pyta jako lekarza, a nie jako dyplomatę, jak mnie pan tutaj nazywa (wcześniej dziennikarz
żartował, że Grodzki unika konkretnej odpowiedzi na pytanie dot. aborcji jak dyplomata – red.), to aborcja jest
rzeczą, do której nie powinniśmy dopuszczać – mówił Grodzki.
– Dlatego, że jest to tragedia dla matki, dla rodziny, dla tego nienarodzonego dziecka. I powinniśmy zrobić
wszystko, łącznie z badaniami genetycznymi, edukacją seksualną i wieloma innymi zagadnieniami. Tak, żeby
do aborcji, jeśli ta tragedia ma się zdarzyć, dochodziło jak najrzadziej – dodał marszałek Senatu.
Polityk przyznał jednocześnie, że "na dzień dzisiejszy" głosowałby za utrzymaniem dzisiejszego kompromisu
aborcyjnego.
www.dorzeczy.pl

Strona | 18

Papież: nasze rodziny powinny być Kościołem domowym

Bohaterka filmu 'Nieplanowane' z przesłaniem do Polaków: musicie dawać świadectwo
– My katolicy, na całym świecie, potrzebujemy teraz silnej Polski – powiedziała Abby Johnson, bohaterka filmu
„Nieplanowane”, która przez 8 lat pracowała w klinice aborcyjnej w USA.
– Kiedy ludzie myślą o Kościele katolickim to do głowy przychodzi Watykan, Rzym, ale dla wielu z nas Kościół
katolicki kojarzy się także z Polską i pięknem polskiego Kościoła. Polska musi pozostać silną, Polacy muszą dawać
świadectwo wiary na każdym kroku, abyśmy mogli sprawić, by nasz święty Kościół znowu był pełen Boga – powiedziała Abby Johnson w wypowiedzi dla programu „Warto rozmawiać” w TVP.
Historia i przemiana Abby Johnson, byłej pracowniczki aborcyjnej organizacji Planned Parenthood, pokazana jest
w filmie „Unplanned”. To ekranizacja książki Johnson o tym samym tytule. W ciągu 8 lat autorka z wolontariuszki
stała się jednym z najmłodszych dyrektorów tej sieci, kierując placówką w Teksasie. Życie Abby Johnson zmieniło
się, gdy asystowała przy dokonywaniu aborcji i stała się jej świadkiem. Przez ultrasonograf zobaczyła
jak trzynastotygodniowe dziecko broni się przed aborcją w łonie matki. – Widziałam, jak to dziecko walczyło
o życie – wspominała dzisiejsza działaczka pro-life.
Prawda o aborcji
– Zdałam sobie sprawę, że w tym łonie było ludzkie życie,
że aborcja to życie zabiera niewinnej ludzkiej istocie i jeśli
te dwie rzeczy były prawdą, to wiedziałam, że byłam po złej
stronie całej debaty. Więc skończyło się na tym, że odeszłam
i zaczęłam głośno mówić o moich doświadczeniach – opowiadała Abby Johnson.
Film „Nieplanowane” jest pokazywany w kinach w Polsce
od 1 listopada. – Dotychczas film obejrzało 49581 osób
–

poinformował

po

pierwszym

weekendzie

wyświetlania

Przemysław Wręźlewicz z Rafael Film, dystrybutora obrazu.
– To prawie dwa razy więcej niż zakładały niektóre prognozy.
Spotkaliśmy się z szacunkami, wg. których film miało obejrzeć
w tym czasie ok. 27 tys. widzów – powiedział przedstawiciel
dystrybutora.
„Nieplanowane” doceniono na 34. Międzynarodowym Festiwalu
Filmowym „Niepokalanów”, gdzie zdobył nagrodę prezydenta
RP Andrzeja Dudy dla „Filmu, który zmienia życie”. Film zobaczyć można w ponad 170 kinach sieci Helios Polska, Multikino
Polska, Cinema3D i Cinema City Poland.

www.polskieradio24.pl
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Sandomierz: „Solidarni z rodziną” – konferencja o wychowaniu do czystości
„Solidarni z rodziną” – to tytuł konferencji o wychowaniu do czystości pod patronatem biskupa sandomierskiego
Krzysztofa Nitkiewicza, która odbyła się 23 listopada w Sandomierzu. W sympozjum zorganizowanym
w Domu Katolickim św. Józef uczestniczyli m.in.: parlamentarzyści, samorządowcy z powiatu sandomierskiego,
duchowni, siostry zakonne, katecheci, związkowcy oraz członkowie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji
Sandomierskiej.
W słowie wprowadzenia do zebranych bp Krzysztof Nitkiewicz podkreślił, że pośród różnorodnych działań
na rzecz rodziny, ważne jest budowanie świadomości, czym ona naprawdę jest dla człowieka, dla Kościoła,
dla społeczności ludzkiej.
– Wobec pomieszania pojęć, kiedy prawda zdaje się przegrywać z pragmatyzmem, jako ludzie wierzący mamy
odkrywać właściwy kształt i wymiar rodziny objawiony przez Boga. Od tego bowiem zależy, czy nasza postawa
będzie jednoznaczna, a działania pozytywne. Wierzę, że dzisiejsze spotkanie może w tym pomóc,
tak jak wyświetlany obecnie w kinach film „Nieplanowane”, do którego obejrzenia wszystkich serdecznie zachęcam
– powiedział ordynariusz.
Ks. dr Tomasz Cuber, w swym referacie pt. „Wychowanie do czystości w nauczaniu Kościoła” zwrócił uwagę
na prawny obowiązek wychowania seksualnego dzieci i młodzieży w domu rodzinnym. Podkreślił, że dom
rodzinny jest pierwszym i najbardziej odpowiednim środowiskiem do zapewnienia stopniowego wychowania
seksualnego dziecka ponieważ „w rodzinie spotykają się aspekty fizyczne, psychiczne i duchowe, pierwsze
doświadczenia wolności i wpływ wzorców społecznych, naturalna wstydliwość i pożądliwość wpisana w ludzką
cielesność”.
– Rodzice, wychowując dzieci do czystości, powinni dążyć do osiągnięcia trzech celów. Pierwszym z nich jest
zachowanie w domu pozytywnego klimatu miłości, cnoty i szacunku do darów Bożych, zwłaszcza daru życia.
Drugi to stopniowe pomaganie dzieciom w zrozumieniu wartości płciowości i czystości. Trzecim jest udzielenie
dzieciom pomocy w odkryciu własnego powołania do życia w małżeństwie albo celibacie ze względu na Królestwo
Boże – wskazywał ks. Cuber.
Dr hab. Urszula Dudziak z Lublina zaprezentowała temat pt. „Szkolna edukacja seksualna pomocą czy przeszkodą
w wychowaniu dzieci i młodzieży do czystości?”. Podstawą referatu było odróżnienie pojęć wychowanie seksualne
a edukacja seksualna.
– Wychowanie seksualne jest terminem znacznie szerszym niż edukacja. U jego podstaw leżą przede wszystkim
wartości moralne. Widzi człowieka w wymiarze integralnym, całościowym, uwzględniając aspekt ciała, psychiki,
ducha. W formacji człowieka uwzględnia relacje międzyludzkie, sens i cel życia, odpowiedzialność za własne postępowanie oraz troskę o dobro drugiego. Edukacja seksualna natomiast ogranicza się do technicznego instruktażu, prowokując do zachowań seksualnych. Nie liczy się z psychologią rozwojową dziecka, pomija lub krytykuje
aspekt moralny oraz uprzedmiotawia człowieka – mówiła prelegentka.
Konferencja zakończyła się podsumowaniem wszystkich poruszanych tematów i dyskusją uczestników.
Organizatorami byli: Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Sandomierskiej oraz Zarząd Regionu Ziemia
Sandomierska NSZZ „Solidarność”.

www.ekai.pl
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Bezpieczne Technologie – pobierz bezpłatny poradnik
Jak Państwo mogli się dowiedzieć z naszej akcji „Chrońmy dzieci przed pornobiznesem”

zainicjowanej

zaangażowało

się

w

na

początku

poszukiwanie

roku,

skutecznych

nasze

Stowarzyszenie

rozwiązań

mających

na celu ochronę dzieci i młodzieży przed nieadekwatnymi do ich wieku treściami
– nie tylko w przestrzeni publicznej, ale i w Internecie.
Od wielu miesięcy intensywnie pracujemy nad wprowadzeniem w tym zakresie
w Polsce rozwiązań systemowych. W kwietniu wspólnie cieszyliśmy się
z pierwszego sukcesu, jakim była zmiana obowiązującego prawa zakazująca
reklamy i promocji pornografii w sposób niebezpieczny dla dzieci.
Zanim jednak kolejne wypracowane przez nas rozwiązania zostaną przedstawione, chcemy służyć Państwu już dziś naszą pomocą. Dlatego z przyjemnością
prezentujemy specjalny podręcznik dla rodziców (Aby zapisać plik na dysku,
należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na odnośnik i wybrać “zapisz jako”):
Bezpieczne technologia – elektroniczny poradnik dla rodziców i wychowawców
W tej krótkiej publikacji znajdą Państwo praktyczne podpowiedzi, jak uczynić komputer, telefon komórkowy,
tablet czy konsolę do gier, urządzeniami bezpieczniejszymi dla najmłodszych. Choć dla wielu rodziców informacje
zawarte w poradniku mogą okazać się oczywiste, to materiał ten zawiera również wiele odnośników (linków)
do programów, aplikacji i artykułów, opisujących krok po kroku proces uruchamiania kontroli rodzicielskiej
na różnych urządzeniach i z różnymi systemami operacyjnymi.
Prosimy dzielić się tymi informacjami także z innymi rodzicami, znajomymi i wychowawcami, szczególnie tymi,
którzy nie czują się na tyle kompetentni, aby samodzielnie zadbać o bezpieczeństwo swoich dzieci w Internecie.
www.twojasprawa.org.pl

Polub nas na Facebooku i bądź
na bieżąco!

ZAPRASZAMY!!!
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Ze świata
Nowa Zelandia za legalizacją tzw. eutanazji
Większością 69 do 51 głosów jednoizbowy parlament Nowej Zelandii uchwalił w środę ustawę legalizującą
eutanazję. Ustawa musi być jeszcze zatwierdzona w referendum, ale badania opinii publicznej wskazują,
że będzie to formalnością.
Jak zaznacza agencja AP, w przeciwieństwie do wielu innych
krajów, gdzie wspomagane samobójstwa osób nieuleczalnie
chorych są także dozwolone, nowozelandzka ustawa uprawnia
pracownika medycznego nie tylko do dostarczenia środka
uśmiercającego, ale również do jego zaaplikowania. Nie stawia
ponadto wymogu, by odbywało się to przy świadkach.
Ustawa zezwala pracownikowi medycznemu na odmowę
przeprowadzenia eutanazji ze względu na zastrzeżenia natury
etycznej, ale w takim przypadku musi on poinformować chorą
osobę, do kogo ma się zwrócić o zastąpienie go.
Projekt

ustawy

o

„wyborze

zakończenia

życia”

złożył

w parlamencie w 2017 roku lider prawicowej libertariańskiej
partii ACT David Seymour. W trakcie dwuletniej intensywnej
dyskusji

poselskiej

i

ogólnospołecznej

do

projektu

wprowadzono szereg poprawek. Początkowe sformułowanie,
że ze wspomaganego samobójstwa może skorzystać osoba
dorosła doznająca nieodwracalnego upadku sił fizycznych
i nieznośnych cierpień, uzupełniono wymogiem uzyskania
orzeczenia lekarskiego o nieuchronności naturalnego zgonu
w ciągu najwyżej pół roku.
Nie zadowoliło to jednak przeciwników ustawy.
„Kwestią nie jest to, czy niektórzy ludzie umrą w sposób, na jaki ustawa zezwala, ale to, że wielu ludzi będzie
mogło umrzeć w sposób, na jaki ustawa nie zezwala” – powiedział w środę w parlamencie deputowany centrowej
Partii Narodowej Christopher Penk.
Swe obawy uzasadnił nieuwzględnieniem wymogów obowiązkowego czasu do namysłu oraz obecności osób
trzecich przy wykonywaniu eutanazji. Pobrzmiewało w tym echo podstawowego argumentu krytyków, iż na osoby
mogące skorzystać z eutanazji będą wywierane naciski, by się na to zgodziły.
Seymour wskazał natomiast, że ustawa zawiera wystarczające gwarancje przeciw jej nadużywaniu, jak między
innymi zobowiązanie personelu medycznego do wstrzymania eutanazji w razie pojawienia się podejrzeń
o stosowanie nacisku.
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Referendum w sprawie legalizacji eutanazji zostanie przeprowadzone razem z przyszłorocznymi wyborami
parlamentarnymi. Nowozelandczycy rozstrzygną wtedy także, czy dozwolone będzie palenie marihuany w celach
leczniczych. Przeprowadzony w lipcu sondaż ujawnił, że 72 proc. społeczeństwa opowiada się za dostępem
nieuleczalnie chorych do jakiejś formy wspomaganego samobójstwa.
www.radiomaryja.pl

Wielka Brytania: nastolatki poddają się nawet sześciu aborcjom w życiu
Aż 718 kobiet z Wysp poddało się w 2018 roku szóstej
aborcji w swoim życiu, a pięć z nich było nastolatkami
– podaje portal Sky News, powołując się na dane zebrane
przez Departament Zdrowia Anglii i Walii oraz Narodową
Służbę Zdrowia (NHS) Szkocji.
Z kolei ósmej aborcji w życiu poddało się 140 kobiet
z liczby 718. Z danych wynika, że liczba kobiet,
które przeprowadziły ósmy zabieg aborcji wzrosła w ciągu
dwóch ostatnich lat o jedną czwartą.
– To ekstremalnie alarmujące – grzmią działacze ruchów
antyaborcyjnych i sugerują, że powodem, dla którego wzrosła liczba przerwanych ciąż, są zmiany w prawie,
dopuszczające przepisywanie kobietom tabletek wczesnoporonnych.
W 2018 r. w Anglii, Walii i Szkocji 84258 kobiet poddało się aborcji, która była przynajmniej drugim przerwaniem
ciąży w ich życiu. Z tej liczby aż 3332 kobiety to nastolatki. W stosunku do roku 2017 nastąpił wzrost o 7 proc.,
a w stosunku do 2016 r. – o 11 proc.
Stowarzyszenie Ochrony Dzieci Nienarodzonych twierdzi, że kobiety, które miały w życiu tak dużą liczbę aborcji
„płaczą o pomoc”. Organizacja podkreśla też szkodliwość polityki, która pozwala stosować kobietom w domach
środki wczesnoporonne.
– Dzwony alarmu powinny bić głośno wtedy, kiedy nastolatki poddają się którejś z kolei aborcji. To zdrada kobiet
i dziewcząt, które potrzebują pomocy, nie aborcji – mówiła Sky News Antonia Tully, przedstawicielka organizacji.
Źródło: Sky News
www.wiadomosci.onet.pl
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USA: Szokująca kampania „Dzięki Bogu za aborcję”
Amerykańscy obrońcy życia zszokowani są inicjatywą aborcyjnej aktywistki, która sprzedaje w internecie koszulki
z napisem „Thank God for Abortion” (Dzięki za aborcję). Zachęca osoby popierające aborcję do fotografowania
się w nich i umieszczania zdjęć na specjalnie w tym celu utworzonym koncie na Instagramie.
Pojawiła się tam już m.in. fotografia niemowlaka w towarzystwie dwóch „matek” – wszyscy noszą koszulki
z napisem „Dzięki Bogu z aborcję”. – Kto robi dziecięce ubranka o zabijaniu dzieci? – to jeden za komentarzy
skonsternowanych internautów. Ktos inny wyraża pod zdjęciem przypuszczenie, że musi to być „sarkastyczna
kampania antyaborcyjna”.
Na innych fotografiach widać kobiety w koszulkach z napisem „Thank God for Abortion” pozują na tle kościołów,
m.in. bazyliki św. Piotra w Watykanie i bazyliki Sagrada Família w Barcelonie. Na kolejnym widać dwóch homoseksualistów: jeden w koszulce z napisem „Bóg kocha pedałów”, a drugi w koszulce z napisem „Dzięki Bogu
z aborcję”.
Inicjatywa Thank God for Abortion powstała w 2015 r. w odpowiedzi na zamykanie niektórych klinik aborcyjnych,
niespełniających ustawowych standardów. Założyła ją Viva Ruiz, przestawiająca się jako „artystka, twórca, queer,
katoliczka i dumna z tego, że miała dwie aborcje”. Jej celem jest eliminacja stygmatyzującego, jej zdaniem,
określania aborcji mianem grzechu, poprzez „radosne” spojrzenie na własne doświadczenie z aborcją, z nadzieją,
że zainspiruje innych do tego samego i z przekonaniem, że „dostęp do usług reprodukcyjnych jest podstawowym
i zwykłym prawem człowieka”. Swą organizację Ruiz promowała m.in. na paradzie LGBT Pride w Nowym Jorku
w 2018 r. W 2019 r. wypuściła serię koszulek z napisem „Dzięki Bogu za aborcję” – dla dorosłych i dla dzieci.
Portal obrońców życia Life Site News zauważa, że Thank God for Abortion jest kolejnym przejawem projektów
typu Shout Your Abortion (Wykrzycz swą aborcję). Przyświeca im teoria, że pozytywna narracja na temat aborcji
jest kluczem do umocnienia proaborcyjnego nastawienia opinii publicznej. Ma do tego prowadzić przedstawianie
„beneficjentów” aborcji i przeciwstawianie się wszelkim sugestiom, że nie jest ona „zdrowa”. Zwolennicy tego
podejścia jednak wywarli niewielki wpływ na opinię społeczeństwa, gdyż „nie udało się im przeciwstawić
zasadniczym powodom, dla których sprzeciwia się ono aborcji: uznaniu, że zagrożone przez ten zabieg jest
dziecko i współczuciu dla niego”.
Obrońcy życia „od dawna twierdzą”, że takie „świętowanie aborcji” jest bardzo celnym „wyrazem prawdziwych
poglądów głównego nurtu obrońców aborcji”, zwłaszcza gdy weźmie się pod uwagę „ich sprzeciw wobec nawet
najskromniejszego ograniczenia aborcji”, takiego jak okres oczekiwania na aborcję czy wymóg przeprowadzenia
badania ultrasonograficznego – podkreśla Life Site News.
www.ekai.pl
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Indie: Kościół ratuje wdowy, już nie od stosu, ale od odrzucenia
Kościół katolicki w Koczinie w południowych Indiach
zamierza pomóc wdowom w ponownym małżeństwie.
Są one poddawane w tym kraju ostracyzmowi i dlatego
nawet młode wdowy bardzo rzadko ponownie wychodzą
za mąż. Właśnie w tym celu biskupi ze stanu Kerala
stworzyli specjalną stronę internetową, gdzie kobiety
mogą się rejestrować, aby uzyskać wsparcie.
Bez pomocy ponowne wyjście za mąż w Indiach jest praktycznie niemożliwe. Kobieta bez męża nie przedstawia w
tym kraju żadnej wartości. Często zaraz po śmierci mężczyzny jest ona wyrzucana na ulice bez środków do życia.
Choć dziś nie musi już spłonąć razem z ciałem męża na jego pogrzebowym stosie, to tę tradycję zastąpił
powszechny ostracyzm i pogarda. „Uważamy, że wdowy w żaden sposób nie powinny być dyskryminowane.
Chcemy zmienić ich postrzeganie w naszej wspólnocie” – powiedział ks. Paul Madassery, sekretarz Komisji
ds. Rodziny przy radzie biskupów stanu Kerala.
Pierwszym krokiem było stworzenie „Forum dla wdów”. Na spotkaniu, które odbyło się w Koczinie, ustalono
ich najpilniejsze potrzeby. „Zaczynamy tworzyć listę wdów. Ponieważ pierwszy raz zbieramy dane w takiej skali,
z każdej diecezji, zajmie nam to przypuszczalnie ponad rok” – powiedział ks. Madassery. Stworzono też specjalną
stronę internetową, na której wdowy mogą się zarejestrować same. Wybrane kobiety zostaną podzielone na grupy
i otrzymają odpowiednie przeszkolenie. „Niektóre z nich nie mają pojęcia, że przysługuje im rządowa pomoc,
będziemy je szkolić, aby wiedziały, jak ją uzyskać” – wyjaśnił ks. Madassery.
Los indyjskich wdów jest bardzo ciężki. Rytuał Sati, czyli samospalenie wdowy na stosie pogrzebowym męża,
jest silnie zakorzeniony głównie wśród starszych lub bardzo religijnych mieszkańców Indii. Choć zwyczaj
ten został prawnie zakazany w Indiach ponad 30 lat temu, jest jeszcze czasami praktykowany. Sama jego
obecność pokazuje, jakie miejsce w społeczeństwie indyjskim zajmuje wdowa – powinna zniknąć. Dziś Indie
zmieniły się. Nakłanianie wdowy do samobójstwa nie jest już tak częste. Rytuał samospalenia zastąpiło jednak
powszechne odtrącenie – wykluczenie społeczne i rodzinne. W Indiach kobieta staje się istotą społeczną dopiero
po wyjściu za mąż. Dlatego pozbawiona mężczyzny nie przedstawia żadnej wartości. Nikt jej nie chce, nawet
jej synowie. Powszechne jest wyrzucanie wdów na ulice bez środków do utrzymania.
www.vaticannews.va
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Boliwia: wiele rodzin nie ma co włożyć do garnka
W Boliwii kontekst Światowego Dnia Ubogich w tym roku jest
zupełnie wyjątkowy. Trwający trzy tygodnie kryzys rządowy,
spowodował zwiększenie niepokoju w społeczeństwie i masowe
protesty. W kraju rośnie bieda. W pomoc potrzebującym aktywnie
włącza się Caritas i inne organizacje kościelne.
Pokojowy, ale jednak protest, blokady, niemożność realizowania
codziennych obowiązków, podjęcia pracy: wszystko to przyczyniło
się do tego, że w peryferyjnych dzielnicach choćby naszego dwumilionowego miasta Santa Cruz de la Sierra, wiele rodzin nie ma co
włożyć do garnka. Należałoby właściwie wskazać, że ów Dzień Ubogich już przeżywamy w naszych parafiach od ponad dwóch tygodni.
Sąsiedzi organizują między sobą tzw. „olla comun” czyli wspólne
gotowanie, mając na względzie przede wszystkim te rodziny, którym nie starcza pieniędzy na zakup żywności. Jest to piękne świadectwo solidarności między sąsiadami, bez względu na wyznanie
wiary czy przekonania polityczne.
W parafiach grupy Caritas rozeznawały w tych dniach konkretne potrzeby najbardziej potrzebujących rodzin, by
móc przygotować na Niedzielę Ubogich obiady i zanieść je do dzielnic. Np. w parafii św. Franciszka z Asyżu w
Santa Cruz przygotowano ponad 450 porcji obiadów. W całe to dzieło byli zaangażowani członkowie wszystkich
grup parafialnych, zarówno katechiści, grupa młodzieżowa, grupy muzyczne, lektorzy, animatorzy Kościelnych
Wspólnot Podstawowych, Legion Maryi.
W tym szczególnie trudnym czasie dla Boliwijczyków, możliwość podzielenia się z najbardziej potrzebującymi
braćmi i siostrami, jest piekną okazją do praktykowania przykazania miłości, przelania wiary, którą żyją, która im
dała tyle siły w trudnych dniach kryzysu, w konkretny czyn miłosierdzia.
www.vaticannews.va

Śledź nas na Twitterze
Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin prowadzi oficjalny
kanał na Twitterze.
Zapraszamy do śledzenia aktualności: twitter.com/DRodzin
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Stolica Apostolska nie weźmie udziału w szczycie w Nairobi
Stolica Apostolska nie będzie uczestniczyć w rozpoczynającym się właśnie szczycie w Nairobi. „Decyzja, aby skoncentrować spotkanie na kilku kontrowersyjnych i budzących podziały sprawach, takich jak edukacja seksualna,
jest godna ubolewania” – czytamy w oświadczeniu.
Szczyt zorganizowano z okazji 25-lecia konferencji w Kairze, która – zdaniem kenijskich hierarchów – dała impuls
do upowszechnienia w świecie polityki na rzecz tzw. praw seksualnych, kontroli urodzeń, aborcji i antykoncepcji.
„My jesteśmy za prawem do życia. Tymczasem tematy, które będą najważniejsze na obecnym szczycie, prowadzą
do niszczenia kultury życia i są sprzeczne z afrykańską wrażliwością na rodzinę” – napisali biskupi.
Zdaniem Watykanu konieczne jest zajęcie się rzeczywistymi problemami, takimi jak skrajne ubóstwo kobiet i
dzieci oraz przemoc wobec nich, migracja, strategie rozwoju, edukacja oraz promowanie kultury pokoju. Niezbędne jest również wsparcie dla rodziny jako podstawowej komórki społecznej, a także zapewnienie dostępu do
zatrudnienia, ziemi, kapitału i technologii. Szczyt został zwołany z inicjatywy rządów Kenii i Danii oraz Funduszu
Ludnościowego Narodów Zjednoczonych.
www.vaticannews.va

Syria: program pomocy dla „dzieci dżihadystów”
Pomoc dzieciom urodzonym z matek, które stały się ofiarami
gwałtów i przemocy dokonywanych przede wszystkim przez
islamskich

dżihadystów,

to

główny

cel

projektu

„Imię

i przyszłość”, jaki realizowany jest w syryjskim Aleppo. Projekt
prowadzony jest pod kierunkiem pracujących tam franciszkanów,
a wspierany przez łacińskiego wikariusza apostolskiego tego miasta bp. Geroge’a Abou Khazena oraz miejscowego muftiego.
Program dotyczy przede wszystkim dzieci, nazywanych „dziećmi
Państwa Islamskiego” lub „dziećmi grzechu”, stąd często wraz z matkami opuszczonych przez rodziny. Są marginalizowane, dyskryminowane, potrzebują wszystkiego począwszy od wody, żywności, lekarstw, wsparcia medycznego i psychologicznego oraz przede wszystkim wpisania w oficjalny rejestr narodzonych dzieci. Wobec
prawa państwowego te dzieci bowiem nie istnieją, nie mają imienia, nazwiska, nigdzie nie są zameldowane.
W dwóch ośrodkach, prowadzonych przez franciszkanów opieką zostało objętych około 500 osób i ciągle ich
przybywa. Wiele z nich jest sierotami znalezionymi w opuszczonych budynkach Aleppo. W dużej mierze są to
dzieci bardzo agresywane, bardzo trudno wchodzące w relacje z innymi.
Zdaniem twórców programu przywrócenie tych dzieci społeczeństwu jest jednym z fundamentalnych działań w
zneutralizowaniu fanatyzmu religijnego. Prawdziwa bowiem walka z tzw. Państwem Islamskim i ekstremizmem
musi być prowadzona poprzez wychowywanie do szacunku wobec praw człowieka. www.vaticannews.va
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Kard. Sarah: edukacja antidotum na zranienia człowieka
Na Uniwersytecie CEU San Pablo w Madrycie zaprezentowano XXI Kongres Katolicy i Życie Publiczne. Odbędzie się on w przyszłym tygodniu
(15-17.11.2019) pod hasłem „Wolność edukacji, wolność wyboru” (Libertad para educar, libertad para elegir). Specjalnym gościem był kard.
Robert Sarah, prefekt Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, a jego wystąpienie spotkało się z ogromnym zainteresowaniem.
Miejsca w auli zajęło ponad 600 osób. Organizatorzy musieli udostępnić także inne pomieszczenia, w których wystąpienie kard. Saraha
można było śledzić na przygotowanych ekranach.
Kard. Robert Sarah wygłosił konferencję na temat: „Znaczenie edukacji
w dzisiejszej misji Kościoła” (Importancia de la educación en la misión de la Iglesia hoy). Bezprecedensowy kryzys
antropologiczny i moralny, który dotyka nasze czasy wymaga od Kościoła większej odpowiedzialności i zaangażowania, aby mógł zaproponować swoje nauczanie w sposób jasny, precyzyjny i mocny. „Dzisiaj niektórzy chcieliby, aby Kościół skoncentrował się wyłącznie na praktykowaniu miłosierdzia, na pracy, by zredukować lub wykorzenić ubóstwo, na przyjmowaniu imigrantów, na towarzyszeniu i przyjmowaniu «zranionych życiem»”. To
wszystko jest konieczne, mówił kard. Sarah, ale dzisiaj trzeba o „wiele bardziej pracować pod prąd, aby nie pozwolić, by tyle osób zostało zranionych na duszy, ciele, w inteligencji i afektywności. Czyż edukacja nie jest najlepszą prewencją? Chodzi tutaj o realizację sprawiedliwości i miłosierdzia”.
Dzisiaj większość uczniów i studentów żyje „w klimacie zarażonym ideologią gender, prometejską ideologią transhumanizmu, dążeniem do tego, aby człowiek zajął miejsce Boga. Musimy być zdolni do oceny powagi kryzysu”
biorąc pod uwagę „ateistyczną atmosferę i obojętność na kwestie religijne bądź moralne, którymi nasiąknięta jest
edukacja i struktury szkolne”. Kolejnym wyzwaniem jest „społeczne przyzwolenie na homoseksualizm”.
„Kościół i uniwersytet przechodzą przez bardzo poważny kryzys, kryzys społeczeństwa laickiego, zsekularyzowanego i bez Boga”. Ten kryzys ma swoje korzenie w „nieustannym kwestionowaniu podstawowych wartości,
które przez tysiące lat wspierały, uczyły i kształtowały człowieka wewnętrznie”. W procesie wychowania „pierwszą
komórką jest rodzina, która może dodać wielkiej siły wśród pomieszania idei, ideologii, dezinformacji i wrażeń,
które atakują młodzież ze wszystkich stron”.
Kard. Sarah odniósł się również do kwestii ekologii. Wskazał, że „aktualna troska o środowisko naturalne, w którym człowiek żyje jest uzasadniona, ale nie może się ograniczać jedynie do niego. Musi także wziąć pod uwagę
środowisko społeczne i kulturowe, w którym wychowują się dzieci”. Wystąpienie watykańskiego dostojnika zostało
przyjęte długimi i gorącymi brawami.
www.vaticannews.va
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Hiszpania: naprotechnologia alternatywą dla in vitro
Pod hasłem „Bądźcie płodni” w Alicante w Hiszpanii odbył się III Kongres Naprotechnologii, który tym razem miał
charakter międzynarodowy. Wzięli w nim udział m. in. lekarze z Polski i z Meksyku. Naprotechnologia to jedna
z metod leczenia niepłodności.
W kongresie w Alicante wzięło udział ponad sto osób: lekarze, osoby świeckie i duchowne pracujące w duszpasterstwie rodzin i w poradniach rodzinnych, a także małżeństwa, które starają się o dziecko. Dr hab. Jolanta
Wasilewska mówiła o związku pomiędzy wyżywieniem, a genetyką w leczeniu niepłodności: „Od ponad dziesięciu
lat obserwujemy związek pomiędzy dietą, a płodnością. Wiemy, że zmiana nawyków żywieniowych i uzupełnienie
witamin, które wystepują w niedoborze, znacznie zwiększa płodność”.
Kongres w Alicante został zorganizowany przez Hiszpańskie Stowarzyszenie Naprotec. Jego członkiem jest Anna
Jarmolińska. „W Hiszpanii możemy mówić o 150 kobietach, które dzięki współpracy z nami zaszły w ciążę i już
77 z nich urodziło, a reszta oczekuje na poród. Przygotowujemy program comiesięcznych spotkań, aby małżeństwom, a szczególnie młodym kobietom, dać możliwość poznania swojego ciała, swojego cyklu. Metody naturalne
mogą być różne, ale łączy nas wspólny cel, aby poznać stan zdrowia i ciało kobiety. Ważne jest, abyśmy się
otworzyli na nową medycynę, na nowinki dietetyki, na wszelkie działy medycyny, które nadal są postrzegane jako
nowe i które jeszcze nie mają dużego doświadczenia”.
Poprzednie kongresy naprotechnologii zostały zorganizowane w Madrycie (2017) i w Barcelonie (2018).
www.vaticannews.va

Przypominamy sylwetki osób zasłużonych które w sposób szczególny poświęciły swoje życie
trosce o rodzinę i ochronę życia poczętego. Zapraszamy do zapoznania się z ich biogramami.
OSOBY ZASŁUŻONE

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...
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Papież: nasze rodziny powinny być Kościołem domowym

Kochaj
Otaczaj troską
Dziel się
Rozwijaj miłość

Misją Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin jest troska o rodzinę, promocja godności
kobiety i mężczyzny, propagowanie wychowania dzieci do wartości.
Nasze działania są bezpłatne. Sami pokrywamy koszty naszych przedsięwzięć.
Jeśli sprawy rodziny są dla Ciebie ważne i chciałbyś (-abyś) finansowo nas wesprzeć, zapraszamy!

Będziemy wdzięczni za wszelkie wsparcie finansowe:
Nr konta: ING PL 43 1050 1025 1000 0090 3030 5495
Dane do przelewu:
Fundacja „Razem w Rodzinie”
Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa
Redakcja:
Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin
Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa
Tel.: 22 53 04 838
E-mail: biuro@kodr.pl
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