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Papież Franciszek o małżeństwie i rodzinie
Papież: niech w rodzinach wzrasta miłość
Do obchodzonego dziś Światowego Dnia Rodzin nawiązał Papież rozpoczynając
Mszę w Domu św. Marty i zachęcił do modlitwy w ich intencji, aby były przepełnione
duchem miłości, szacunku i wolności. W homilii podkreślił, że wiara w Jezusa
prowadzi do radości, a surowość w jej wyznawaniu do niepokojów. Franciszek
odniósł się do fragmentu Dziejów Apostolskich (15, 22-31), opisującego niepokój
wśród chrześcijan pochodzenia pogańskiego. Był on wynikiem nauki niektórych
judeochrześcijan, którzy uważali, że muszą poddać się Prawu Mojżeszowemu.
Więcej: www.vaticannews.va

Papież: prośmy o pokój oraz jedność w rodzinach i w Kościele
„Niech Pan nas uwolni od psychologii podziałów, od dzielenia, i pomoże nam zobaczyć, co było ważne dla Jezusa,
co było wielkie w Jezusie, że w Nim jesteśmy wszyscy braćmi i On jest Pasterzem wszystkich” – te słowa Papież
Franciszek skierował podczas porannej Mszy w domu św. Marty. Więcej: www.vaticannews.va

Papież dzwoni do włoskiej rodziny Baruffich
Andrea Baruffi to chłopiec z autyzmem z włoskiego Caravaggio. Napisał list do Franciszka, a odpowiedź otrzymał
w bezpośredniej rozmowie z Papieżem. Historią tego listu podzielił się Ojciec Święty podczas Mszy codziennej 29
kwietnia mówiąc, że „listy dzieci są piękne z powodu ich konkretności”. Więcej: www.opoka.news

Papież: módlmy się za uczniów i nauczycieli
Za nauczycieli i uczniów, którzy z powodu pandemii koronawirusa stanęli w oblicznu nowych form uczenia się i
nauczania modlił się papież na porannej Eucharystii. W homilii mówił o życiu chrześcijańskim, które jest wzajemnym trwaniem: w Jezusie i Jezusa w nas. Więcej: www.opoka.news
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Franciszek: ludzkie życie zawsze trzeba bronić i chronić
Papież kontynuował cykl katechez o modlitwie i mówił dzisiaj, w tygodniu poświęconym refleksji nad encykliką
„Laudato si’”, o powiązaniu modlitwy z kontemplacją dzieła stworzenia. Papieską katechezę streścił po polsku O.
Marek Viktor Gongalo OFM z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej.
Więcej: www.opoka.news

Franciszek zachęcił Polaków do czerpania z wzoru św. Jana Pawła II
– Niech życie św. Jana Pawła, zbudowane na głębokiej, intensywnej i ufnej modlitwie, będzie przykładem dla
dzisiejszych chrześcijan – powiedział papież do Polaków podczas dzisiejszej audiencji ogólnej transmitowanej
przez media watykańskie z biblioteki Pałacu Apostolskiego. Więcej: www.opoka.news

Jan Paweł II Wielki - papież Franciszek w szczerej rozmowie o Karolu Wojtyle
Dlaczego Franciszek nazywa Jana Pawła II człowiekiem modlitwy? Czego nauczył się od swojego poprzednika i za
co go najbardziej ceni? W 100. rocznicę urodzin papieża Polaka Franciszek zaprasza nas, byśmy wraz z nim na
nowo sięgnęli do głębi proroczego nauczania Jana Pawła II. Wyjątkowa książka ,,św. Jan Paweł II Wielki” papieża
Franciszka, w której dzieli się swoimi wspomnieniami o papieżu-Polaku, właśnie ukazała się w Polsce nakładem
wydawnictwa Esprit, pod patronatem medialnym „Niedzieli”. Więcej: www.niedziela.pl

Papież do Polaków: módlmy się słowami świętego Jana Pawła II „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi! Tej ziemi!”
W tym trudnym czasie, jaki przeżywa świat, módlmy się słowami świętego Jana Pawła II wypowiedzianymi w Warszawie: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi! Tej ziemi!” – powiedział papież Franciszek do pielgrzymów polskich w czasie środowej audiencji generalnej. Więcej: www.episkopat.pl

Śledź nas na Twitterze
Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin prowadzi oficjalny
kanał na Twitterze.
Zapraszamy do śledzenia aktualności: twitter.com/DRodzin
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Z Polski
Pierwsza dama rozmawiała z mieszkańcami placówki dla osób z niepełnosprawnością
O planach na przyszłość, ćwiczeniach, rehabilitacji oraz inicjatywach na rzecz osób chorych i wykluczonych rozmawiali w piątek podopieczni Wspólnoty św. Józefa, placówki przeznaczonej dla osób z niepełnosprawnością
intelektualną, z pierwszą damą Agatą Kornhauser-Dudą. Więcej: www.niedziela.pl

Bp Wiesław Śmigiel: Pamięć o Janie Pawle II jest kultywowana w naszym województwie
„Wybór patrona kojarzy nam się z jakąś decyzją rady, ale tak naprawdę jest to żywa pamięć o św. Janie Pawle II” –
mówił w czwartkowym programie „Rozmowa dnia” na antenie TVP3 Bydgoszcz ordynariusz diecezji toruńskiej bp
Wiesław Śmigiel. Województwo kujawsko-pomorskie jest jedynym regionem na świecie, którego patronem jest
właśnie papież Polak. Więcej: www.bydgoszcz.tvp.pl

Bp Śmigiel: awantury i egoizm potrafią zniszczyć najpiękniejsze dzieło
– Awantury i egoizm potrafią zniszczyć nawet najpiękniejsze dzieło – mówił bp Wiesław Śmigiel podczas Mszy św.
za Ojczyznę w toruńskiej katedrze Świętych Janów. Wskazał, że potrzeba naszego wspólnego wysiłku, by to co
dobre i szlachetne zwyciężyło. Przypominając ustanowienie Konstytucji 3 Maja, a następnie tragiczne dzieje
Rzeczpospolitej,

postawił

pytanie,

czy

nie

zabrakło

wtedy

dobrych

i

odpowiedzialnych

pasterzy.

Więcej: www.ekai.pl

Świadectwo o rodzicach Karola Wojtyły
Życie Karola Wojtyły rozpoczęło się w momecie spotkania jego rodziców: Emilii Kaczorowskiej i Karola Wojtyły
seniora. Po raz pierwszy doszło do niego w 1905 roku w Krakowie. Jak zaznacza Milena Kindziuk, autorka książki
o matce i ojcu przyszłego Papieża zostało potwierdzone, że wzięli oni ślub w 1906 roku, w krakowskim Kościele
Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Więcej: www.vaticannews.va

Nowy cykl filmów o historii rodziny Wojtyłów
Już od poniedziałku codziennie będą ukazywały się krótkie filmy prezentujące historię rodziny Wojtyłów sprzed
czasu narodzin Karola Wojtyły. Na 7-odcinkowy cykl zatytułowany „Dom mojego dzieciństwa” zaprasza Muzeum
Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach. Więcej: ww.ekai.pl
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M. Jolanta Olech: Jan Paweł II zmienił w Kościele sposób myślenia na temat kobiet
– Nauczanie Jana Pawła II na temat kobiet było w pewnym sensie rewolucyjne w Kościele. Opierając się na fundamencie biblijnym papież wyjaśniał, kim jest kobieta jako człowiek, uznał jej prawa do pełnego uczestnictwa w
życiu społecznym, politycznym i zawodowym i zdobył się na to, by za wielowiekową marginalizację i niesprawiedliwość wobec kobiet powiedzieć w imieniu całego Kościoła „przepraszam”– twierdzi m. Jolanta Olech USJK w
rozmowie z KAI. Więcej: www.ekai.pl

M. Romanowski: Konwencja Stambulska to „koń trojański”
Konwencja Stambulska to „koń trojański” – na zewnątrz wydaje się, że to jest podarunek dla osób pokrzywdzonych
przestępstwem, a w rzeczywistości (…) wprowadza się do naszego systemu prawnego rozwiązania, ideologie,
które są sprzeczne z naszą tradycją i przede wszystkim z naszym porządkiem konstytucyjnym – zwrócił uwagę
dr Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości, we wtorkowych „Aktualnościach dnia” na antenie Radia Maryja. Więcej: www.radiomaryja.pl

Skuteczna pomoc ofiarom nadużyć seksualnych - Ordo Iuris uruchamia Zespół ds. Ochrony
Dzieci i Młodzieży
Wsparcie prawne dla osób, szczególnie małoletnich, doświadczających przemocy seksualnej, należy do najbardziej palących kwestii. Obecnie nie istnieje jednak instytucja zapewniająca realną pomoc i ochronę wobec dzieci,
które padły ofiarą tego typu przestępstw. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie, Instytut Ordo Iuris uruchomił
Zespół do spraw Ochrony Dzieci i Młodzieży. Więcej: www.ordoiuris.pl

Rzecznik Praw Dziecka: pedofilia to wcielone zło. Tu nie ma żadnych okoliczności łagodzących
Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak wystąpi do sądów i prokuratur o przekazanie pełnej dokumentacji wszystkich spraw przedstawionych w filmach Tomasza i Marka Sekielskich oraz Sylwestra Latkowskiego. Więcej:
www.pch24.pl

Na “wychowanie do życia w rodzinie” uczęszcza prawie 2 mln polskich uczniów
Na zajęcia z “wychowania do życia w rodzinie” uczęszcza w polskich szkołach wszystkich typów prawie 2 mln
uczniów, najwięcej w V klasie (352 tys.) i IV klasie (342 tys.) szkoły podstawowej. Zajęcia te nie są obowiązkowe,
ale przychodzi na nie średnio 57 proc. uczniów. Dane na ten temat zawiera najnowsze (za rok 2018) sprawozdanie
Rady Ministrów o skutkach stosowania ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Więcej: www.ekai.pl
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Znamy hasło kolejnego Marszu dla Życia
W ubiegłą niedzielę odbył się w internecie szczeciński Marsz dla Życia Fundacji Małych Stópek, podczas którego
zorganizowano konkurs na hasło tego wydarzenia w przyszłym roku. Zwycięskim zostało „Życie dla Życia”. Więcej:
www.ekai.pl

Stowarzyszenie „Miłość i Odpowiedzialność” otrzymało prawa autorskie do nauczania metody
rozpoznawania płodności wg wersji polskiej
Metoda NPR objawowo-termiczna wg wersji polskiej (TK), którą zajmuje się Stowarzyszenie „Miłość i Odpowiedzialność”, jest kontynuacją 60 lat pracy lek. gin. Teresy Kramarek.
Teresa Kramarek całe swoje życie poświęciła opracowaniu metody naturalnego poczęcia. Była niezwykle zasłużonym lekarzem ginekologiem, prekursorem nauczania metod naturalnego planowania rodziny w Polsce. Odznaczona przez Stolicę Apostolską medalem „Pro Ecclesia et Pontifice” (Krzyż „Dla Kościoła i Papieża”). Więcej:
www.kodr.pl

Powstał telefon zaufania pro-life
Kobiety w nieoczekiwanej ciąży oczekują pomocy. To dla nich powstał Telefon Zaufania Pro-Life i Fundusz
Ochrony Macierzyństwa. – W ostatnich tygodniach zwolennicy aborcji domagają się prawnego usankcjonowania
„domowej aborcji”, na co niektóre europejskie kraje już przystały – przypomina Marcin Nowak, członek Polskiego
Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka, które utworzyło telefon zaufania. Więcej: www.ekai.pl

Dziś 39. rocznica śmierci kard. Wyszyńskiego
W czwartek, 28 maja przypada 39. rocznica śmierci Prymasa Tysiąclecia. Z tej okazji publikujemy materiały obrazujące historyczne dokonania i różne aspekty nauczania kard. Stefana Wyszyńskiego. Więcej: www.ekai.pl

„Świat pandemii” dla wielu rodzin może być błogosławieństwem
Wcześniej wspólna modlitwa rodzinna była rzadka albo nie było jej wcale. Teraz o wiele częściej jej członkowie
klękają do niej przy ołtarzyku domowym, nierzadko mężczyźni, którzy wcześniej uważali, że to jest dla nich
wstydliwe, krępujące i niemęskie. Poprzez swoją codzienną wierność, wysiłek, mogą pokonywać swoje słabości,
wyzwalać się z grzechu, pójść głębiej w siebie, aby być lepszym mężem, żoną, rodzicem – mówi ksiądz dr Piotr
Cebula, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.
Więcej: www.tygodnik.tvp.pl
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Włocławek: trzymiesięczna dziewczynka w oknie życia
W niedzielę ok. godz. 14.00 w Domu Generalnym Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi
załączył się alarm, oznaczający, że w oknie życia pozostawiono dziecko. Była to dziewczynka, przy której znaleziono list z informacją, że dziecko ma na imię Weronika, ma trzy miesiące i jest nakarmione. Według relacji sióstr,
dziewczynka w momencie odnalezienia była bardzo spokojna. Więcej: www.niedziela.pl

Tydzień Modlitw za Powołanych do Małżeństwa ‘Tak na Serio’
30 maja, w Wigilię Zesłania Ducha Świętego rusza ogólnopolski Tydzień Modlitw za Powołanych do Małżeństwa
‘Tak na Serio’. Podczas tygodnia zostaną odnowione przyrzeczenia małżeńskie, narzeczeni otrzymają błogosławieństwo, odbędzie się także szereg spotkań tematycznych. Przede wszystkim jednak modlitwą wielu tysięcy
ludzi zostaną otoczeni ci, których Pan Bóg powołuje na drogę życia małżeńskiego. Więcej: www.kodr.pl

Zajrzyj na naszą stronę www.kodr.pl W zakładce "Polecane książki" znajdziesz nowe tytuły
i propozycje dla Waszego małżeństwa.
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Na Świecie
Aborcja w czasach koronawirusa
Mimo trwającej pandemii agendy ONZ agresywnie propagują aborcję i dają instrukcje, jak obejść obowiązujące
w wielu krajach przepisy antyaborcyjne. Za kluczowe uznane zostało przez nie wpisanie aborcji do humanitarnego pakietu walki z koronawirusem. Więcej: www.naszdziennik.pl

Surogacja, dzieci jako towar mający metkę z ceną
Nagłośnienie procederu uprawianego na Ukrainie handlu dziećmi , które urodziły tzw. surogatki wywołało dyskusję na temat handlu kobiecym ciałem i traktowania dzieci jako towaru, do którego ma się prawo. Liberalne i
homoseksualne środowiska we Włoszech oburzone są tym, że „zamawiającym” parom odmówiono możliwości
„odebrania opłaconego towaru”. Powołując się na prawa człowieka przemilczają zarazem fakt, że w ich kraju
surogacja wciąż jest prawnie zakazana, choć coraz częściej tolerowana. Więcej: www.gosc.pl

'Hymn na cześć życia'. Watykańska instytucja o nauczaniu św. Jana Pawła II
– Magisterium św. Jana Pawła II, wraz z listem do dzieci, listem do kobiet, niezapomnianymi katechezami o miłości
ludzkiej, o małżeństwie, o niezastąpionej roli ojców i matek było hymnem na cześć życia, na cześć macierzyństwa
każdej kobiety, na cześć twórczej roli rodzin i każdego człowieka, który mówi „tak” swojemu powołaniu – czytamy
na stronie watykańskiej Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia. Więcej: www.niezalezna.pl

Światowe lobby aborcyjne wdraża proces „demedykalizacji” aborcji
Sytuację zagrożenia pandemią z premedytacją wykorzystuje aborcyjne lobby do promowania pigułek aborcyjnych,
które pozwalają samej kobiecie, bez nadzoru lekarza, na dokonanie aborcji w domu - alarmuje Katolicki Instytut
Praw Człowieka i Rodziny (C-FAM). Więcej: www.niedziela.pl

W Wielkiej Brytanii rozpoczyna batalia prawna w sprawie bólu odczuwanego przez dzieci nienarodzone podczas aborcji
Prawna batalia, która może doprowadzić do tego, że brytyjskie kliniki aborcyjne będą musiały powiedzieć kobietom prawdę o aborcji, rozpoczyna się w Wielkiej Brytanii. Ana-Maria Tudor, która dokonała aborcji w 23. tygodniu
ciąży w klinice BPAS w Richmond, oskarża władze placówki o to, że nikt jej nie powiedział, iż nienarodzone dziecko
w tej fazie rozwoju może odczuwać ból – donosi brytyjski dziennik „Daily Mail”. Więcej: www.gosc.pl
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Nie będzie małżeństw kościelnych przez internet w Singapurze
Katolicka archidiecezja singapurska odrzuciła możliwość zawierania kościelnego małżeństwa za pośrednictwem
internetu. Taka możliwość dla małżeństw cywilnych została w Singapurze ustawowo wprowadzona na czas pandemii koronawirusa.
Przyjęte 5 maja przez tamtejszy parlament prawo przewiduje, że małżeństwa będą mogły być zawierane wirtualnie, dzięki bezpośredniemu połączeniu wideo między małżonkami, świadkami i urzędnikiem stanu cywilnego.
Również wirtualnie można będzie można dokonać rejestracji zawartego małżeństwa. Więcej: www.ekai.pl

FAFCE
Europejska Federacja Stowarzyszeń Rodzin Katolickich
(Federation of Catholic Family Associations in Europe)

Bruksela, 12 maja 2020 r.
FAFCE z zadowoleniem przyjmuje opinię rozpoznawczą w sprawie wyzwań demograficznych w UE w świetle nierówności gospodarczych i różnic w rozwoju, przyjętą przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES).
Niniejsza opinia jest odpowiedzią na wniosek chorwackiej prezydencji Unii Europejskiej, która umieściła wyzwania
demograficzne wśród priorytetów swojego semestru.
W niniejszej opinii rozpoznawczej EKES-u podkreśla się, że "inwestycje prorodzinne muszą być priorytetem, ponieważ stanowią podstawę przyszłości", sugerując zastosowanie tzw. złotej reguły". Przewodniczący FAFCE Vincenzo Bassi oświadczył: "Inwestycje w politykę rodzinną nie powinny być brane pod uwagę przy obliczaniu długu
publicznego. Mamy nadzieję, że inne instytucje UE i wszystkie państwa członkowskie również będą miały taką
samą odwagę, by przedstawić ambitne propozycje dotyczące przyszłości naszych rodzin. W kontekście obecnej
pandemii stało się to naprawdę pilną sprawą".
Więcej: www.kodr.pl

Polub nas na Facebooku i bądź na bieżąco!

ZAPRASZAMY!!!
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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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