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Papież Franciszek o małżeństwie i rodzinie  
 

Papież do Polaków o wartości życia ludzkiego od poczęcia  

do naturalnej śmierci 

O przypominaniu o wartości życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci mówił 

papież Franciszek do pielgrzymów z Polski podczas audiencji generalnej. 

Publikujemy pełną treść pozdrowień: 

Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Za chwilę pobłogosławię dzwon,  

noszący imię „Głos Nienarodzonych”, wykonany przez Fundację „Życiu Tak”. Będzie on towarzyszył wydarzeniom 

mającym na celu przypominanie o wartości życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. Niech jego głos 

budzi sumienia stanowiących prawo i wszystkich ludzi dobrej woli w Polsce i na świecie. Niech Bóg, jedyny i 

prawdziwy Dawca życia błogosławi Wam i Waszym rodzinom. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.  

 

www.episkopat.pl 

 

 

Papież do autystycznych dzieci i ich opiekunów 
 

„To wszystko, co uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, uczyniliście dla samego Jezusa” - te słowa Papież 

skierował w przemówieniu do dzieci, rodziców, opiekunów oraz twórców centrum autyzmu „Sonnenschein”  

w Austrii, z którymi spotkał się dzisiaj w Watykanie.  Mówiąc o nazwie placówki, Franciszek zaznaczył, że oznacza 

ona: „Blask słońca”. Papież – jesteście kwiatami domu „Blask słońca”. Więcej: www.vaticannews.va 

 

 

Papież: przebaczmy wszystkim, którzy nas zranili 
 

O miłosiernej miłości mówił Papież w rozważaniu na Anioł Pański. Zachęcił do przebaczenia wszystkim,  

którzy nas zranili. Miłosierdzie to nie tylko cecha Boga, którą należy podziwiać. Powinno stać się fundamentem 

międzyludzkich relacji. W rozważaniu Ojciec Święty skomentował niedzielną Ewangelię o miłosiernym panu,  

który darował ogromny dług swojemu słudze. Przypomniał, że sercem tej przypowieści jest wyrozumiałość, jaką 

pan okazuje słudze mającemu największy dług. Więcej: www.vaticannews.va 

 

 

 

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

www.kodr.pl  biuro@kodr.pl    
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B iu letyn informacyjny,  wrzes ień 2020,  Numer 69  

 

 

 

 

 

 
 

https://episkopat.pl/papiez-do-polakow-o-wartosci-zycia-ludzkiego-od-poczecia-do-naturalnej-smierci/
https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2020-09/papiez-centrum-autyzmu-austria.html
https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2020-09/papiez-franciszek-angelus-13-09-20.html
https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2020-09/papiez-franciszek-angelus-13-09-20.html
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Franciszek pozdrawia rodziny pielgrzymujące do Pompei i Loreto 
 

Franciszek skierował list do uczestników włoskiej pielgrzymki rodzin do sanktuariów w Pompejach i Loreto,  

która odbywa się po raz trzynasty. Papież pozdrowił pielgrzymów słowami św. Pawła, wybranymi jako motto  

tegorocznego pielgrzymowania: „radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, jedno myślcie, 

pokój zachowujcie”. Więcej: www.vaticannews.va 

 

 

Papież do Polaków: bądźcie wierni modlitwie różańcowej 
 

Pozdrawiając pielgrzymów obecnych na audiencji Papież zachęcił wszystkich, aby dzisiejszy patron, św. Hieronim 

wzbudził we wszystkich odnowioną miłość do Pisma Świętego oraz pragnienie życia w osobistym dialogu  

ze Słowem Bożym.  

Ojciec Święty życzył zebranym bycia hojnymi w zaangażowaniu na rzecz lepszej przyszłości, jak również  

w akceptacji prób i cierpień, a także wzajemnej miłości w budowaniu prawdziwej i zgodnej rodziny. Zwracając się 

do Polaków Franciszek powiedział: pozwólcie Maryi uczestniczyć w waszym życiu. Więcej: www.vaticannews.va 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2020-09/pielgrzymka-rodzin-pompeje-loreto-przeslanie-papieza.html
https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2020-09/pielgrzymka-rodzin-pompeje-loreto-przeslanie-papieza.html
https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2020-09/papiez-audiencja-30-wrzesnia-do-polakow.html
https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2020-09/papiez-audiencja-30-wrzesnia-do-polakow.html
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Z Polski 
 

GUS: przybywa rozwodów, ale w pandemii jest ich mniej 

Wciąż znaczna część małżeństw w Polsce zawierana jest w ramach przynależności do Kościoła lub związku  

wyznaniowego, mniej zaś wyłącznie w urzędzie stanu cywilnego. Z roku na rok coraz więcej jest rozwodów,  

choć w czasie pandemii ich liczba spadła - wynika z danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny.  

Więcej: www.niedziela.pl 

 

Prof. Skibiński: podmiotowość rodziny jest współcześnie podkopywana  

Podmiotowość rodziny jest współcześnie podkopywana, zarówno w kategoriach moralności społecznej,  

jak i w kategoriach ochrony prawnej i ekonomicznej – powiedział prof. Paweł Skibiński, podczas kolejnego dnia 

Tygodnia Społecznego w Radomiu. Spotkania, które potrwają do 2 października są poświęcone nauczaniu  

kard. Stefana Wyszyńskiego. Prof. Skibiński jest historykiem i znawcą nauczania Prymasa Tysiąclecia.  

Więcej: www.misyjne.pl 

 

Bezpieczne dzieci, spokojni rodzice. Trwa nabór do programu „Maluch+” 2021 

 

Dzisiaj już co czwarty maluch objęty jest opieką żłobkową, a dzięki programowi „Maluch+” w kolejnych latach 

wskaźnik ten będzie jeszcze wyższy. – Szeroka dostępność miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi to spokojna 

głowa rodziców i umożliwienie lepszego łączenia życia rodzinnego z aktywnością zawodową – mówi minister 

rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Wciąż trwa nabór do przyszłorocznej edycji programu  

„Maluch+”. Więcej: www.gov.pl 

 

 

Oświadczenie Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia i Rodziny: „Pro-life ma być przyjazny 

człowiekowi” 

„W sytuacji narastającej polaryzacji w wielu wymiarach życia społecznego, Polska Federacja Ruchów Obrony Życia 

i Rodziny wyraża zdecydowany sprzeciw wobec wszelkich form agresji i przemocy w przestrzeni publicznej  

i ekonomicznej, niezależnie od tego, kto jest za nią odpowiedzialny” – napisano w Oświadczeniu PFROŻiR  

wydanym po posiedzeniu zarządu organizacji, który spotkał się 11 września w Gdańsku.  

Więcej: www.jedenznas.pl 

 

 

 

 

 

 

Polub nas na Facebooku i bądź na bieżąco! 

 

ZAPRASZAMY!!!  

 

 

https://www.niedziela.pl/artykul/58007/GUS-przybywa-rozwodow-ale-w-pandemii-jest
https://misyjne.pl/prof-skibinski-podmiotowosc-rodziny-jest-wspolczesnie-podkopywana/
https://www.gov.pl/web/rodzina/bezpieczne-dzieci-spokojni-rodzice-trwa-nabor-do-programu-maluch-2021
http://www.jedenznas.pl/
https://www.facebook.com/pg/Krajowy-O%C5%9Brodek-Duszpasterstwa-Rodzin-1854184894884730/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/Krajowy-O%C5%9Brodek-Duszpasterstwa-Rodzin-1854184894884730/?modal=admin_todo_tour
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Spotkanie Rady ds. Rodziny KEP  
 

Dzień przed 36. Ogólnopolską Pielgrzymką Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę, czyli 26 września, rozpocznie się 

spotkanie Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski. Głównym tematem obrad będą problemy bioetyczne 

małżeństw. Procedury in vitro i problemy kobiet, których ciąża jest zagrożona – to kwestie, które wymagają  

spojrzenia etycznego oraz wsparcia rodzin. Dlatego to właśnie te tematy zostaną podjęte podczas spotkania  

Rady ds. Rodziny KEP – poinformował przewodniczący Rady ks. bp Wiesław Śmigiel. Więcej: www.radiomaryja.pl 

 

 

Zakończyła się ogólnopolska pielgrzymka małżeństw i rodzin na Jasną Górę 

 

O tym, że gniazdo rodzinne to najważniejsza ze wspólnot i że każda inna – parafia, szkoła, zakład pracy,  

samorząd czy państwo – winna pełnić wobec niej rolę służebną, wskazywał na Jasnej Górze bp Romuald Kamiński. 

Duchowny przewodniczył dziś Mszy św. w ramach 36. pielgrzymki małżeństw i rodzin, która przebiegała  

pod hasłem „Największym skarbem narodu jest rodzina” zaczerpniętym z nauczania kard. Stefana Wyszyńskiego. 
Więcej: www.ekai.pl 

 

 

Bp Kamiński: nie wolno zaniżać znaczenia powołania małżeńskiego i rodzinnego  

– Powołanie do małżeństwa i rodziny powinno stanąć w centrum, a wszystkie instytucje powinny równomiernie 

pracować nad tym, aby tej wspólnocie wszystko się udało, bo ona jest w centrum zainteresowania – mówił  

bp Romuald Kamiński podczas XV Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja do Narodowego Sanktuarium 

św. Józefa w Kaliszu. Więcej: www.misyjne.pl 

 

Bp Napierała: rodzina oparta jest na małżeństwie mężczyzny i kobiety 

 

Przez rodzinę opartą na małżeństwie mężczyzny i kobiety idzie droga każdego człowieka, idzie droga społeczeń-

stwa, idzie droga państwa. Jeśli zabraknie rodziny, to wszystko pogrąży się w zamęcie – mówił  

bp Stanisław Napierała w Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu podczas XXV Pielgrzymki Rodzin  

Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. Więcej: www.ekai.pl 

 

 

Prezydium Episkopatu ws. Konwencji Stambulskiej: małżeństwo to trwały związek kobiety  

i mężczyzny 
 

Prezydium Episkopatu wydało oświadczenie w sprawie toczącej się debaty na temat przyjętej 11 maja 2011 

roku „Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej” zwanej 

Konwencją Stambulską. Przypomina stanowisko biskupów Europy Środkowej wzywające do jej odrzucenia. Popiera 

równocześnie inicjatywę obywatelską zastąpienia jej Międzynarodową Konwencją Praw Rodziny.  

Więcej: www.episkopat.pl 

 

https://www.radiomaryja.pl/informacje/spotkanie-rady-ds-rodziny-kep/
https://ekai.pl/zakonczyla-sie-ogolnopolska-pielgrzymka-malzenstw-i-rodzin-na-jasna-gore/
https://misyjne.pl/bp-kaminski-nie-wolno-zanizac-znaczenia-powolania-malzenskiego-i-rodzinnego/
https://ekai.pl/bp-napierala-rodzina-oparta-jest-na-malzenstwie-mezczyzny-i-kobiety/
https://episkopat.pl/prezydium-episkopatu-ws-konwencji-stambulskiej-malzenstwo-to-trwaly-zwiazek-kobiety-i-mezczyzny/
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 „Dziecko ma swój początek w Bogu”. Warszawski Marsz dla Życia i Rodziny 

Ulicami Warszawy przeszedł Marsz dla Życia i Rodziny. W radosnym przemarszu uczestniczyło ponad 1000 osób 

z całej Polski. – Każde dziecko ma swój początek w Bogu oraz w miłości ojca i matki – mówił w homilii na zakoń-

czenie tego wydarzenia ks. Dominik Chmielewski.  

Znany kaznodzieja podkreślał, jak piękną ideą są marsze, których uczestnicy na sztandarach niosą takie hasła jak 

„Jestem za życiem”, „Stop aborcji” czy „Pozwól mi żyć”. Więcej: www.misyjne.pl 

 

Film „Płomień… Wspomnienia o Teresie Strzembosz”  

W 50. rocznicę śmierci Teresy Strzembosz (1930-1970), Prekursorki Poradnictwa Rodzinnego  

w Polsce, odbył się pokaz filmu „Płomień… Wspomnienia o Teresie Strzembosz”. Pierwszymi odbiorcami filmu  

byli Diecezjalni Duszpasterze Rodzin oraz Diecezjalni Doradcy Życia Rodzinnego podczas corocznego spotkania 

na Jasnej Górze. 

Poniżej zamieszczamy link do filmu (kliknij na obraz). Niech pamięć o Teresie trwa w naszych sercach  

i motywuje do dalszych działań! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://misyjne.pl/dziecko-ma-swoj-poczatek-w-bogu-warszawski-marsz-dla-zycia-i-rodziny-zdjecia/
https://misyjne.pl/dziecko-ma-swoj-poczatek-w-bogu-warszawski-marsz-dla-zycia-i-rodziny-zdjecia/
https://youtu.be/8MR7qHNzPdM
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Ze świata 

 

Pomoc medyczna dla dzieci, które przeżyły aborcję – nowe rozporządzenie prezydenta Trumpa 

 

Prezydent USA Donald Trump zakomunikował, że wydaje rozporządzenie Born-Alive. Jest to zarządzenie  

wykonawcze, mające gwarantować opiekę medyczną noworodkom, które przeżyły aborcję. Pełny tekst aktu  

prawnego jeszcze nie został ogłoszony, ale ma to być federalna wersja propozycji ustawodawczej  

już przegłosowanej w niektórych stanach USA. Więcej: www.hli.org.pl 

 

 

Abp Aupetit: małżeństwa mają dość antykoncepcji, pomóżmy im 

 

Na powrocie do encykliki „Humanae vitae” najbardziej mogą dziś skorzystać same małżeństwa. Mają one już dość 

antykoncepcji, choć często nie zdają sobie z tego sprawy, nie wiedzą, skąd się u nich bierze poczucie  

niezadowolenia – uważa abp Michel Aupetit. Metropolita Paryża wydał właśnie książkę pod tytułem „«Humanae 

vitae» – une prophétie” („Humanae vitae” – proroctwo). Francuski arcybiskup zauważa, że encyklika ta rzeczywiście 

może być uznana za proroctwo, bo w naszych czasach spełniło się wszystko, co Paweł VI w niej zapowiadał. 

Więcej: www.ekai.pl 

 

 

List Kongregacji Nauki Wiary o eutanazji 
 

„To, że nie można kogoś wyleczyć nie oznacza, że nie należy się o niego zatroszczyć” – chory w stanie terminal-

nym ma prawo do bycia przyjętym, otoczonym opieką i miłością” – te stwierdzenia znajdujemy w liście  

„Samaritanus bonus” – „Dobry Samarytanin”, wydanym przez Kongregację Nauki Wiary „na temat opieki nad oso-

bami w krytycznym i terminalnym okresie życia”. Dokument odrzucający wszelką formę eutanazji oraz wspoma-

ganego samobójstwa został zatwierdzony przez Papieża Franciszka. Ma on być wsparciem dla rodzin oraz pra-

cowników służby zdrowia. Więcej: www.episkopat.pl 

 

 

 

Wielka Brytania: Szczepionka z aborcji, nie dla katolików 

Episkopat Anglii i Walii wydał oświadczenie w związku z trwającymi pracami nad szczepionką na koronawirusa. 

Biskupi obawiają się, że do badań zostaną wykorzystane ludzkie komórki pochodzące z aborcji. Zdaniem  

hierarchów wprowadzenie do obrotu szczepionki wyprodukowanej w ten sposób, byłoby brakiem poszanowania 

dla ludzkiej godności. Więcej: www.wiara.pl 

 

 

 

 

https://www.hli.org.pl/pl/newsy/5354-pomoc-medyczna-dla-dzieci-ktore-przezyly-aborcje-nowe-rozporzadzenie-prezydenta-trumpa.html
https://ekai.pl/abp-aupetit-malzenstwa-maja-dosc-antykoncepcji-pomozmy-im/
https://episkopat.pl/list-kongregacji-nauki-wiary-o-eutanazji/
https://kosciol.wiara.pl/doc/6549623.Wielka-Brytania-Szczepionka-z-aborcji-nie-dla-katolikow
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Katolicki polityk nie może promować aborcji 
 

Przewodniczący Papieskiej Akademii Życia przypomina, że katolicki polityk nie może promować aborcji  

ani opowiadać się za jej legalizacją. Abp Vincenzo Paglia włączył się do debaty toczonej w kilku krajach Ameryki 

Łacińskiej na temat prawnej ochrony przerywania ciąży w kontekście ostrej dyskusji na ten temat, jaka  

prowadzona jest obecnie w związku ze zbliżającymi się wyborami prezydenckimi w USA. Więcej: vaticannews.va 

 

 

Aborcja dla kariery sportowej? 
 

Szokujące są wyniki brytyjskiej ankiety BBC wśród brytyjskich sportsmenek dotyczących aborcji w świecie  

tamtejszego, zamożnego i pełnego sukcesów sportu. - To była bardzo łatwa decyzja. Dzień po operacji wygrałam 

wyścig. Wcale tego nie żałuję. Po prostu poszłam i załatwiłam to, a potem kontynuowałam swoją karierę tak, jakby 

nic się nie stało – przyznała otwarcie jedna ze sportsmenek. Więcej: www.idziemy.pl 

 

 

Korea Południowa: Biskupi przeciw ustawie antydyskryminacyjnej 
 

Biskupi w Korei Południowej wyrazili zaniepokojenie projektem ustawy antydyskryminacyjnej, nad którym  

debatowano w parlamencie. Dotyczy on między innymi osób LGBT. „Komplementarność i życie to jest prawdziwa 

równość”. Więcej: www.vaticannews.va 

 

Komunikat po obradach Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej 
 

„Duszpasterskie towarzyszenie małżeństwu i rodzinie na emigracji” było tematem zebrania plenarnego Polskiej 

Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej w sobotę 26 września. W związku z trudnościami wynikającymi  

z pandemii odbyło się ono w formie on-line. Więcej: www.episkopat.pl 

 

Sycylia: parafią pokierują rodziny  
 

Borykający się z kryzysem powołań Kościół we Włoszech szuka nowych rozwiązań w celu zapewnienia posługi 

duszpasterskiej również w tych regionach, gdzie brakuje kapłanów. Ordynariusz sycylijskiej diecezji Cefalù  

postanowił powierzyć jedną z parafii grupie rodzin, z zastrzeżeniem jednak, że moderatorem życia  

sakramentalnego nadal pozostanie dojeżdżający do parafii kapłan. Więcej: vaticannews.va 

 

 

 

 

 

 

https://www.vaticannews.va/pl/watykan/news/2020-09/polityk-katolik-nie-moze-promowac-aborcji.html
http://idziemy.pl/spoleczenstwo/aborcja-dla-kariery-sportowej-/65736
https://www.vaticannews.va/pl/kosciol/news/2020-09/korea-poludniowa-biskupi-przeciw-ustawie-antydyskryminacyjnej.html
https://episkopat.pl/komunikat-po-obradach-polskiej-rady-duszpasterskiej-europy-zachodniej/
https://www.vaticannews.va/pl/kosciol/news/2020-09/sycylia-rodziny-parafia.html
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Bp Davies: w czasie pandemii szukajmy pomocy u św. Józefa 
 

W czasie kryzysu Kościół może szukać niezawodnej pomocy u św. Józefa – powiedział Radiu Watykańskiemu  

bp Mark Davies ordynariusz diecezji Shrewsbury w zachodniej Anglii. Wczoraj zawierzył on temu świętemu 

wszystkich swoich wiernych. Św. Józef uczy nas bowiem jak przetrwać czas próby i odkrywać Boży zamysł pośród 

niepokojących wydarzeń i wielu sprzeczności. Więcej: vaticannews.va 

 

 

Watykan: nic nie zastąpi relacji nauczyciela z uczniem 

O powrót do konkretnych i realnych międzyosobowych relacji w czasach naznaczonych przez doświadczenie  

separacji apeluje watykańska Kongregacja Edukacji Katolickiej. W liście do kościelnych szkół i uniwersytetów  

odnosi się m.in. do społecznych i ekonomicznych problemów, które towarzyszą pandemii. Watykańska dykasteria 

zauważa, że szkolnictwo na całym świecie szybko zareagowało na pandemiczne obostrzenia, uruchamiając zdalne 

nauczanie. Jego powodzenie jest jednak zależne od dostępności odpowiedniej techniki. Z tego względu,  

jak podają międzynarodowe organizacje, ok. 10 mln uczniów zostanie pozbawionych w najbliższych latach  

wszelkiego nauczania. Więcej: www.niedziela.pl 

 

USA: „Silni razem – życie jednoczy!” – przygotowania do wielkiego Marszu dla Życia  

w Waszyngtonie w 2021 roku 

Jak co roku w niesławną rocznicę uchwalenia aborcyjnego precedensu Roe przeciwko Wade w stolicy USA odbywa 

się największy na świecie Marsz dla Życia. Organizatorzy pracują nad przygotowaniem tej imprezy przez cały rok. 

Teraz jednak już oficjalnie ogłosili, że kolejny marsz, już 48. z kolei, odbędzie się 29 stycznia 2021 roku  

pod hasłem „Silni razem – życie jednoczy”. Więcej: www.hli.org.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Śledź nas na Twitterze 

 

Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin prowadzi oficjalny  

kanał na Twitterze. 

 

Zapraszamy do śledzenia aktualności: twitter.com/DRodzin 

    

                                                                 

 

https://www.vaticannews.va/pl/kosciol/news/2020-09/pandemia-pomoc-u-sw-jozefa.html
https://www.niedziela.pl/artykul/58073/Watykan-nic-nie-zastapi-relacji
https://www.hli.org.pl/pl/newsy/5308-usa-silni-razem-zycie-jednoczy-przygotowania-do-wielkiego-marszu-dla-zycia-w-waszyngtonie-w-2021-roku.html
https://twitter.com/DRodzin
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Papież do Polaków: pozwólcie Maryi uczestniczyć w waszym życiu 

 

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 

 
 


