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Papież Franciszek o małżeństwie i rodzinie
Papież do Polaków: Jan Paweł II wzywał do ochrony życia ludzkiego
od poczęcia
Podczas audiencji generalnej papież zaznaczył, że święty Jan Paweł II wzywał
do ochrony życia od poczęcia po naturalną śmierć. Franciszek spotkał się z wiernymi
w watykańskiej auli Pawła VI. Papież przypomniał, że 22 października obchodziliśmy
liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II. Papież w katechezie przypomniał,
że Pan Jezus po przyjęciu chrztu włączył się w modlitwę pokutną ludzi, którzy przyjmowali chrzest, gdyż uważali się za grzeszników. Więcej: www.polskieradio24.pl

Papież o kobietach w Kurii Rzymskiej: to „piękna nowość”
„Piękną nowością” nazwał papież Franciszek aktywną obecność kobiet w Kurii Rzymskiej. Tym samym odniósł się
do działania przy Papieskiej Radzie ds. Kultury zespołu kobiet-doradców. Są wśród nich przedstawicielki biznesu,
świata nauki, ambasadorki, dziennikarki i aktorki. W grupie reprezentowane są także kobiety niewierzące
oraz przedstawicielki innych religii, w tym islamu. Więcej: www.misyjne.pl

Papieska intencja na październik: kobiety w gremiach decyzyjnych
Przedstawiając intencję modlitewną na październik (Módlmy się, aby na mocy chrztu wierni świeccy, zwłaszcza
kobiety, mieli większy udział w instytucjach odpowiedzialnych za Kościół), Papież zwraca uwagę na to, że wszyscy,
przez chrzest, zostaliśmy wezwani do bycia uczniami misjonarzami Jezusa. Wiele kobiet, odpowiadając
na to wezwanie z oddaniem i żarliwą wiarą, utrzymuje Kościół na całym świecie. Więcej: www.niedziela.pl

Franciszek: Świat bez matek nie ma przyszłości
"Rola kobiety, fundamentalna dla historii zbawienia, nie może nią nie być dla Kościoła i świata. Ale ile kobiet
nie cieszy się należną im godnością! Kobieta, która przyniosła Boga światu, powinna móc wnosić swoje dary
w historię. Potrzeba jej geniuszu i jej stylu" - powiedział Papież Franciszek podczas spotkania z przedstawicielami
Papieskiego Wydziału Teologicznego Marianum z okazji 60. rocznicy jego założenia. Więcej: ww.stacja7.pl
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Papież: Marzę o Europie przyjaznej, szanującej życie, w zdrowy sposób świeckiej
W liście, jaki papież Franciszek wystosował na ręce Sekretarza Stanu Stolicy Apostolskiej, Ojciec Święty zdradza,
jak wygląda Europa jego marzeń.
Papież Franciszek napisał poruszający list o Europie, który złożył na ręce Sekretarza Stanu Stolicy Apostolskiej
kard. Pietro Parolina. Kardynał spotka się w najbliższych dniach z władzami Unii Europejskiej, ze Zgromadzeniem
Plenarnym Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE) oraz w władzami Rady Europy. Ojciec Święty
poprosił go, by podzielił się listem z przedstawicielami tych instytucji. Więcej: www.pl.aleteia.org
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Z Polski
MRiPS pracuje nad nowelą ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Poprawa procedur adopcyjnych, pozyskiwanie większej liczby kandydatów do adopcji na terenie kraju
i zwiększenie liczby adopcji dzieci starszych przez polskie rodziny – to główne cele przygotowanej przez
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Więcej: www.radiomaryja.pl

RPD: Pandemia nie może naruszać prawa rodzica do bycia z dzieckiem w szpitalu
Prawo rodziców do przebywania w szpitalu z dzieckiem jest gwarantowane ustawą. Pandemia nie może być
pretekstem do naruszania tego prawa. Szpital musi wprowadzić środki bezpieczeństwa, ale ma też umożliwić
rodzicom bezpośredni kontakt z dzieckiem - wskazuje RPD. Więcej: www.gazetaprawna.pl

Trwają prace nad uruchomieniem sieci profesjonalnych poradni rodzinnych
Rośnie liczba prowadzonych przez Kościół specjalistycznych poradni rodzinnych – podkreślił w rozmowie
z KAI ks. Przemysław Drąg, dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin. Trwają prace nad strategią
uruchomienia sieci coraz bardziej profesjonalnych placówek tego typu. Duszpasterstwo rodzin było jedynym
z tematów dzisiejszych obrad Episkopatu w Pabianicach. Więcej: www.ekai.pl

Przewodniczący Rady ds. Rodziny KEP apeluje o modlitwę w intencji ochrony życia
W modlitwie różańcowej prośmy o poszanowanie życia wszystkich obywateli w naszej Ojczyźnie – zaapelował
12 października bp Wiesław Śmigiel, przewodniczący Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski.
Więcej: www.episkopat.pl

Zatrzymać mentalność eugeniczną
Oświadczenie Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka w sprawie zbadania przez Trybunał
Konstytucyjny zgodności z ustawą zasadniczą przesłanki eugenicznej do aborcji. Więcej: www.naszdziennik.pl

Historyczny moment! Trybunał uznał niezgodność przesłanki eugenicznej z konstytucją
Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie w sprawie przesłanki eugenicznej uznając ją za niezgodną
z konstytucją. Wyrok zapadł większością głosów sędziów. We wspomnienie św. Jana Pawła II wygrało życie!
Więcej: www.opoka.news
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Przewodniczący Episkopatu dziękuje za decyzję Trybunału Konstytucyjnego
Z wielkim uznaniem przyjąłem dzisiejszą decyzję Trybunału Konstytucyjnego. Życie każdego człowieka
przedstawia przed Bogiem taką samą wartość i powinno być w takim samym stopniu chronione przez państwo
- napisał Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w specjalnym Oświadczeniu.
Trybunał Konstytucyjny 22 października 2020 r. uznał, że przepisy dotyczące aborcji z powodu ciężkiej wady
płodu są sprzeczne z Konstytucją RP. Więcej: www.vaticannews.va

Apel Rady Stałej Episkopatu w odpowiedzi na trwający protest kobiet
Wzywamy wszystkich do podjęcia rzeczowego dialogu społecznego, do wyrażania poglądów bez użycia przemocy
i do poszanowania godności każdego człowieka – napisali biskupi w Apelu Rady Stałej Konferencji Episkopatu
Polski, która obradowała 28 października br. Więcej: www.ekai.pl

Maląg: aby walczyć o godność, musimy żyć; nie mamy prawa zabijać nienarodzonych dzieci
Aby móc walczyć o godność, musimy móc żyć. Nie mamy prawa zabijać nienarodzonych dzieciąt – mówiła
we wtorek w Sejmie minister rodziny Marlena Maląg. Dodała, że orzeczenie TK w sprawie aborcji budzi społeczne
emocje wykorzystywane przez opozycję dla celów politycznych. Więcej: www.niedziela.pl

Każdy ma prawo do życia - oświadczenie parlamentarzystów
Szanujmy Konstytucję, traktujmy chore dziecko jako pacjenta, udzielmy wsparcia kobietom w trudnej ciąży,
rodzinom, niepełnosprawnym - takie jest stanowisko Parlamentarnego Zespołu na rzecz Życia i Rodziny podjęte
po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Więcej: www.niedziela.pl

Ochrona życia fundamentem cywilizacji – głos Uniwersytetów Jana Pawła II
Ochrona życia człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci, nie jest ideologią, kwestią polityki
czy światopoglądu – jest fundamentem naszej cywilizacji i tożsamości – podkreślają w Apelu Kolegia Rektorów
Uniwersytetów Jana Pawła II: KUL w Lublinie i UPJPII w Krakowie. Więcej: www.ekai.pl

Dla nas nienarodzone dziecko jest pacjentem! Ginekolodzy piszą do Prezydenta RP
Szanując prawo wyboru matki i ojca nie wolno nam zapominać o tym, którego głosu jeszcze nie słychać
– piszą w liście do Andrzeja Dudy lekarze ginekolodzy i położnicy z Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich.
Mocno podkreślają, że każda aborcja jest cierpieniem. Więcej: www.opoka.news
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Na jaką pomoc mogą liczyć rodzice po urodzeniu dziecka?
– Rodzice nowo narodzonego dziecka nie pozostają sami, ale mogą liczyć na konkretną pomoc. Jest ona znacznie
większa, gdy rodzi się dziecko poważnie chore – zwracają uwagę Antoni Szymański i Daniel Zydek, którzy
opracowali zestawienie świadczeń przysługujących rodzicom czy opiekunom dziecka, także z niepełnosprawnością. Więcej: www.archwwa.pl

M. W. Grabowski: Każde działanie rządowe czy samorządowe powinno być ukierunkowane
na myślenie o dobru rodziny. Niezależnie od poglądów politycznych, rodzina i dzieci
są elementem, który nas łączy
Niezależnie od poglądów politycznych, rodzina i dzieci są elementem, który nas łączy i na którym nam zależy.
Każdy akt prawny, każde działanie rządowe czy samorządowe powinno być ukierunkowane na myślenie o dobru
rodziny. To reorientacja polityki państwa na budowanie silnych i trwałych rodzin oraz oddzielenie polityki
pro-rodzinnej od polityki socjalnej – wskazywał Marek Wojciech Grabowski, właściciel Social Changes oraz prezes
Fundacji Mamy i Taty, podczas prezentacji swoich badań na konferencji „Zderzenie kulturowe w UE. Czy Polska
ma szansę?”. Więcej: www.radiomaryja.pl

Odeszły za wcześnie
Rozmowa z Piotrem Guzdkiem z Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. Jakie przesłanie płynie
z obchodzonego co roku 15 października Dnia Dziecka Utraconego?
– Dzieci utracone to te, które zmarły w wyniku poronienia bądź martwego urodzenia. Dzień pamięci o tych
dzieciach to wyjątkowa okazja do celebrowania w społecznościach lokalnych, a przede wszystkim w rodzinach
prawdy

o godności

osobowej

i dziecięctwie

człowieka

umierającego

w stadium

prenatalnym.

Więcej: www.pro-life.pl

M. Bodasiński o Różańcu do Granic Nieba: Chcemy prosić Boga, żeby zatrzymana została
śmierć, która ma dostęp do rodzin przez grzechy aborcji
Chcemy poprosić Polaków, żeby podjęli poważną pokutę za wszystkie aborcje dokonane w całej historii Polski.
Celem jest błaganie Boga, abyśmy jako naród nie musieli w dzisiejszych czasach dźwigać skutków duchowych
tych czynów. Chcemy prosić, żeby zatrzymana została śmierć, która ma dostęp do rodziny przez grzechy
aborcji

–

powiedział

Maciej

Bodasiński,

współorganizator

wydarzenia

Różaniec

do

Granic

Nieba.

Więcej: www.radiomaryja.pl

Strona | 5

Franciszek: Świat bez matek nie ma przyszłości

Komitet Inicjatywy Obywatelskiej „Tak dla rodziny, nie dla gender” zachęca do zbierania podpisów pod projektem ustawy, dot. wypowiedzenia tzw. Konwencji Stambulskiej
Komitet Inicjatywy Obywatelskiej „Tak dla rodziny, nie dla gender” zachęca do zbierania podpisów pod projektem
ustawy, która ma na celu wypowiedzenie tzw. Konwencji Stambulskiej. Sejm zajmie się projektem po zebraniu
100 tys. podpisów.
Obywatelski komitet zaznacza, że Konwencja Stambulska podważa prawa przysługujące rodzinom oraz narzuca
ideologiczne i nieskuteczne rozwiązania. Ideologiczny dokument miałaby zastąpić Konwencja Praw Rodziny.
Więcej: www.radiomaryja.pl

Rozpoczyna się cykl internetowych spotkań Tato.Net na temat roli ojca w rodzinie
Inicjatywa Tato.Net rozpoczyna w poniedziałek cykl spotkań on-line na temat roli ojca w rodzinie. Spotkania będą
transmitowane

na

żywo

w

każdy

poniedziałek

o

godz.

20.00

na

kanale

YouTube

inicjatywy.

Więcej: www.radiomaryja.pl

Pierwsze w Polsce kompendium wiedzy pro-life!
„W obronie życia. Kompendium niezbędnej wiedzy” to pierwsza w Polsce publikacja, która w sposób rzetelny
odpowiada na pytania o podstawy merytoryczne pełnej ochrony życia dzieci przed narodzeniem. Ci, którzy
szukają odpowiedzi na nurtujące ich pytania, na każdej stronie znajdą wskazówkę, stosowne dane, odwołanie
do konkretnych badań i źródeł. W tej publikacji nic nie wynika samo z siebie, tu wszystko jest uzasadnione.
Więcej: www.kompendiumprolife.pl

“Czas to miłość”. Polscy artyści dla Prymasa Wyszyńskiego
“Czas to miłość – polscy artyści dla Prymasa Wyszyńskiego” to nowatorski projekt muzyczny, któremu przyświeca
idea przybliżenia młodzieży postaci Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Celem projektu jest uświadomienie – zwłaszcza ludziom młodym – jaką wartością jest chrześcijańska tożsamość
Polaków i przekazanie siły ducha Prymasa Tysiąclecia, która może być inspiracją w pokonywaniu przeciwności.
Organizatorzy liczą, że inicjatywa przyczyni się do propagowania ponadczasowej nauki Prymasa i zapoczątkuje
stworzenie

społeczności

ludzi

młodych,

świadomych

wartości

spuścizny

po

Prymasie.

Więcej: www.prymaswyszynski.pl
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Ze świata
Watykan wyjaśnia słowa papieża o związkach cywilnych
Sekretariat Stanu Stolicy Apostolskiej poprosił przedstawicieli papieskich w poszczególnych krajach o podzielenie
się z biskupami kilkoma wyjaśnieniami dotyczącymi komentarzy na temat słów papieża Franciszka o związkach
cywilnych, jakie zostały przedstawione w filmie pt. „Francesco” Jewgienija Afiniejewskiego – podaje agencja CNA,
powołując się na nuncjusza apostolskiego z Meksyku, arcybiskupa Franco Coppolę. Więcej: www.stacja7.pl

Łotwa: dziecko nie jest własnością matki
Kwestie etyczne, w tym sprawa związków osób tej samej płci oraz dopuszczalności aborcji stały w centrum
obszernego wywiadu, jakiego udzielił łotewskiej telewizji publicznej LTV abp Zbigniew Stankiewicz. Metropolita
ryski był gościem popularnego programu „Jeden do jednego” (Viens pret viens). Więcej: www.vaticannews.va

Słowacja: Jedna msza dziennie za nienarodzone dzieci
Słowacki Kościół i organizacje pro-life coraz bardziej angażują się w obronie życia nienarodzonego. W tej intencji
w wielu miastach kraju codziennie będzie sprawowana Eucharystia. Inicjatywa promowana przez Międzynarodowe
Forum dla Życia zbiera także środki na wsparcie finansowe dla kobiet oczekujących potomstwa i organizacji,
które im pomagają. Więcej: www.vaticannews.va

Ks. Michael McGivney uprosił uzdrowienie dla chłopca z Zespołem Downa
Beatyfikacja ks. Michaela McGivney’a będzie mocnym przesłaniem w obronie życia – uważa Carl Anderson,
przełożony Rycerzy Kolumba. W przyszłą sobotę założyciel tej największej na świecie organizacji katolików
świeckich zostanie zaliczony w poczet błogosławionych.
Wymagany do beatyfikacji cud zdarzył się w amerykańskiej rodzinie. Ks. Michael McGivney, który był najstarszym
z trzynaściorga rodzeństwa, wyprosił u Boga uzdrowienie najmłodszego z 13 dzieci małżeństwa Schachle.
Pięcioletni dziś Mikey ma Zespół Downa i jako taki został przyjęty przez swoich rodziców i rodzeństwo.
Przed jego urodzeniem lekarze wykryli u niego inne poważne schorzenia, na skutek których nie mógł urodzić się
żywy. Więcej: www.radiomaryja.pl

Polub nas na Facebooku i bądź na bieżąco!

ZAPRASZAMY!!!
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Abp Paglia: rodzina w centrum troski Kościoła
W obliczu pandemii to właśnie rodzina, ze wszystkimi jej słabościami, okazała się tak naprawdę najlepszym
miejscem schronienia i stabilizacji.
„Odnowa życia Kościoła w największym stopniu zależy od troski duszpasterskiej o rodziny” – stwierdził
przewodniczący Papieskiej Akademii Życia. Abp Paglia dodał, że także w obliczu ataku COVID-19, to właśnie
rodzina, ze wszystkimi jej słabościami, okazała się tak naprawdę najlepszym miejscem schronienia i stabilizacji.
Więcej: www.wiara.pl

Irlandia: różańcowa krucjata rodzin, Kościół domowy w czasie Covid-19
W Irlandii trwa przez cały październik różańcowa krucjata rodzin w intencji wyzwolenia od pandemii. Ogłosił ją
tamtejszy prymas abp Eamon Martin. Jak powiedział w rozmowie z Radiem Watykańskim, Irlandczycy powracają
do różańca, w całym kraju widać wciąż nowe przejawy odrodzenia tej modlitwy, czego przykładem była choćby
akcja Różaniec do Granic. Więcej: www.vaticannews.va

Milion dzieci modli się na różańcu o pokój i zakończenie pandemii
Wczoraj rozpoczęła się światowa inicjatywa „Milion dzieci modli się na różańcu”. Akcję zorganizowała papieska
fundacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Ma ona swoje źródło w obietnicy Ojca Pio mówiącej o nadziei przemiany
świata na lepsze dzięki modlitwie najmłodszych. Więcej: www.ekai.pl

Franciszek inicjuje Globalny Pakt Edukacyjny
Ojciec Święty wezwał do budowania cywilizacji harmonii i jedności, w której nie będzie miejsca na złą pandemię
kultury odrzucenia. Mówił o tym w wideoprzesłaniu do uczestników międzynarodowego spotkania na Papieskim
Uniwersytecie Laterańskim, inicjując Globalny Pakt Edukacyjny. Franciszek podkreślił, że kryzys wywołany koronawirusem jeszcze mocniej uwidocznił konkretną potrzebę takiego paktu, który był już zapowiedziany w ubiegłym
roku, gdy sytuacja na świecie była o wiele lepsza. Chodzi o to, aby przez edukację postawić tamę kulturze indywidualizmu, obojętności, podziałów i wykluczenia. Więcej: www.vaticannews.va

Beatyfikacja Carla Acutisa: geniusza internetu
„Liczę, że jego przykład pomoże młodym ludziom iść drogą wiary” – tak o swym synu mówi mama Carla Acutisa.
Jestem przekonana, że byłby szczęśliwy z tego, iż przy okazji jego dzisiejszej beatyfikacji Asyż stał się miastem
prawdziwie eucharystycznym, a młodzi ludzie masowo przystępowali do spowiedzi. Więcej: www.vaticannews.va

Strona | 8

Franciszek: Świat bez matek nie ma przyszłości

Francja: Demonstracje obrońców życia i rodziny
Francuzi znów wychodzą dziś na ulice, aby wyrazić swój sprzeciw wobec nowego prawa o bioetyce, które
przewiduje między innymi in vitro bez ojca, czyli udostępnienie sztucznego zapłodnienia parom lesbijskim
i samotnym kobietom. Więcej: www.naszdziennik.pl

Francja. W walce z islamizmem mogą ucierpieć rodziny i chrześcijanie
Prezydent Francji ogłosił walkę z islamizmem we Francji, a dokładniej z „islamskim separatyzmem”. Zastosowane
w tej walce środki uderzają jednak nie tylko w islamistów. Emmanuel Macron zapowiedział między innymi
likwidację nauczania domowego z wyjątkiem przypadków, gdy jest ono podyktowane stanem zdrowia.
Odtąd do szkoły czy przedszkola będą chodzić wszystkie dzieci od trzeciego roku życia. Więcej: www.fronda.pl

Watykan: każdy starszy człowiek jest twoim dziadkiem
Dykasteria ds. Świeckich, Rodziny i Życia uwrażliwia na duszpasterstwo osób starszych, którzy są dziś pierwszymi
i najliczniejszymi ofiarami pandemii. W tym celu opublikowano e-book, który ma być narzędziem
pomocnym do rozwinięcia troski o ludzi w podeszłym wieku we wszystkich wspólnotach kościelnych.
Więcej: 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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FAFCE (Federation of Catholic Family Associationsin Europe)
Europejska Federacja Stowarzyszeń Rodzin Katolickich
Federacja wzięła udział w badaniu prowadzonym dla Programu "Horyzont Europa" ,który jest kluczowym instrumentem Unii służącym wspieraniu badań naukowych i innowacji. Wzmacnia on bazę wiedzy UE poprzez badania
pionierskie, pobudza przełomowe innowacje oraz wspiera rozwój i prezentację innowacyjnych rozwiązań. Oto
propozycje FAFCE:
1. Wyzwania demograficzne: "Inwestycje w badania naukowe muszą pilnie zająć się kwestią europejskich zmian
demograficznych, nie tylko po to, by je zmierzyć, ale także by zaproponować konkretne rozwiązania pozwalające na ich odwrócenie. Polityka demograficzna musi stanowić odpowiedź na malejący wskaźnik urodzeń
poprzez usunięcie wszelkich przeszkód (ekonomicznych, społecznych, kulturowych), jakie napotykają pary
pragnące mieć dzieci".
2. Równość szans mężczyzn i kobiet: "Inwestycje w badania naukowe muszą ocenić konkretne przyczyny nierówności, zwłaszcza ze względu na nierówne szanse, z jakimi borykają się podgrupy wrażliwe: kobiety i mężczyźni z dziećmi w porównaniu z osobami nieposiadającymi dzieci, osoby pracujące na własny rachunek w
porównaniu z pracownikami, rodzice samotnie wychowujący dzieci w porównaniu z rodzicami mieszkającymi
razem itp.
3. Kultura: "Kultura jest najpierw nauczana w rodzinie, dzięki zaangażowaniu rodziców i dziadków, którzy przekazują młodym pokoleniom swoje niematerialne dziedzictwo. Rodzice odgrywają w tym względzie kluczową
rolę w przekazywaniu dziedzictwa europejskiego, zarówno kultury jak i wrtości wartości".

Sekretariat obserwował prace Parlamentu Europejskiego w zakresie:
Starzenie się: "Starzenie się starego kontynentu - możliwości i wyzwania związane z polityką dotyczącą starzenia
się po 2020 r.": 1 września wiceprzewodnicząca Dubravka Šuica przedstawiła Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych swoje sprawozdanie na temat wpływu zmian demograficznych. Podała także kilka informacji na temat
przygotowywanej zielonej księgi w sprawie starzenia się społeczeństwa, która będzie koncentrować się na solidarności i sprawiedliwości międzypokoleniowej (system emerytalny i opieka długoterminowa; aktywne starzenie
się; wpływ na rynek pracy; samotność i zdrowie psychiczne osób starszych itp.)
Demografia: "Odwrócenie tendencji demograficznych w regionach UE przy pomocy instrumentu polityki spójności": 7 września eurodeputowana Elżbieta RAFALSKA (ECR, Polska) przedstawiła projekt opinii dla Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, w którym przypomniała o przewidywanym wzroście wydatków na osoby starsze i przedstawiła kilka problemów, z którymi borykają się osoby starsze, takich jak wykluczenie cyfrowe, słabość telekomunikacji na obszarach wiejskich, przepaść między publiczną a prywatną opieką długoterminową oraz kluczowa
potrzeba zapewnienia wysokiej jakości usług opiekuńczych.
Rodzinny czas i niedziela: "Prawo do rozłączenia": jako członek Europejskiego Sojuszu na rzecz Niedzieli FAFCE
współpracuje z innymi stowarzyszeniami w celu podjęcia wspólnych działań w tej sprawie.
Warunki mieszkaniowe: "Dostęp do godnych i przystępnych cenowo mieszkań dla wszystkich".
Więcej: www.kodr.pl

Strona | 10

Franciszek: Świat bez matek nie ma przyszłości

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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