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Papież Franciszek o małżeństwie i rodzinie  
 

Słowa papieża o związkach cywilnych wywołały burzę.  

Stolica Apostolska wyjaśnia 
 

Watykan wyjaśnia, że komentarze papieża odnoszą się do szczególnych ustaleń 

państwa. Z całą pewnością nie odnoszą się do doktryny Kościoła, która była wielo-

krotnie potwierdzana na przestrzeni lat. Sekretariat Stanu Stolicy Apostolskiej po-

prosił przedstawicieli papieskich w poszczególnych krajach podzielenie się z bisku-

pami kilkoma wyjaśnieniami dotyczącymi komentarzy na temat słów papieża Franciszka o związkach cywilnych, 

jakie zostały przedstawione w niedawnym filmie dokumentalnym w filmie pt. „Francesco” Jewgienija Afiniejew-

skiego – podaje agencja CNA, powołując się na nuncjusza apostolskiego z Meksyku, arcybiskupa Franco Coppolę.  

Więcej: www.opoka.news 

 
 

Papież wspiera obrońców życia we Włoszech 
 

Papież Franciszek zapewnia o swym poparciu dla włoskiego ruchu obrony życia. W tym roku obchodzi on 40-lecie 

istnienia i w ubiegły weekend zorganizował wirtualny kongres. W wystosowanym z tej okazji watykańskim  

przesłaniu Papież zapewnia o swej bliskości i uznaniu dla tej inicjatywy, która skłania do refleksji nad bezcenną 

wartością życia każdego człowieka, stworzonego na obraz i podobieństwo Boga. Franciszek zachęca też włoskich 

obrońców życia, aby coraz bardziej szerzyli kulturę solidarności i szacunku dla każdego człowieka, „od pierwszej 

chwili życia aż po ostatnie tchnienie”. Więcej: www.vaticannews.va 

 

 

Franciszek: Aborcja nie jest problemem religijnym, ale etyki ludzkiej 

Aborcja nie jest problemem najpierw religijnym, ale jest to sprawa przede wszystkim etyki ludzkiej – napisał 

Franciszek w krótkim odręcznym liście do grupy kobiet argentyńskich z dzielnic Rodrigo Bueno i José León Suárez 

na przedmieściach Buenos Aires. Poprosiły one Ojca Świętego o wypowiedź na temat zgłoszonego do Kongresu 

Narodu Argentyńskiego projektu ustawy dopuszczającej przerywanie ciąży. Przeciwko temu wypowiedzieli  

się także tamtejsi ewangelicy. Więcej: www.ekai.pl 
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https://opoka.news/slowa-papieza-o-zwiazkach-cywilnych-wywolaly-burze-stolica-apostolska-wyjasnia
https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2020-11/papiez-wspera-ruch-obrony-zycia-we-wloszech.html
https://ekai.pl/franciszek-aborcja-nie-jest-problemem-religijnym-ale-etyki-ludzkiej/
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Franciszek do młodych Polaków: naśladujcie bł. Karolinę, doceńcie cnotę czystości 
 

Dzisiaj w Polsce przypada liturgiczne wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy.  

Do jej naśladowania, doceniania wartości czystości, szacunku dla ludzkiego ciała i godności kobiety zachęcił  

papież Polaków podczas porannej audiencji ogólnej. Więcej: www.opoka.news 

 

 

Papież: odwaga i ufność rodzą się z nadziei 

Nasz Bóg jest Bogiem, który przychodzi: nie zawodzi naszego oczekiwania – powiedział Franciszek na rozpo-

częcie nowego roku liturgicznego. Papież zwrócił uwagę, że Adwent przygotowujący na Boże Narodzenie jest 

czasem oczekiwania i nadziei. W Adwencie chodzi o oczekiwanie na „objawienie się Pana”, na skupienie uwagi 

na spotkaniu z osobą Jezusa, który przyjdzie na końcu czasów i który przychodzi każdego dnia, abyśmy mogli 

czynić dobro w naszym życiu oraz życiu innych. Więcej: www.vaticannews.va 

 

 

 
 

 
 

https://opoka.news/franciszek-do-mlodych-polakow-nasladujcie-bl-karoline-docencie-cnote-czystosci
https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2020-11/papiez-aniol-panski-29-11.html
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Z Polski 
 

Maląg: rodzina to jest inwestycja, nie koszt  

Rodzina to jest inwestycja, nie koszt. To inwestycja w przyszłość naszych rodzin i naszych dzieci, ale także  

inwestycja w przyszłość Polski - przekonywała we wtorek minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. 

We wtorek odbyła się konferencja prasowa "Rodzina na antenie" z udziałem Marleny Maląg, prezesa Fundacji 

Mamy i Taty Marka Grabowskiego oraz prezesa Instytutu Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie prof. Michała  

A. Michalskiego. Więcej: www.portalsamorzadowy.pl 

 
 

 

Przewodnicząca Rady Rodziny przy MRiPS: Dzisiaj pojęcie praw kobiet zostało zredukowane  

do kwestii seksualnych czy obyczajowych  

Dzisiaj pojęcie praw kobiet zostało zredukowane do kwestii seksualnych czy obyczajowych. Taką diagnozę  

przedstawiła Dorota Bojemska, przewodnicząca Rady Rodziny przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, 

podczas konferencji „W Obronie Praw Kobiet” zorganizowanej przez Ordo Iuris. Więcej: www.radiomaryja.pl 

 

Centrum Życia i Rodziny apeluje do Prezydenta RP o wycofanie propozycji projektu dot. aborcji 

eugenicznej 

Centrum Życia i Rodziny wypowiedziało się krytycznie wobec propozycji prezydenta Andrzeja Dudy, dotyczącej 

aborcji eugenicznej. Apeluje o wycofanie projektu i podjęcia prac nad rozwiązaniami, które nie będą groziły  

zadawaniem śmierci nikomu, w tym również dzieciom najbardziej bezbronnym i potrzebującym pomocy.  

Więcej: www.jedenznas.pl 

 

 

P. Wdówik: Chcemy pokazać rodzinom, że ich nie zostawiamy  
 

Nie może być tak, żeby jakaś niepełnosprawność prowadziła do umniejszania miejsca w społeczeństwie,  

czy to osoby niepełnosprawnej ,czy też jego rodziców – powiedział Paweł Wdówik, wiceminister rodziny i polityki 

społecznej oraz pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych podczas programu „Polski punkt widzenia”  

na antenie TV Trwam. Więcej: www.radiomaryja.pl 

 

„Nie ulegajmy presji czasu ani emocji”. Apel o przyjęcie decyzji TK 

Gorąco apelujemy do polityków o nieuleganie presji czasu i emocji, o przyjęcie w pełni orzeczenia Trybunału 

Konstytucyjnego i w pierwszej kolejności o skoncentrowanie się na programach wsparcia dla osób wychowują-

cych dzieci chore i niepełnosprawne – napisała Polska Federacja Ruchów Obrony Życia i Rodziny. Organizacje 

zrzeszone w PFROŻiR wystosowały apel zatytułowany „Nie ulegajmy presji czasu ani emocji”. Więcej: 

www.tvp.info 

 

https://www.portalsamorzadowy.pl/polityka-i-spoleczenstwo/malag-rodzina-to-jest-inwestycja-nie-koszt-aktualizacja,231162.html
https://www.radiomaryja.pl/informacje/polska-informacje/przewodniczaca-rady-rodziny-przy-mrips-dzisiaj-pojecie-praw-kobiet-zostalo-zredukowane-do-kwestii-seksualnych-czy-obyczajowych/
https://jedenznas.pl/centrum-zycia-i-rodziny-apeluje-do-prezydenta-rp-o-wycofanie-propozycji-projektu-dot-aborcji-eugenicznej/
https://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-p-wdowik-chcemy-pokazac-rodzinom-ze-ich-nie-zostawiamy/
https://www.tvp.info/50611928/apel-polskiej-federacji-ruchow-obrony-zycia-i-rodziny-do-politykow-o-przyjecie-decyzji-trybunalu-konstytucyjnego


 

Strona | 4  
 

Papież: odwaga i ufność rodzą się z nadziei 

 

Jak systemowo wspierać osoby z niepełnosprawnościami? Raport Ordo Iuris  

Polski system wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, ich rodzin oraz organizacji, które mają wspierać takie 

osoby, pomimo licznych reform oraz zapowiedzi zmian, wciąż nie przynosi oczekiwanych efektów. Pomimo,  

że w ostatnich latach wprowadzono kilka pozytywnych zmian, to w dalszym ciągu jest on nadmiernie  

zbiurokratyzowany oraz pozbawiony całościowej wizji. Propozycje, które mają naprawić ten stan rzeczy zostały 

zaprezentowane w raporcie Instytutu Ordo Iuris „Jak systemowo wspierać osoby z niepełnosprawnościami?  

Propozycje i kierunki zmian”. Więcej: www.ordoiuris.pl 

 

 

Hospicjum pomaga dzieciom z wadami letalnymi. „To nie jest uporczywa terapia” 
 

Kontynuacja ciąży w przypadku rozpoznania wady letalnej nie jest uporczywą terapią – powiedział założyciel  

Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci dr hab. n. med. Tomasz Dangel. Hospicjum stara się zapewnić całodobowe 

świadczenia lekarskie i pielęgniarskie dzieciom z chorobami nieuleczalnymi, obarczonym wysokim ryzykiem 

przedwczesnej śmierci lub cierpiącym z powodu trudnych do opanowania objawów. Wspiera także rodziców  

przeżywających żałobę po śmierci dziecka. Więcej: www.tvp.info 

 

 

Resort rodziny przygotował nowelę ustawy o pomocy społecznej  

Szykują się zmiany w ustawie o pomocy społecznej. Nowela w tej sprawie trafiła do konsultacji publicznych,  

a jej autorem jest resort rodziny. Ministerstwo proponuje podwyżki z 250 do 400 zł dodatku dla pracowników 

socjalnych za wywiady środowiskowe w terenie. Projekt zakłada też obligatoryjne szkolenia z bezpieczeństwa 

osobistego w trakcie wykonywania czynności zawodowych. Takie kursy pracodawca miałby przeprowadzać raz na 

dwa lata. Ponadto zmienią się zasady naboru pracowników. Więcej: www.radiomaryja.pl 

 

Kaja Godek przekazała do Sejmu projekt ustawy Stop LGBT zakazujący marszów równości  

oraz używania symboli religijnych w celach artystycznych 

 

Fundacja Życie i Rodzina, w której działa Kaja Godek, w poniedziałek 9 listopada przekazała do Sejmu ustawę 

„Stop LGBT”, która przewiduje między innymi zakaz organizowania parad równości oraz ochronę symboli  

religijnych. „Właśnie złożyliśmy w biurze podawczym Sejmu ponad 200 tys. podpisów pod obywatelską ustawą 

zakazującą tzw. "parad równości"” – napisał na Facebooku Krzysztof Kasprzak, przedstawiciel fundacji.  

Więcej: www.polskatimes.pl 

 

 

Ruszyła strona internetowa dziecizagranica.gov.pl 

 

- Ochrona praw i interesów obywateli polskich za granicą, zwłaszcza tych najmłodszych, jest powinnością Państwa 

Polskiego – powiedział minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau podczas wystąpienia inaugurującego działal-

ność strony internetowej dziecizagranica.gov.pl, skierowanej do polskich rodzin mieszkających zagranicą.  

Więcej: www.gov.pl 

 

https://ordoiuris.pl/rodzina-i-malzenstwo/jak-systemowo-wspierac-osoby-z-niepelnosprawnosciami-raport-ordo-iuris
https://www.tvp.info/50698498/aborcja-protesty-hospicjum-pomaga-dzieciom-z-wadami-letalnymi-to-nie-jest-uporczywa-terapia
https://www.radiomaryja.pl/informacje/resort-rodziny-przygotowal-nowele-ustawy-o-pomocy-spolecznej/
https://polskatimes.pl/kaja-godek-przekazala-do-sejmu-projekt-ustawy-stop-lgbt-zakazujacy-marszow-rownosci-oraz-uzywania-symboli-religijnych-w-celach/ar/c1-15283128
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/ruszyla-strona-internetowa-dziecizagranicagovpl
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Tomaszów Mazowiecki odrzuci Kartę Rodziny? "To budzi zdziwienie i prowokuje pytania" 
 

Instytucje unijne oczekują więc od polskich władz uległości w realizowaniu lewicowej, ideologicznej agendy. 

Oczekiwaniom brukselskich urzędników sekundują włodarze samorządów rządzonych przez polityków tzw.  

totalnej opozycji. Można jednak odnieść wrażanie, że rządzony przez prawicową większość i nominalnie  

prawicowego prezydenta Tomaszów Mazowiecki zaczął podążać tą samą drogą – mówi portalowi DoRzeczy.pl 

Paweł Kwaśniak, koordynator projektu Samorządowej Karty Praw Rodzin. Więcej: www.dorzeczy.pl 

 

Uderzali w „Głos Nienarodzonych”. Odmieniony, pandemiczny Marsz dla Życia i Rodziny  

w Rzeszowie 

Marsz dla Życia i Rodziny w Rzeszowie w tym roku odbył się w całkiem innej formie. Z powodu epidemii organi-

zatorzy postanowili, że zamiast maszerować, uczestnicy będą mogli uderzyć w wielki dzwon nazwany „Głosem 

Nienarodzonych”. Inicjatorzy przekazali nam, że założeniem wydarzenia było pokazanie, że „aborcja to zabijanie 

niewinnego życia” i nie powinna być legalna. Więcej: www.rzeszow.naszemiasto.pl 

 

 

 

  

 
  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Śledź nas na Twitterze 

 

Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin prowadzi oficjalny  

kanał na Twitterze. 

 

Zapraszamy do śledzenia aktualności: twitter.com/DRodzin 

    

                                                                 

 

 

Polub nas na Facebooku i bądź na bieżąco! 

 

ZAPRASZAMY!!!  

 

 

 

https://dorzeczy.pl/kraj/162249/tomaszow-mazowiecki-odrzuci-karte-rodziny-to-budzi-zdziwienie-i-prowokuje-pytania.html
https://rzeszow.naszemiasto.pl/uderzali-w-glos-nienarodzonych-odmieniony-pandemiczny-marsz/ar/c1-8021081
https://twitter.com/DRodzin
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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Ze świata 

KE zaprezentowała strategię na rzecz tzw. równości LGBTIQ, która uderza w rodziny  

i małżeństwa  

Komisja Europejska zaprezentowała – uderzającą w małżeństwo i rodzicielstwo – unijną strategię na rzecz tzw. 

równości LGBTIQ. Urzędnicy Unii Europejskiej chcą m.in. rozszerzenia katalogu przestępstw o „homofobiczną 

mowę nienawiści”, a także uznania rodzicielstwa tzw. tęczowych par na przykład w sytuacjach transgranicznych. 

Komisja Europejska twierdzi, że homoseksualiści wciąż są dyskryminowani w krajach Unii. Jej wiceszefowa Viera 

Jourova przekonuje, że celem jest objęcie nowymi regulacjami całej Wspólnoty. Więcej: www.radiomaryja.pl 

 

Rząd Węgier złożył w parlamencie projekty dotyczące dzieci i rodziny. Zawarto w nim 

ochronę instytucji małżeństwa 

Rząd węgierski złożył w środę w parlamencie projekt poprawki do konstytucji, w której zapisano m.in. ochronę 

małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety, oraz projekt poprawek do kodeksu cywilnego, przewidujący 

możliwość adopcji tylko dla małżeństw. Więcej: www.wpolityce.pl 

 

 

Międzynarodowy sprzeciw dla kary śmierci kobiet 

ONZ podjęło problem kary śmierci wykonywanej na kobietach. Nawet jeśli egzekucja dotyczy mężczyzn,  

to zostawiają oni rodziny, żony i córki bez środków do życia. W ostatnich dniach biskupi USA wystosowali apel  

o zaprzestanie tej praktyki: „Jak naucza Kościół, musimy udzielić konkretnej pomocy ofiarom i zachęcać  

do rehabilitacji tych, którzy dopuszczają się przemocy”. Więcej: www.vaticannews.va 

 

 

 

Pro-liferzy z całego świata wpierają Polaków. "Hej Polsko, zrobiłaś coś wspaniałego” 

Znane osoby z katolickich środowisk pro-life postanowiły wesprzeć wszystkich, którzy bronią decyzji Trybunału 

Konstytucyjnego i jego orzeczenia stwierdzającego niekonstytucyjność eugenicznej przesłanki do wykonywania 

aborcji. Więcej: www.dorzeczy.pl 

 

 

Hiszpański rząd wprowadza niebezpieczne zmiany do ustawy o eutanazji 

Członkowie hiszpańskiej komisji bioetycznej jednogłośnie sprzeciwili się ustawie ostrzegając swój rząd,  

że proponowane przepisy zobowiążą lekarzy do popełnienia morderstwa. W raporcie komisji, agencji Ministerstwa 

Zdrowia, Opieki Społecznej i Równości, stwierdzono, że istnieją „solidne powody zdrowotne, etyczne, prawne, 

ekonomiczne i społeczne”, aby odrzucić eutanazję i wspomagane samobójstwo. Więcej: www.jedenznas.pl 

 

 

 

 

https://www.radiomaryja.pl/informacje/swiat-informacje/ke-zaprezentowala-strategie-na-rzecz-tzw-rownosci-lgbtiq-ktora-uderza-w-rodziny-i-malzenstwa/
https://wpolityce.pl/swiat/526060-rzad-wegier-zlozyl-w-parlamencie-projekty-ws-rodzin
https://www.vaticannews.va/pl/swiat/news/2020-11/onz-nie-dla-kary-smierci-ofiarami-egzekucji-kobiety.html
https://krysztopa.dorzeczy.pl/religia/159529/pro-liferzy-z-calego-swiata-wpieraja-polakow-hej-polsko-zrobilas-cos-wspanialego.html
https://jedenznas.pl/hiszpanski-rzad-wprowadza-niebezpieczne-zmiany-do-ustawy-o-eutanazji/
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USA: Zwycięstwo obrońców życia w referendum stanowym  

Wyborcy z Luizjany potwierdzili swoje stanowisko pro-life i przy okazji wyborów prezydenckich w większości 

poparli poprawkę do konstytucji stanowej chroniącej życie ludzkie poprzez wykluczenie z ustawy zasadniczej 

pojęcia "prawo do aborcji" i możliwości finansowania tego procederu z pieniędzy publicznych. W ten sposób 

zblokowane będą próby obejścia przepisów przez sędziów powołujących się na rzekomą proaborcyjną przesłankę. 

Więcej: www.gosc.pl 

 

 

Prezydent Gwatemali nie zezwoli na działalność Planned Parenthood w swoim kraju 

 

Prezydent Gwatemali Alejandro Giammattei zapewnił, że nie zezwoli na działalność Planned Parenthood  

(Międzynarodowej Organizacji Planowanego Rodzicielstwa) w swoim kraju. Jego oświadczenie nastąpiło wkrótce 

po nadejściu wiadomości, iż Ministerstwo Zarządzania (MINGOB) wydało już taką zgodę, wywołując oburzenie 

głowy państwa. Więcej: www.ekai.pl 

 

 

Odbył się Kongres Rodzin Polonijnych online 

„Małżeństwo w centrum duszpasterskiej troski Kościoła na emigracji” to temat Kongresu Rodzin Polonijnych, który 

odbył się 21 listopada 2020 roku w formie online. W Kongresie wzięło udział około 400 osób z 20 krajów.  

Obradom przewodniczył bp Wiesław Lechowicz, Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej.  

Więcej: www.polskifr.fr 

 
 

 

Rosyjscy muzułmanie i prawosławni przeciwni małżeństwom międzywyznaniowym 

Z dwóch różnych pozycji prawosławni i muzułmanie w Rosji występują przeciw małżeństwom mieszanym religij-

nie. Duchowy Zarząd Muzułmanów Federacji Rosyjskiej (DUM RF) ogłosił ostatnio, że wyznawcy islamu w tym kraju 

nie powinni brać za żony kobiet innych wyznań. Również znany z krytycznego stanowiska wobec Patriarchatu 

Moskiewskiego blogier i publicysta ks. protodiakon Andriej Kurajew przypomniał, że Kościół prawosławny „bez 

zachwytu“ odnosi się do małżeństw mieszanych, a „kanony kościelne w ogóle tego zabraniają“.  

Więcej: www.ekai.pl 

 

 

Biskupi apelują o ochronę życia nienarodzonych na Ukrainie 
 

100. rocznica wprowadzenia w Rosji Sowieckiej powszechnego prawa do aborcji, stała się dla rzymskokatolickich 

biskupów Ukrainy okazją do przypomnienia wiernym, oraz politykom różnych szczebli, o obowiązku ochrony 

życia od chwili jego poczęcia. Więcej: www.kosciol.wiara.pl 

 
 
 

https://www.gosc.pl/doc/6601246.USA-Zwyciestwo-obroncow-zycia-w-referendum-stanowym
https://ekai.pl/prezydent-gwatemali-nie-zezwoli-na-dzialalnosc-planned-parenthood-w-swoim-kraju/
https://polskifr.fr/duchowa-strona/odbyl-sie-kongres-rodzin-polonijnych-online/
https://ekai.pl/rosyjscy-muzulmanie-i-prawoslawni-przeciwni-malzenstwom-miedzywyznaniowym/
https://kosciol.wiara.pl/doc/6617211.Biskupi-apeluja-o-ochrone-zycia-nienarodzonych-na-Ukrainie
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FAFCE (Federation of Catholic Family Associationsin Europe) 

Europejska Federacja Stowarzyszeń Rodzin Katolickich 

(tłum. Teresa Kapela) 

 

10 listopada miało miejsce kolejne spotkanie online stowarzyszeń rodzinnych tworzących 

Europejska Federację Stowarzyszeń Rodzin Katolickich 

 

Podzielając  obawy o przyszłość Europy po pandemii, członkowie FAFCE przyjęli rezolucję w sprawie "Rodzina jest 

sercem odbudowy po pandemii", ponawiając swoje wezwanie do przyjęcia "nowego paradygmatu, aby umieścić 

rodzinę i stowarzyszenia rodzinne w centrum długoterminowej polityki w Europie". Przewodniczący FAFCE,  

Vincenzo Bassi, oświadczył, że "ta rezolucja może być manifestem na te czasy. Będziemy kontynuować naszą 

pracę, aby przekonać instytucje UE i rządy krajowe o zasadniczej konieczności wykorzystania planu naprawy go-

spodarczej i budżetu UE na rzecz polityki demograficznej i rodzinnej". 

  

W rzeczywistości przedmiotowa rezolucja nie mogła zostać przyjęta w lepszym momencie, ponieważ wcześniej 

Rada UE osiągnęła dziś wreszcie porozumienie z Parlamentem Europejskim w sprawie kolejnego długotermino-

wego budżetu UE i instrumentu naprawy gospodarczej Next Generation EU. 

  

W rezolucji Rady podkreślono, że "polityka kryzysowa ma zasadnicze znaczenie dla zapobiegania zubożeniu  

rodzin i stanowi uczciwe uznanie ich zaangażowania w czasie pandemii". Jednocześnie członkowie FAFCE wezwali 

w szczególności "wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej do pilnego włączenia polityki demograficznej 

i rodzinnej do unijnego funduszu naprawy gospodarczej, aby zapewnić Europie trwałą przyszłość". 

  

Vincenzo Bassi stwierdził, że "za pomocą tej rezolucji pragniemy również przekazać przesłanie instytucjom  

europejskim już w momencie ogłoszenia ich porozumienia w sprawie budżetu UE i UE następnej generacji:  

naprawdę chcemy teraz, aby fundusze te zostały wykorzystane jako inwestycja na rzecz prężnej Europy". Oznacza 

to inwestowanie w politykę demograficzną w celu zapewnienia równowagi międzypokoleniowej. W przeciwnym 

razie będzie to oznaczać dodatkowy dług na barki naszych dzieci. Powinniśmy inwestować w następne pokolenie, 

a nie na jego koszt. Nadszedł czas, aby zaufać rodzinom i uznać ich fundamentalną rolę dla naszych  

społeczności". 

  

Podczas tego spotkania Zarządu, które odbyło się w Internecie ze względu na obecne ograniczenia w zakresie 

zdrowia publicznego w kilku krajach europejskich, Federacja miała przyjemność wymienić się informacjami na 

temat swojej działalności i powitać dwóch nowych Członków Obserwatorów, Centrum Godności Człowieka (Węgry) 

i Fundację Life Network (Malta). 

 

 

 

Europejska Federacja Rodzin Katolickich: rodzina źródłem odzyskania równowagi  

po pandemii  

Europejska Federacja Stowarzyszeń Rodzin Katolickich (FAFCE) w specjalnej rezolucji wzywa wszystkie państwa 

członkowskie Unii Europejskiej do pilnego zainwestowania w politykę demograficzną i rodzinną w celu  

zapewnienia Europie zrównoważonej przyszłości po pandemii. Więcej: www.misyjne.pl 

https://misyjne.pl/europejska-federacja-rodzin-katolickich-rodzina-jest-zrodlem-odzyskania-rownowagi-po-pandemii/


 

Strona | 9  
 

Papież: odwaga i ufność rodzą się z nadziei 

 

 

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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