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Papież Franciszek o małżeństwie i rodzinie  
 

Papież zwraca uwagę na piękno małżeństwa 

 

W intencji modlitewnej na miesiąc czerwiec papież zauważa, że małżeństwo, które 

stanowi wielkie marzenie Boga dla człowieka jest wspaniałą przygodą na całe życie. 

Mężowi i żonie każdego dnia towarzyszy Jezus, który jest oparciem w ponurych  

i trudnych dniach wspólnej podróży. Małżeństwo jest również związkiem trwającym. 

To moc sakramentu, z której można czerpać jak ze źródła, aby kochać, przebaczać 

i otwierać serce na potrzeby innych. Więcej: www.kodr.pl 

 

Papież wzywa do ożywienia duszpasterstwa rodzin  
 

Do odnowienia duszpasterstwa rodzin zachęcił Ojciec Święty w przesłaniu wideo skierowanym do uczestników 

Forum zorganizowanego przez Dykasterię ds. Świeckich, Rodziny i Życia w dniach 9-12 czerwca 2021 r. w ramach 

Roku „Rodzina Amoris laetitia”. 

Pełną treść papieskiego przesłania publikujemy TUTAJ 

Papież podkreślił, że wobec trudności spowodowanych przez pandemię, rodzina jest dziś bardziej  

niż kiedykolwiek znakiem czasu, a Kościół jest wezwany przede wszystkim do aktywnego wsłuchiwania się  

w rodziny, a jednocześnie do włączenia ich jako podmiotów troski duszpasterskiej. „Aby nieść miłość Boga  

rodzinom i ludziom młodym, którzy będą budować rodziny jutra, potrzebujemy pomocy samych rodzin,  

ich konkretnego doświadczenia życia i komunii” – stwierdził Franciszek. Więcej: www.ekai.pl 

 

Papież: małżeństwa i rodziny są wezwane do misji w Kościele 
 

„Kiedy rodzina odkrywa w pełni dar sakramentu małżeństwa odczuwa pragnienie, aby dzielić go z innymi  

rodzinami, ponieważ radość misyjna ze spotkania Pana dąży do rozszerzania się i tworzy nowe wspólnoty”  

– te słowa Papież skierował w przesłaniu do uczestników watykańskiego forum poświęconego wprowadzaniu  

w życie papieskiej adhortacji Amoris letitia. W wydarzeniu uczestniczą delegaci komisji ds. duszpasterstwa rodzin 

z 60 konferencji episkopatów świata oraz 30 ruchów międzynarodowych. Spotkanie odbywa się pod hasłem:  

„W jakim punkcie jesteśmy z Amoris letitia. Strategie do zastosowania Adhortacji Apostolskiej Papieża Franciszka”. 

Więcej: www.vaticannews.va 
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http://kodr.pl/2021/06/papiez-zwraca-uwage-na-piekno-malzenstwa/
https://www.ekai.pl/dokumenty/przeslanie-papieza-franciszka-do-uczestnikow-forum-w-ramach-roku-rodzina-amoris-laeticia/
https://www.ekai.pl/papiez-wzywa-do-ozywienia-duszpasterstwa-rodzin/
https://www.vaticannews.va/pl/watykan/news/2021-06/papiez-do-uczestnikow-forum-amoris-letitia.html
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Papież do małżonków: umacniajcie waszą miłość łaską sakramentu 
 

Dzięki łasce sakramentu małżonkowie mogą się doskonalić w miłości – przypomina chrześcijańskim rodzinom 

Papież w kolejnym filmie przygotowanym z okazji Roku Rodziny Amoris Laetitia. Tym razem komentuje  

świadectwo afrykańskiego małżeństwa, które dzieli się swoimi doświadczeniami w przezwyciężaniu rodzinnych 

kryzysów i nieporozumień. Więcej: www.vaticannews.va 

 

Papież: każde małżeństwo może być święte 
 

Każde małżeństwo może być święte, jeśli tylko tego pragnie – mówi Papież w trzecim już filmie przygotowanym 

z okazji trwającego obecnie Roku Rodziny – Amoris laetitia. Tym razem Franciszek komentuje świadectwo rodziny 

z Tajwanu. Doświadczyło ono łaski potomstwa, pomimo zdiagnozowanej w młodości niepłodności. Po 31 latach 

małżeństwa odkryliśmy, że dzięki łasce sakramentu małżeństwa wszystko jest możliwe z Jezusem – wyznaje ojciec 

rodziny, Antonio. Więcej: www.vaticannews.va 

 

Papież: szkoła powinna kształtować zdolność do bycia darem 
 

„Moim pragnieniem jest, aby wasze szkoły miały sumienie i kształtowały sumienia” – te słowa Papież przekazał  

w przesłaniu z okazji 20. rocznicy powstania Latynoamerykańskiej Federacji Kolegiów Towarzystwa Jezusowego. 

Ojciec Święty stwierdził, że sam Jezus jest wzorem, który uczy nas, jak odnosić się do innych oraz do stworzenia. 

Wskazuje nam, w jaki sposób wychodzić na zewnątrz, aby spotkać się z Nim w maluczkich, odnaleźć Go w ubogich 

i wykluczonych. On zawsze szukał tych ludzi. Papież życzył, aby szkoły jezuickie kształtowały serca przekonane 

o misji, dla której zostały stworzone, z przeświadczeniem, że życie wzrasta i dojrzewa w takim stopniu, w jakim 

oddajemy je dla innych. Życie, które chce się za wszelką cenę zachować, staje się obiektem muzealnym, pachną-

cym naftaliną. Nie przynosi żadnego owocu. Więcej: www.vaticannews.va 

 

 

Pandemia doprowadziła do wzrostu liczby pracujących dzieci 
 

Franciszek podkreślił, że „dzieci są przyszłością rodziny ludzkiej”. W swym wpisie na Twitterze zauważył, że „to 

do nas wszystkich należy zadanie, aby sprzyjać ich rozwojowi, zdrowiu i pogodzie ducha!”. Tym samym Papież 

nawiązał do przypadającego 12 czerwca Światowego Dnia Sprzeciwu wobec Pracy Dzieci ustanowionego przez 

ONZ w celu ograniczenia ich wyzysku i podniesienia minimalnego wieku zatrudnienia. Więcej: www.vaticannews.va 

 

Papieskie Orędzie na Dzień Dziadków i Osób Starszych - tekst  

 

Droga babciu, drogi dziadku, bliskość Pana da siłę, także najbardziej kruchym spośród nas, aby wyruszyć w nową 

drogę: drogami marzeń, pamięci i modlitwy – pisze Franciszek w orędziu na I Światowy Dzień Dziadków i Osób 

Starszych. Więcej: www.vaticannews.va 

 

https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2021-06/papiez-do-malzonkow-umacniajcie-wasza-milosc-laska-sakramentu.html
https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2021-06/trzeci-film-papieza-z-okazji-roku-rodziny-amoris-letitia.html
https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2021-06/papiez-latynoamerykanska-federacji-kolegiow-jezuickich.html
https://www.vaticannews.va/pl/swiat/news/2021-06/pandemia-doprowadzila-do-wzrostu-liczby-pracujacych-dzieci.html
https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2021-06/papieskie-oredzie-na-dzien-dziadkow-i-osob-starszych.html
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Z Polski 
 

Rząd ogłosił Strategię Demograficzną 2040. Jakie są jej założenia? Premier: Wsparcie polskich 

rodzin, jako PiS, mamy w kodzie genetycznym 
 

Program demograficzny w ramach Polskiego Ładu ma wzmocnić Polskę; jeśli nie wzmocnimy wsparcia państwa  

dla rodzin, to za dekadę lub dwie nastąpi zapaść, paraliż w systemie emerytalnym, spowolnienie wzrostu  

gospodarczego - mówił premier Mateusz Morawiecki podczas ogłaszania projektu Strategii Demograficznej 2040. 

Więcej: www.wpolityce.pl 

 

Minęło 10 lat od podpisania w Stambule konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy 

wobec kobiet i przemocy domowej 

Konwencji stambulskiej wciąż nie ratyfikowała znaczna część państw należących do Rady Europy, których  

populacja stanowi ponad 40 proc. Rady Europy. Co więcej, Polska jest jedynym państwem z Grupy Wyszehradzkiej, 

które tę konwencję ratyfikowało. Te państwa, które nie przyjęły konwencji stambulskiej, nie przyjęły jej  

nie dlatego, że nie chcą walczyć z przemocą domową, nie chcą walczyć z przemocą wobec kobiet, ale właśnie 

dlatego, że konwencja rodzi tak wiele wątpliwości ze względu na jej ideologiczny charakter – mówiła w środowym 

programie „Rykoszetem” na antenie TV Trwam Karolina Pawłowska, dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego 

Instytutu Ordo Iuris. Więcej: www.jedenznas.pl 

 

Bioetycy i lekarze kwestionują nowe wytyczne w kwestii badań nad ludzkimi zarodkami 
 

„Eksperymentowanie na ludzkich embrionach w wieku do 14 dni – niezwykle wrażliwym ludzkim życiu  

– jest już poważną niesprawiedliwością i formą wyzysku” – stwierdził David Albert Jones, szef Centrum Bioetyki 

Anscombe z siedzibą w Oksfordzie. Jest zaniepokojony obecną zmianą „na jeszcze gorsze”. Do 26 maja 2021 

roku, zgodnie z zaleceniami Międzynarodowego Towarzystwa Badań nad Komórkami Macierzystymi (ISSCR),  

ludzkie zarodki można było „hodować" do czternastego dnia po zapłodnieniu. Jednak ta majowa data stała się 

przełomem. Przełomem, na który nie zgadzają się niektórzy lekarze i bioetycy. Więcej: www.opoka.news 

 

Przewodniczący Episkopatu: rezolucja Parlamentu Europejskiego narusza prawo do życia 

Rezolucja Parlamentu Europejskiego przyjmująca proaborcyjny raport Chorwata Matića jest pozbawiona mocy 

prawnej i przekracza wszelkie granice etyczne – uważa abp Stanisław Gądecki. Przewodniczący Konferencji  

Episkopatu Polski w sanktuarium Matki Bożej Ucieczki Grzeszników w Wieleniu w archidiecezji poznańskiej  

przypomniał, że każdy człowiek ma prawo do życia. W homilii metropolita poznański poruszył temat tzw. raportu 

Chorwata Matića przegłosowany większością głosów 24 czerwca w Parlamencie Europejskim.  

Więcej: www.episkopat.pl 

https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/555187-ogloszono-strategie-demograficzna-2040-co-obejmuje-projekt
https://jedenznas.pl/minelo-10-lat-od-podpisania-w-stambule-konwencji-o-zapobieganiu-i-zwalczaniu-przemocy-wobec-kobiet-i-przemocy-domowej/
https://opoka.news/bioetycy-i-lekarze-kwestionuja-nowe-wytyczne-w-kwestii-badan-nad-ludzkimi-zarodkami
https://episkopat.pl/przewodniczacy-episkopatu-rezolucja-parlamentu-europejskiego-narusza-prawo-do-zycia/
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Abp Jędraszewski do obrońców życia: Boże prawo stoi na straży naszego człowieczeństwa 

– Dziś nieraz możemy upadać na duchu widząc, jak cywilizacja śmierci ogarnia coraz to nowe przestrzenie naszego 

myślenia, postępowania i życia. Tym bardziej doceniamy świadectwo tych, którzy stoją na straży Bożego prawa,  

bo ono jest po to, by stać na straży naszego człowieczeństwa – mówił abp Marek Jędraszewski do obrońców życia 

podczas Mszy św. w kolegiacie św. Floriana w Krakowie. Więcej: www.diecezja.pl 

Ks. prof. P. Bortkiewicz: Współczesna kultura odwodzi kobiety od macierzyństwa, wmawiając, 

że jest ono wręcz wyrazem zniewolenia, uniżenia i upodlenia  
 

Współczesna kultura odwodzi kobiety od macierzyństwa, wmawiając, że jest ono wręcz wyrazem zniewolenia,  

uniżenia i upodlenia. W tej sposób obdziera się kobietę z jej piękna – powiedział ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr, 

etyk, w piątkowym felietonie z cyklu „Myśląc Ojczyzna” w TV Trwam. W ostatnich czasach dostrzegamy problem 

zatracenia męskości oraz kobiecości wśród społeczeństwa. Do tej kwestii odniósł ks. prof. Paweł Bortkiewicz,  

mówiąc, że „mamy czasy, które promują wizerunek zniewieściałego mężczyzny, odzierając go z męstwa, a z drugiej 

strony to czasy kultury promujące wyzwoloną kobietę”. Więcej: www.radiomaryja.pl 

 

Ekspert prawa: raport Maticia chce przewrotu ws. aborcji i klauzuli sumienia 
 

Parlament Europejski zatwierdził projekt nowej rezolucji, tzw. raport Maticia. Dokument chce przewrotu w prawie 

międzynarodowym ws . aborcji i klauzuli sumienia – powiedziała Karolina Pawłowska, ekspert prawa  

międzynarodowego. Mamy do czynienia z ofensywą prawną i ideologiczną. Więcej: www.niedziela.pl 

 

M. Korzekwa-Kaliszuk: Unia Europejska nie ma kompetencji do tego, aby narzucić państwom 

członkowskim aborcję na życzenie 

Od strony prawnej i od strony traktatów Unia Europejska nie ma kompetencji do tego, aby narzucić państwom 

członkowskim aborcję na życzenie. To jednak nie powstrzymuje lobby aborcyjnego – powiedziała  

Magdalena Korzekwa-Kaliszuk, prawnik i psycholog, w programie „Polski Punkt Widzenia” w Telewizji Trwam.  

Więcej: www.jedenznas.pl 

 

M. Guziak–Nowak o przyjęciu raportu Maticia: w UE mamy do czynienia z likwidacją wolności  

w imię wolności 

Środowiska proaborcyjne próbują nam wmówić, że uznanie zabijania dzieci za prawo człowieka da nam wolność, 

większą możliwość samostanowienia. To nie jest żadna wolność. To, co obecnie dzieje się w Unii Europejskiej,  

to likwidacja wolności w imię wolności – podkreśliła Magdalena Guziak-Nowak, sekretarz zarządu Polskiego  

Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. Więcej: www.radiomaryja.pl 

https://diecezja.pl/aktualnosci/abp-marek-jedraszewski-do-obroncow-zycia-boze-prawo-stoi-na-strazy-naszego-czlowieczenstwa/
https://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-ks-prof-p-bortkiewicz-wspolczesna-kultura-odwodzi-kobiety-od-macierzynstwa-wmawiajac-ze-jest-ono-wrecz-wyrazem-zniewolenia-unizenia-i-upodlenia/
https://m.niedziela.pl/artykul/69558/Raport-Maticia-chce-przewrotu-ws-aborcji
https://jedenznas.pl/m-korzekwa-kaliszuk-unia-europejska-nie-ma-kompetencji-do-tego-aby-narzucic-panstwom-czlonkowskim-aborcje-na-zyczenie/
https://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-m-guziak-nowak-o-przyjeciu-raportu-maticia-w-ue-mamy-do-czynienia-z-likwidacja-wolnosci-w-imie-wolnosci/
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#OjcostwoPrzygodaŻycia – Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej promuje zaangażowane 

ojcostwo 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej rusza z kampanią promującą zaangażowane ojcostwo. Akcja promocyjna 

opierająca się na trzech spotach wyświetlanych w mediach społecznościowych będzie przekonywać młodych ludzi, 

że bycie ojcem i aktywna obecność w życiu dziecka to prawdziwa przygoda życia – dostępna na wyciągnięcie ręki 

dla każdego mężczyzny. Więcej: www.gov.pl 

 

Nowe, zaskakujące dane dotyczące ojców w Polsce 

Dotychczasowy obraz ojca, mężczyzny, głowy rodziny nie wróżył dobrze. Czy jesteśmy już po tym społecznym, 

męskim kryzysie? Czy to pandemia przetasowała wartości jakimi chcą podążać młodzi ojcowie? W raporcie 

STATO'20 podsumowującym rok 2020 w Polsce, ponad 60% ojców przyznało, że zaczęło spędzać więcej czasu  

z dziećmi. Ponad połowa tej grupy (28%) zadeklarowała, że czas spędzony z dziećmi przełożył się na poprawę 

relacji rodzinnych w domu. Obecni w domach ojcowie zbudowali silniejszą relację ze swoimi dziećmi.  

Więcej: www.franciszkanska3.pl  

 

Plenerowy IX Ogólnopolski Zjazd Dużych Rodzin z udziałem Ministra Pawła Szrota 

 

Szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szrot wziął udział w Plenerowym IX Ogólnopolskim Zjeździe Dużych Rodzin. 

Podczas panelu społeczno ekonomicznego „Rodzina: Tradycja. Inwestycja. Przyszłość”, będącego oficjalną częścią 

uroczystości, wręczono statuetki „Przyjaciel Dużej Rodziny” oraz „Firma Przyjazna Dużym Rodzinom 2021”.  

Wydarzenie to miało miejsce w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Więcej: www.prezydent.pl 

 

 Premiera filmu o bohaterskiej akuszerce z Auschwitz Stanisławie Leszczyńskiej  
 

W poniedziałek wieczorem w Teatrze Wielkim w Łodzi odbyła się premiera filmu dokumentalnego „Położna”.  

Jego bohaterką jest Stanisława Leszczyńska. Jako więźniarka niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau przyjęła  

ponad 3000 porodów. Więcej: www.radiomaryja.pl 

 

Rodziny dzieci utraconych pielgrzymowały do Łagiewnik 

Ogólnopolska pielgrzymka rodzin w żałobie po utracie dziecka odbyła się już po raz czwarty. Podczas  

modlitewnego spotkania w łagiewnickim sanktuarium zmarłe dzieci zostały zawierzone Bożemu Miłosierdziu.  

- Chcemy zawierzyć dzieci, które odeszły w okresie prenatalnym i nie otrzymały łaski chrztu z wody, ale także te, 

które zmarły w nagłych okolicznościach, w wypadkach komunikacyjnych, w wyniku samobójstwa. Pragniemy  

dziękować za dar życia dzieci, które odeszły w naszych rodzinach, na każdym etapie ich rozwoju: dzieci  

nienarodzone i te, które zmarły później - mówił Piotr Guzdek, jeden z koordynatorów wydarzenia.  

Więcej:  info.wiara.pl 

https://www.gov.pl/web/demografia/ojcostwoprzygodazycia--ministerstwo-rodziny-i-polityki-spolecznej-promuje-zaangazowane-ojcostwo
http://franciszkanska3.pl/aktualnosci/nowe-zaskakujace-dane-dotyczace-ojcow-w-polsce
https://www.prezydent.pl/kancelaria/aktywnosc-ministrow/art,2463,plenerowy-ix-ogolnopolski-zjazd-duzych-rodzin--z-udzialem-ministra-pawla-szrota.html
https://www.radiomaryja.pl/informacje/premiera-filmu-o-bohaterskiej-akuszerce-z-auschwitz/
https://info.wiara.pl/doc/6908619.Rodziny-dzieci-utraconych-pielgrzymowaly-do-Lagiewnik
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Poświęcono Budynek Domu Życia w Kalwarii Zebrzydowskiej 

W sobotę 12. czerwca bp Wiesław Śmigiel, Przewodniczący Rady ds. Rodziny KEP, poświęcił wyremontowany  

budynek na Dróżkach Kalwaryjskich, w którym powstaje Dom Życia.  Pobłogosławienie Domu Życia odbyło się  

w obecności abp. Marka Jędraszewskiego, metropolity krakowskiego, o. Konrada Cholewy OFM, kustosza  

sanktuarium, o. Leonarda Hryniewskiego OFM, inicjatora i koordynatora placówki, oraz zaproszonych gości  

i wolontariuszy.  Po zakończeniu etapu przygotowania pomieszczeń przeznaczonych dla Domu Życia zostają  

finalizowane także kwestie formalne oraz organizowanie kadry i wolontariuszy. W niedalekiej przyszłości placówka 

rozpocznie funkcjonowanie. Dom Życia można wesprzeć finansowo. Informacje są podane  

na stronie www.domzycia.bernardyni.pl. Więcej: www.kalwaria24.pl 

 

 

Dzwon Głos Nienarodzonych będzie przypominał o prawie do życia 
 

W Kolbuszowej na Podkarpaciu odbyła się we wtorek uroczystość wprowadzenia dzwonu Głos Nienarodzonych  

do kościoła Wszystkich Świętych. Monumentalny dzwon, który został pobłogosławiony przez papieża Franciszka  

w Watykanie we wrześniu 2020 r., przypomina o konieczności ochrony życia. Duchowe przygotowanie  

do wtorkowych uroczystości poprowadził ks. Przemysław Drąg, Krajowy Duszpasterz Rodzin, który mówił  

o znaczeniu obrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Więcej: www.opoka.news 

 

 

Prof. Stanisław Grygiel doktorem honoris causa UKSW 

 

” Nowożytność mówi dużo o nowym człowieku, ale nie pyta o to, kim on jest i kim ma być, aby mógł być sobą. 

Zostawia ugorem jego człowieczeństwo, a troszczy się o coś, co sama wymyśla i sama nazywa człowiekiem”  

– powiedział prof. Stanisław Grygiel, filozof, specjalista w zakresie studiów nad rodziną, który 30 czerwca otrzymał 

tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Więcej: www.ekai.pl 

 

 

Letnia Akademia Pro-Life 

Letnia Akademia Pro-Life to propozycja dla młodych w wieku 18–30 lat chcących bronić życia człowieka.  

Pragniemy, by uczestnicy wyjazdu pogłębili swoją wiedzę na temat najważniejszych zagadnień bioetycznych, 

a potem dzielili się nią z rodziną, przyjaciółmi i znajomymi w ich miejscach nauki i pracy. Każdego dnia będą się 

odbywać warsztaty w kameralnej grupie. Po nich wyruszymy na zwiedzanie Krakowa. W planie także codzienna 

Eucharystia i wieczorne spotkania na tarasie z ciekawymi gośćmi. Udział w Akademii może być świetną okazją  

do nawiązania znajomości z osobami o podobnych poglądach z całej Polski. Więcej: www.pro-life.pl 

 

 
 
 

 

http://www.domzycia.bernardyni.pl/
https://kalwaria24.pl/poswiecono-budynek-domu-zycia-w-kalwarii-zebrzydowskiej/
https://opoka.news/dzwon-glos-nienarodzonych-bedzie-przypominal-o-prawie-do-zycia
https://www.ekai.pl/prof-stanislaw-grygiel-doktorem-honoris-causa-uksw/
https://pro-life.pl/warsztaty/
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Ze świata 

 

Parlament Europejski: Dostęp do aborcji jest prawem człowieka 
 

Parlament Europejski przyjął wczoraj rezolucję, według której dostęp do bezpiecznej i legalnej aborcji jest  

prawem człowieka. "To próba konfrontacji z takimi krajami jak Polska i Malta, gdzie prawa kobiet są ograniczane" 

- pisze portal Politico.eu, relacjonując wydarzenia w PE. Rezolucja wzywa kraje UE do uznania, że każde  

ograniczenie dostępu do antykoncepcji, leczenia bezpłodności, opieki położniczej i aborcji "stanowi naruszenie 

praw człowieka" i wzywa kraje do "potępienia wszelkich prób ograniczenia dostępu” do tych usług. Decyzja 

została uchwalona głosami 378 europosłów, 255 było przeciw. Więcej: www.rp.pl 

 

COMECE: rezolucja parlamentu świadectwem niepojących przemian 
 

Przyjęcie przez Parlament Europejski Raportu Matića jest świadectwem niepokojących przemian w Europie – 

uważa sekretarz generalny Rady Episkopatów Unii Europejskiej COMECE. Przyznaje on, że rezolucja parlamentu 

nie ma mocy wiążącej, jednakże fakt, że większość parlamentarzystów uznała aborcję za prawo człowieka, a 

zarazem odmówiła pracownikom medycznym prawa do sprzeciwu sumienia, pokazuje, że Europa oddala się od 

swej antropologicznej tożsamości, która stawia w centrum godność człowieka. Więcej: www.vaticannews.va 

 

Francja: obrońcy życia protestują przeciw ustawie bioetycznej i uzurpacjom PE 
 

O udział w zaplanowanej na jutrzejszy wieczór demonstracji przeciwko projektowi ustawy bioetycznej oraz ra-

portowi Matićia, który na forum Parlamentu Europejskiego ma przyznać obywatelom „prawa seksualne i repro-

dukcyjne” zaapelowali francuscy obrońcy życia z „Manif pour tous”. Więcej: www.niedziela.pl 

 

Aborcja na życzenie niezgodna z konstytucją? Jest wyrok w Argentynie 
 

Według wyroku Sądu Federalnego w Argentynie wprowadzone w grudniu ubiegłego roku prawo do aborcji na żą-

danie może być niezgodne z konstytucją. Jeden z polityków pro-life określił tę ustawę „ludobójczym prawem”. 

Sąd Federalny nakazał zawieszenie wykonalności nowej ustawy aborcyjnej w całym kraju do momentu rozpa-

trzenia sprawy przez Sąd Najwyższy. Jak tłumaczył sędzia Alfredo López, jego decyzja podyktowana była praw-

dopodobną niezgodnością przepisów z konstytucją. Więcej: www.dorzeczy.pl 

 

 

Polub nas na Facebooku i bądź na bieżąco! 

 

ZAPRASZAMY!!!  

 

 

https://www.rp.pl/Spor-o-aborcje/210629605-Parlament-Europejski-Dostep-do-aborcji-jest-prawem-czlowieka.html
https://www.vaticannews.va/pl/swiat/news/2021-06/comece-o-rezolucji-parlamentu-europejskiego.html
https://www.niedziela.pl/artykul/69511/Francja-obroncy-zycia-protestuja-przeciw
https://dorzeczy.pl/swiat/187782/aborcja-na-zyczenie-niezgodna-z-konstytucja-jest-wyrok-w-argentynie.html
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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USA: katolicy krytycznie o proaborcyjnych politykach 
 

Zdecydowana większość amerykańskich katolików regularnie chodzących do kościoła uważa, że politycy, którzy 

w swej działalności zajmują stanowiska sprzeczne z nauczaniem Kościoła, wprowadzają wśród wiernych zamęt. 

Dane te wynikają z sondażu przeprowadzonego przez CRC Research na zlecenie stowarzyszenia CatholicVote, 

które zachęca amerykańskich biskupów do zajęcia jednoznacznego stanowiska w tej sprawie.  

Więcej: www.vaticannews.va 

 

Watykan obserwatorem Światowej Organizacji Zdrowia  
 

Stolica Apostolska jest od wczoraj państwem obserwatorem Światowej Organizacji Zdrowia. Decyzję  

w tej sprawie podjęto na zgromadzeniu tej organizacji. Była to inicjatywa Włoch, których wniosek poparło  

71 krajów, w tym 19 z Unii Europejskiej, między innymi Polska. Więcej: www.gosc.pl 

 

Protest Watykanu przeciw prawu o homotransfobii 
 

Stolica Apostolska ostrzega przed forsowanym we Włoszech kontrowersyjnym projektem prawa o tak zwanej 

homotransfobii. Szef papieskiej dyplomacji abp Paul Gallagher złożył notę werbalną w tamtejszym ministerstwie 

spraw zagranicznych. Zdaniem Watykanu przyjęcie tak zwanego prawa Zan naruszałoby umowę o rewizji  

konkordatu. Więcej: www.vaticannews.va 

 

Kard. Parolin: prawo o homotransfobii jest niejasne 
 

„W projekcie włoskiego prawa o homotransfobii pojęcie dyskryminacji jest niejasne. Istnieje więc ryzyko,  

że będzie ono łączyć najróżniejsze rodzaje zachowań i karać wszelkie możliwe rozróżnienia między mężczyzną 

i kobietą” – powiedział kard. Pietro Parolin. Więcej: www.opoka.news 

 

 

Bp Vokál: opowiedzieliśmy Papieżowi o „nowych prawach człowieka” 
 

Ojciec Święty sam przyznał, że jeszcze przed trzema laty miał poważne obawy o europejskie instytucje.  

W kontekście fali migrantów i trwających wówczas kryzysów przyszłość Unii nie jawiła się w różowych barwach 

– mówi Radiu Watykańskiemu bp Jan Vokál z Hradec Králové, wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów 

Unii Europejskiej COMECE. Wraz z innymi członkami prezydium tej instytucji gościł on w ubiegłym tygodniu w 

Watykanie i został przyjęty przez Papieża. Więcej: www.vaticannews.va 

 
 
 

 

 

https://www.vaticannews.va/pl/kosciol/news/2021-06/amerykanie-o-politykach-katolikach-wprowadzajacych-zamet.html
https://www.gosc.pl/doc/6897704.Watykan-obserwatorem-Swiatowej-Organizacji-Zdrowia
https://www.vaticannews.va/pl/swiat/news/2021-06/protest-watykanu-przeciw-prawu-o-homotransfobii.html
https://opoka.news/kard-parolin-prawo-o-homotransfobii-jest-niejasne
https://www.vaticannews.va/pl/watykan/news/2021-06/bp-vokal-opowiedzielismy-papiezowi-o-nowych-prawach-czlowieka.html
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Rodziny muszą przejąć inicjatywę w Kościele 
 

Wciąż jeszcze trzeba przypominać, że rodziny na mocy sakramentu chrztu i małżeństwa powinny odgrywać 

podmiotową rolę w duszpasterstwie Kościoła – uważa podsekretarz Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia. 

Podkreśla ona, że upoważnia to rodziny do podejmowania konkretnych inicjatyw duszpasterskich i przełamy-

wania obecnego status quo w Kościele. Gabriella Gambino podsumowuje w rozmowie z Radiem Watykańskim 

czterodniowy webinar zorganizowany przez jej dykasterię, aby zobaczyć na ile zmieniło się duszpasterstwo 

rodzin po papieskiej adhortacji Amoris laetitia. Więcej: www.vaticannews.va 

 

 

Papież przykłada wielkie znaczenie do roli świeckich w Kościele  
 

Franciszkowi zależy na promocji świeckich w różnych dziedzinach życia kościelnego i społecznego. Przykłada 

wielkie znaczenie do roli laikatu, starając się przezwyciężać klerykalizm i elitaryzm, które wciąż dają o sobie 

znać w wielu krajach świata. Wskazuje na to kard. Kevin Joseph Farrell dokonując swoistego bilansu misji kie-

rowanej przez siebie Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia. Dykasteria ta powstała pięć lat temu jako pierwszy 

ważny owoc reformy Kurii Rzymskiej przeprowadzanej przez Franciszka. W jej skład weszły wcześniejsze waty-

kańskie instytucje zajmujące się podobną tematyką. „W naszej dykasterii pracują przede wszystkim świeccy. 

Papież chce, by stali się odpowiedzialnymi protagonistami w wielu dziedzinach naszego życia” – mówi Radiu 

Watykańskiemu kard. Farrell. Więcej: www.vaticannews.va 

 

 

Abp Paglia apeluje o nową teologię i przymierze intelektualistów 
 

„Ocalmy braterstwo: razem” – to tytuł manifestu teologów związanych z Papieską Akademią Życia i nowym  

Papieskim Instytutem Teologicznym dla Nauk o Małżeństwie i Rodzinie. Został on skierowany do teologów  

i wszystkich intelektualistów dobrej woli. Marzeniem jego sygnatariuszy jest z jednej strony stworzenie nowej 

teologii, czy dosłownie stworzenie jej na nowo w dialogu z nauką i kulturą, a z drugiej strony nawiązanie syno-

dalnego przymierza pomiędzy wszystkimi intelektualistami. Więcej: www.vaticannews.va 

 

 

Watykan zarządza rotację w kierownictwie stowarzyszeń 
 

Stolica Apostolska nałożyła ograniczenia czasowe dla kierownictwa międzynarodowych stowarzyszeń wiernych. 

Maksymalna łączna długość mandatów wynosi odtąd 10 lat. Przewiduje się jednak możliwość dyspensy  

dla założycieli, jeśli służy to rozwojowi i stabilizacji stowarzyszenia. Zatwierdzony przez Papieża dekret  

w tej sprawie wydała Dykasteria ds. Świeckich, Rodziny i Życia. Dotyczy on stowarzyszeń ustanowionych  

bądź uznanych przez tę dykasterię, których jest w sumie 109, a także ruchów, nad którymi dykasteria sprawuje 

nadzór, takich jak na przykład Droga Neokatechumenalna, Odnowa Charyzmatyczna czy System Parafialnych 

Komórek Ewangelizacyjnych. Więcej: www.vaticannews.va 

 

 

https://www.vaticannews.va/pl/kosciol/news/2021-06/rodziny-musza-przejac-inicjatywe-w-kosciele.html
https://www.vaticannews.va/pl/watykan/news/2021-06/papiez-przyklada-wielkie-znaczenie-do-roli-swieckich-w-kosciele.html
https://www.vaticannews.va/pl/watykan/news/2021-06/abp-paglia-apeluje-o-nowa-teologie-i-przymierze-intelektualistow.html
https://www.vaticannews.va/pl/watykan/news/2021-06/watykan-zarzadza-rotacje-w-kierownictwie-stowarzyszen.html
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Hadjadj: kryzys ojcostwa to okazja, by uczyć się od św. Józefa 
 

Inicjatywy takie jak in vitro dla wszystkich dają nam do zrozumienia, że można się obejść bez ojca. Zarazem 

aktualny kryzys ojcostwa sprawia, że jako ojcowie nie mamy już oparcia we wzorcach światowych i pogańskich. 

W takiej sytuacji nie pozostaje nam nic innego jak wsłuchać się w Objawienie Ojca i przyjąć św. Józefa za swojego 

patrona – radzi Fabrice Hadjadj ojciec dziewięciorga dzieci a zarazem filozof, dramaturg i konwertyta, w prze-

szłości członek nieistniejącej już Papieskiej Rady ds. Świeckich. Więcej: www.vaticannews.va 

 

 

Pandemia szczególnie trudnym czasem dla osób starszych  
 

W czasie pandemii radykalnie zwiększyła się liczba nadużyć i oszustw, których ofiarą padły osoby w podeszłym 

wieku. Jest to bezpośrednia konsekwencja osamotnienia, w którym żyją dziś najstarsi – uważa Vittorio Scelzo, 

ze Wspólnoty św. Idziego, który jest odpowiedzialny za duszpasterstwo seniorów w Dykasterii ds. Świeckich, 

Rodziny i Życia. Rozmawiając z Radiem Watykańskim zauważył, że pandemia oswoiła nas z samotnością, która 

jednak nie jest stanem normalnym, zwłaszcza dla ludzi starszych, bo im więcej jest samotności, tym więcej jest 

nadużyć – dodaje Scelzo. Więcej: www.vaticannews.va 

 

Francja: bioetyka znów w parlamencie, prymas apeluje 
 

Nie przystępujemy do walki, by zwyciężyć. My w naszej walce wychodzimy od zwycięstwa, które już odniósł 

Jezus – pisze Prymas Galii, zachęcając francuskich katolików, by nie ulegali zniechęceniu wobec podjętej  

dziś kolejnej próby przeforsowania w parlamencie nowego prawa o bioetyce. Słowa o walce w ustach nowego 

arcybiskupa Lyonu nie powinny nikogo dziwić. Zanim został kapłanem był on, podobnie jak św. Marcin,  

żołnierzem, a dokładniej oficerem komandosów. Tym razem mówi on jednak o walce duchowej, walce samego 

Boga, w którą wchodzi się poprzez wiarę, post i modlitwę. Tych, którzy są już znużeni przeciągającymi się 

zmaganiami w obronie życia, dziecka i rodziny, zapewnia, że zwycięstwo leży po stronie miłości i życia.  

Więcej: www.vaticannews.va 

 

 

Hiszpania: młodzi katolicy przeciw eutanazji 
 

Już za kilka dni, 25 czerwca, w Hiszpanii ma wejść w życie prawo o eutanazji i wspomaganym samobójstwie. 

Zostało uchwalone w marcu br. bez konsultacji społecznych i „pod płaszczykiem pandemii”. Grupa młodzieży  

z Madrytu na znak sprzeciwu zorganizowała „Tydzień dla życia” (1Semanaporlavida) - łańcuch modlitwy,  

która potrwa do 25 czerwca. Więcej: www.vaticannews.va 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vaticannews.va/pl/swiat/news/2021-06/kryzys-ojcostwa-to-dobra-okazja-by-uczyc-sie-od-sw-jozefa.html
https://www.vaticannews.va/pl/swiat/news/2021-06/za-duzo-samotnosci-po-pandemii-wsrod-starszych.html
https://www.vaticannews.va/pl/watykan/news/2021-06/projekty-prawa-bioetycznego-we-francuskim-parlamencie.html
https://www.vaticannews.va/pl/kosciol/news/2021-06/mlodzi-hiszpanie-przeciwko-eutanazji.html
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Hiszpania: Lekarze masowo korzystają z klauzuli sumienia, odmawiając aborcji 
 

W Hiszpanii od 1983 r. aborcja stała się legalna w szczególnych przypadkach, jak zagrożenie dla zdrowia  

czy życia matki, ciąża w wyniku gwałtu lub ciężka choroba dziecka. W 2010 r. socjalistyczny rząd Rodrigueza 

Zapatero wprowadził ustawę zezwalającą na dobrowolne przerwanie ciąży do 14. tygodnia (tzw. aborcja  

na życzenie), uznając je za prawo kobiet. Mimo liberalnego prawa aborcyjnego lekarze, szpitale publiczne,  

a nawet niektóre regiony odwołują się do tzw. zasady sprzeciwu sumienia, odmawiając przeprowadzania  

zabiegu. Więcej: www.tvp.info 
 

 

Biskupi kubańscy przeciwko narzucaniu ideologii gender 

Kubańscy biskupi sprzeciwiają się narzucaniu ideologii gender. Piszą o tym w przesłaniu do rodzin, stanowiącym 

reakcję na rezolucję ministerstwa edukacji odnośnie do programu edukacji seksualnej. Dyrektywa ministerstwa, 

piszą biskupi, „wzbudziła liczne wypowiedzi, obawy, opinie i krytykę ze strony rodziców, osób prywatnych  

i różnych wyznań religijnych, dostrzegających z niepokojem w treściach tego dokumentu wpływ tak zwanej 

ideologii gender, która mogłaby się u nas zakorzenić, oddalając nas od naszej historii i tradycji kulturowej”. 

Więcej: www.vaticannews.va 

Wielka Brytania zalegalizowała domową aborcję. Ponad 600 lekarzy wystosowało sprzeciw  
 

Ponad 600 lekarzy zaapelowało do premiera Wielkiej Brytanii oraz szefów rządów Walii i Szkocji  

o natychmiastowe unieważnienie programu domowej aborcji. Do publicznej wiadomości nie podano jeszcze 

wyników konsultacji społecznych, w których brytyjski rząd zaproponował legalizację tzw. aborcji "Do It Yourself" 

(DIY). Kategoryczny sprzeciw w tej sprawie wyraża także episkopat Anglii i Walii. Więcej: www.polskieradio24.pl 

 

Zawierzenie Bliskiego Wschodu Świętej Rodzinie 
 

Uroczysta Eucharystia w Nazarecie była centralnym wydarzeniem obchodzonego po raz pierwszy w tym roku 

Dnia Modlitwy o pokój na Bliskim Wschodzie. Łaciński patriarcha Jerozolimy wraz z katolickimi biskupami Ziemi 

Świętej zwierzył mieszkańców tego uciemiężonego regionu Świętej Rodzinie. Więcej: www.vaticannews.va 

 

Biskupi modlili się przed kliniką aborcyjną. Jeszcze tego samego dnia uratowano życie  

noworodka  

Niezwykła sytuacja miała miejsce na Ukrainie. Dwaj lwowscy biskupi modlili się pod oddziałem ginekologicznym 

szpitala miejskiego w Iwano-Frankowsku, gdzie zabijane są dzieci nienarodzone. Tego samego dnia udało się 

uratować życie porzuconego niemowlęcia. Więcej: www.marsz.info 

 

 

 

https://www.tvp.info/54267870/hiszpania-lekarze-masowo-korzystaja-z-prawa-do-sprzeciwu-sumienia-odmawiajac-przeprowadzania-aborcji
https://www.vaticannews.va/pl/swiat/news/2021-06/biskupi-kubanscy-przeciwko-narzucaniu-ideologii-gender.html
https://www.polskieradio24.pl/5/1223/Artykul/2760006,Wielka-Brytania-zalegalizowala-domowa-aborcje-Ponad-600-lekarzy-wystosowalo-sprzeciw
https://www.vaticannews.va/pl/kosciol/news/2021-06/zawierzenie-bliskiego-wschodu-swietej-rodzinie.html
https://marsz.info/biskupi-modlili-sie-przed-klinika-aborcyjna-jeszcze-tego-samego-dnia-uratowano-zycie-noworodka/
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"Sanktuaria nienarodzonych" w USA: 29 miast przegłosowało całkowity zakaz aborcji 
 

Już 29 miast w Stanach Zjednoczonych sprzeciwiło się pro-aborcyjnej polityce Joe Bidena, wprowadzając całko-

wity zakaz aborcji. Nowe regulacje wprowadzane są w ramach inicjatywy Miasta Sanktuaria Nienarodzonych 

(Sanctuary Cities for the Unborn). Obrót o 180 stopni amerykańskiej mentalności w sprawie aborcji, wzmocniony 

podczas prezydentury Donalda Trumpa, zaczyna osiągać swój ostateczny efekt. W kraju, w którym przez lata 

zabijanie nienarodzonych dzieci traktowane było jako zwyczajny „zabieg medyczny”, obecnie ponad połowa 

społeczeństwa jest przeciwna aborcji. Skutkiem tej przemiany jest podejmowanie szeregu ustaw przez prawo-

dawców stanowych oraz najnowsza inicjatywa regulacji antyaborcyjnych na poziomie miejskich samorządów. 

Więcej: www.dorzeczy.pl 

 

 

 

Film „Nieplanowane” na czwartym miejscu listy bestsellerów „Spiegel” 
 

Ta amerykańska produkcja wywołała dwa lata temu wielkie poruszenie na całym świecie. I nadal cieszy się po-

pularnością wśród widzów, czego dowodzi czerwcowa lista bestsellerów DVD "Spiegel". Film "Nieplanowane" 

uplasował się w tym rankingu na czwartym miejscu. Więcej: www.stacja7.pl 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Śledź nas na Twitterze 

 

Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin prowadzi oficjalny  

kanał na Twitterze. 

 

Zapraszamy do śledzenia aktualności: twitter.com/DRodzin

     

                                                                 

 

https://dorzeczy.pl/swiat/186569/usa-29-miast-przeglosowalo-calkowity-zakaz-aborcji.html
https://stacja7.pl/ze-swiata/film-nieplanowane-na-czwartym-miejscu-listy-bestsellerow-spiegel/
https://twitter.com/DRodzin
https://twitter.com/DRodzin
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FAFCE (Federation of Catholic Family Associationsin Europe) 

Europejska Federacja Stowarzyszeń Rodzin Katolickich 

 

 

FAFCE postuluje równowagę między życiem rodzinnym a pracą  
 

Na konieczność równowagi między życiem rodzinnym a pracą w czasie przemian demograficznych zwraca uwagę 

Europejska Federacja Katolickich Stowarzyszeń Rodzinnych (FAFCE). Temu tematowi poświęcone było webinarium, 

jakie odbyło się 2 czerwca. Więcej: www.gosc.pl 

 

 

FAFCE: polityka rodzinna ukształtuje przyszłość Europy 
 

Polityka rodzinna ukształtuje przyszłość Europy – taki wniosek płynie z wczorajszego webinarium  

zorganizowanego przez Europejską Federację Katolickich Stowarzyszeń Rodzinnych (FAFCE) we współpracy  

z grupą roboczą Europejskiej Partii Ludowej (EPP) „Dialog międzykulturowy i religijny”. Spotkanie pod hasłem 

„Zmiana demograficzna i przyszłość Europy” prowadził polski poseł do Parlamentu Europejskiego Jan Olbrycht. 

Więcej: www.niedziela.pl 

 

 

Działania FAFCE czerwiec 2021 

 

Oświadczenie Vincenzo Bassi, przewodniczącego Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich 

w Europie (FAFCE) 

 

Bruksela, 23 czerwca 2021 r. 

 

"Po raz kolejny Komisja Praw Kobiet Parlamentu Europejskiego proponuje dokument, który, choć prawnie 

niewiążący, przedstawia szereg twierdzeń opartych raczej na stereotypach i ideologii niż na rzeczywistości i 

zdrowym rozsądku. 

 

Czytając projekt rezolucji FEMM "w sprawie sytuacji zdrowia i praw seksualnych i reprodukcyjnych w UE, w ramach 

zdrowia kobiet", można by odnieść wrażenie, że największym problemem kobiet w Europie jest dziś dostęp do 

tzw. praw reprodukcyjnych. To wszystko? Czy w wielu krajach europejskich nie jest dziś trudniej donosić ciążę do 

końca? 

 

Dlaczego więc nie skupić się na przyszłości, aby odwrócić obecną zimę demograficzną, z poszanowaniem 

kompetencji Unii Europejskiej? 

 

Posłowie do PE powinni zatem raczej promować inwestycje w akceptację życia nienarodzonych poprzez politykę 

integralnego i prawdziwie zrównoważonego rozwoju, który jest w stanie wynagrodzić macierzyństwo. 

 

https://www.gosc.pl/doc/6902526.FAFCE-postuluje-rownowage-miedzy-zyciem-rodzinnym-a-praca
https://www.niedziela.pl/artykul/68852/FAFCE-polityka-rodzinna-uksztaltuje
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Tym wnioskiem odwracamy jednak wzrok od różnych priorytetów rodzin i kobiet w Europie, lekceważąc 

jednocześnie zasadę pomocniczości. Jak to możliwe, że kobieta powinna wstydzić się macierzyństwa, 

najpiękniejszego daru? zapytał papież Franciszek w swoim przemówieniu otwierającym obrady Stanów 

Generalnych. To społeczeństwo powinno się wstydzić, kontynuował, a nie kobieta. 

 

Dobrym znakiem, jaki mógłby dać każdy poseł do PE, byłoby głosowanie za odrzuceniem tego sprawozdania. 

Każdy głos przeciwko tej propozycji będzie znakiem nadziei dla Europejczyków jutra." 

 

Słoweńska prezydencja UE "zajmie się negatywnymi trendami demograficznymi w UE" 

 

25 czerwca 2021 r, 

 

Słoweńska prezydencja UE rozpocznie się 1 lipca 2021 roku i potrwa do końca 2021 roku. Słowenia przejmuje 

Radę UE po Portugalii, która przejęła ją od Niemiec. Programy tych trzech krajów koncentrowały się na 

przeciwdziałaniu skutkom pandemii wirusa Covid-19, przywróceniu normalnego funkcjonowania Unii 

Europejskiej oraz wzmocnieniu odporności UE w obliczu przyszłych kryzysów. 

 

Sześciomiesięczne priorytety Słowenii będą się koncentrować na: 

Europejska unia zdrowia: autonomia w zakresie produktów medycznych, urządzeń i badań; 

europejska odporność na ataki cybernetyczne 

Ożywienie gospodarcze dzięki skutecznemu wdrożeniu unijnych funduszy naprawczych, w ramach zielonej  

i cyfrowej transformacji; 

Organizacja konferencji na temat przyszłości Europy: Spotkania plenarne, fora obywatelskie i platforma cyfrowa 

Konferencji; 

Wzmocnienie europejskiego stylu życia i praworządności: "Jednocześnie chcielibyśmy pokazać, w jaki sposób 

można jeszcze bardziej wzmocnić rządy prawa przy pełnym poszanowaniu krajowych systemów i tradycji 

konstytucyjnych"; 

Wyzwania demograficzne: "Słowenia zwróci również uwagę na potrzebę przeciwdziałania negatywnym 

tendencjom demograficznym w UE". 

Działania zewnętrzne UE: inwestowanie w stosunki transatlantyckie, skupienie się na stosunkach z Bałkanami 

Zachodnimi i zarządzanie migracją. 

 

FAFCE z zadowoleniem przyjmuje włączenie wyzwań demograficznych do priorytetów Słowenii i zachęca 

prezydencję słoweńską do pracy na rzecz prężnej i zrównoważonej Europy, z podkreśleniem inwestycji w rodzinę 

jako klucz do przyszłości Europy. W praktyce polityka demograficzna i rodzinna musi zostać pilnie włączona do 

krajowych planów odbudowy, a fundusze unijne przeznaczone na odbudowę muszą zostać częściowo skierowane 

na zapewnienie ich skuteczności. 

 

Aby dowiedzieć się więcej, posłuchaj webinarium FAFCE, zorganizowanego wspólnie z EPP, na temat "Wyzwania 

demograficzne i przyszłość Europy", prowadzonego przez Jana Olbrychta PL 

http://janolbrycht.pl/dialog-miedzykulturowy-i-religijny-webinarium-zmiany-demograficzne-a-przyszlosc-

europy/  

 

Tłumaczenie: Teresa Kapela 

http://janolbrycht.pl/dialog-miedzykulturowy-i-religijny-webinarium-zmiany-demograficzne-a-przyszlosc-europy/
http://janolbrycht.pl/dialog-miedzykulturowy-i-religijny-webinarium-zmiany-demograficzne-a-przyszlosc-europy/
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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! 

 

Jesteśmy 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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