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Franciszek: małżeństwo domaga się wierności, jest na zawsze 

 

 
 
 
 
 
 

 

Papież Franciszek o małżeństwie i rodzinie  
 

Franciszek: adopcja jest chrześcijańskim wyborem, który czyni  

płodnymi  

Adopcja jest chrześcijańskim wyborem, poprzez który stajemy się pośrednikami 

miłości Boga – Papież Franciszek przypomina o tym w kolejnym filmie przygotowa-

nym z okazji Roku Rodziny Amoris Laetitia. Tym razem Ojciec Święty komentuje 

świadectwo włoskiego małżeństwa, które po tym, jak u kobiety zdiagnozowano 

bezpłodność adoptowało syna. Ten gest miłości zaowocował łaską posiadania  

sześciorga własnych dzieci. Więcej: www.vaticannews.va 

 

 

Franciszek: małżeństwo domaga się wierności, jest na zawsze 

Kościół bardzo potrzebuje odważnej wierności małżonków łasce sakramentu – przypomina chrześcijańskim  

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

komentuje świadectwo włoskiego małżeństwa, które dzieli się swym doświadczeniem codziennego czerpania  

z łaski sakramentu. Więcej: www.vaticannews.va 

 

 

Papież ogłosił nową formułę Światowego Spotkania Rodzin 

Przyszłe Światowe Spotkanie Rodzin będzie mieć nową formułę. Papież ogłosił ją w krótkim wideoprzesłaniu. 

Będzie się ono odbywać zarówno w Rzymie, jak i w Kościołach lokalnych. Spotkanie to zostało przewidziane  

na czerwiec przyszłego roku, a odbędzie się ono pod hasłem: Miłość rodzinna: powołanie i droga świętości.  

Więcej: www.vaticannews.va 

 

 

Papież zachęca do spotkań dziadków z wnukami  
Jutro w całym Kościele po raz pierwszy będziemy obchodzić ustanowiony przez Papieża Franciszka Światowy 

Dzień Dziadków i Osób Starszych. Motywując swą decyzję Ojciec Święty podkreślił, że zbyt często zapomina się 

o tych osobach, które strzegą naszych korzeni, są ogniwem łączącym różne pokolenia i przekazują młodym  

doświadczenia życia i wiary. Więcej: www.gosc.pl  
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https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2021-08/franciszek-adopcja-jest-chrzescijanskim-wyborem.html
https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2021-08/franciszek-malzenstwo-domaga-sie-wiernosci-jest-na-zawsze.html
https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2021-07/papiez-oglosil-nowa-formule-swiatowego-spotkania-rodzin.html
https://www.gosc.pl/doc/6991115.Papiez-zacheca-do-spotkan-dziadkow-z-wnukami
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Papież pozdrowił kobiety pielgrzymujące do Piekar Śląskich  

Kilkadziesiąt tysięcy kobiet pielgrzymowało dziś do Piekar Śląskich. Specjalne słowa pozdrowienia i zapewnienia 

o duchowej łączności skierował do nich Papież. Franciszek życzył wszystkim babciom, mamom i córkom,  

aby spotkanie z kochającą Matką Boga i ludzi było dla każdej z nich impulsem do ożywienia wiary, nadziei i miłości 

oraz przyniosło obfite owce łaski w ich sercach, rodzinach, parafiach i wspólnotach. Więcej: www.vaticannews.va 

 

 

Papież uznał heroiczność cnót kolejnych Sług Bożych 

Oficjalnym dekretem Stolicy Apostolskiej Papież Franciszek uznał heroiczność cnót młodej matki, która nie zgo-

dziła się na terapię mogącą zaszkodzić jej dziecku. Na ołtarze trafi już niebawem także włoski franciszkanin  

i córka małżeństwa beatyfikowanego 20 lat temu przez św. Jana Pawła II. Więcej: www.vaticannews.va 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2021-08/papiez-pozdrowil-kobiety-pielgrzymujace-do-piekar-slaskich.html
https://www.vaticannews.va/pl/watykan/news/2021-08/papiez-uznal-heroicznosc-cnot-kolejnych-slug-bozych.html
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Z Polski 
 

"Zima demograficzna" w Polsce. "Sytuacja jest bardzo poważna" 

To ostatni moment, by zapobiec gwałtownemu spadkowi populacji w naszym kraju - uważa wiceminister rodziny 

i polityki społecznej Barbara Socha. Dodała, że poziom dzietności jest bardzo niski. Jej zdaniem problemy  

demograficzne Polski mogą doprowadzić za 10-20 lat "do zahamowania wzrostu gospodarczego". We wtorek 

wiceminister uczestniczyła w konsultacjach z samorządowcami z Lubelszczyzny projektu Strategii  

Demograficznej 2040. - Sytuacja demograficzna jest bardzo poważna. Od 30 lat mamy w Polsce do czynienia  

z "zimą demograficzną". To czas, w którym poziom dzietności jest bardzo niski, daleko odbiegający  

od zastępowalności pokoleń – zaznaczyła Socha. Więcej: www.tvn24.pl 

 

Ruszyły konsultacje Strategii Demograficznej 2040 

– Dzisiaj rozpoczynamy szerokie konsultacje społeczne projektu Strategia Demograficzna 2040 – powiedziała 

minister Barbara Socha. – Polityka mieszkaniowa i rynek pracy to dwie główne wskazywane przez Polaków bariery, 

które powodują, że młodzi ludzie rezygnują bądź odkładają na odległy czas decyzje o założeniu rodziny  

i posiadaniu potomstwa. Więcej: www.gov.pl 

 

Abp Gądecki: rodzina jest podstawową przestrzenią życia Kościoła 

„Rodzina – Kościół domowy – jest podstawową przestrzenią życia Kościoła, szczególnie ze względu  

na jej decydującą rolę w chrześcijańskim wychowywaniu dzieci” – mówił abp Stanisław Gądecki w niedzielę  

22 sierpnia w Górce Duchownej. Metropolita poznański przewodniczył uroczystościom patronalnym w tamtejszym 

sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia. Więcej: www.ekai.pl 

 
 

Bp Mazur: małżeństwo i rodzina są święte i nie można się nimi bawić 

„Dziś w naszych rodzinach trzeba odwagi, aby powiedzieć jasno synowi lub córce, wnuczce lub wnukowi,  

że miłość między mężczyzną i kobietą, małżeństwo i rodzina są święte i nie można się nimi bawić. Dziś musimy 

przeciwstawić się swoistej kulturze antyreligijnej, która odrzuca wszystko, co Kościół głosi, w imię postępu  

i nowoczesności. Dziś trzeba opowiedzieć się za cywilizacją życia, cywilizacją miłości” – apelował bp Jerzy Mazur 

w sobotę 10 lipca, podczas Diecezjalnego Spotkania Teściowych i Kół Gospodyń Wiejskich diecezji ełckiej w Lipsku 

nad Biebrzą. Więcej: www.ekai.pl 

 

Potrzeba ojców, którzy wychowują do trzeźwości 

Nie możemy budować cywilizacji śmierci, nie możemy pozwolić na rozpijanie narodu – stwierdził bp Bronakowski. 

Na potrzebę trzeźwości we wszystkich obszarach życia społecznego, zwłaszcza w rodzinach, zwrócił uwagę  

bp Tadeusz Bronakowski, przewodniczący Zespołu Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych  

przy Konferencji Episkopatu Polski. Łomżyński biskup pomocniczy wygłosił homilię podczas 17. Ogólnopolskiej 

Modlitwy o Trzeźwość Narodu w Miejscu Piastowym na Podkarpaciu. Więcej: www.wiara.pl 

https://tvn24.pl/biznes/z-kraju/kryzys-demograficzny-w-polsce-projektu-strategia-demograficzna-2040-co-to-jest-5153693
https://www.gov.pl/web/demografia/ruszyly-konsultacje-strategii-demograficznej-2040
https://www.ekai.pl/abp-gadecki-rodzina-jest-podstawowa-przestrzenia-zycia-kosciola/
https://www.ekai.pl/bp-mazur-malzenstwo-i-rodzina-sa-swiete-i-nie-mozna-sie-nimi-bawic-d604024/
http://www.wiara.pl/
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Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa w intencji zaprzestania zabijania nienarodzonych dzieci 

Lipiec to miesiąc, w którym szczególnie czcimy Najdroższą Krew Chrystusa. W Sanktuarium Najświętszej Maryi 

Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i Świętego Jana Pawła II poprzez tę Litanię wierni będą prosić o ustanie  

tzw. aborcji w Polsce i na świecie. Więcej: www.radiomaryja.pl 
 

 

„Pożegnanie” – rzeźba Kózków ma pomóc rodzicom po stracie dziecka 
 

W Roku Rodziny ogłoszonym przez papieża Franciszka, sanktuarium bł. Karoliny w Zabawie chce powrócić  

do idei upamiętnienia dramatu rodziny Kózków po stracie córki. W Wał – Rudzie, przy domu Kózków, na miejscu, 

gdzie leży kamień upamiętniający pożegnanie – opłakiwanie córki – ma powstać naturalnej wielkości rzeźba  

pt. „Pożegnanie” odlana w brązie. Więcej: www.ekai.pl 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Śledź nas na Twitterze 

 

Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin prowadzi oficjalny  

kanał na Twitterze. 

 

Zapraszamy do śledzenia aktualności: twitter.com/DRodzin

     

                                                                 

 

https://www.radiomaryja.pl/informacje/litania-do-najdrozszej-krwi-chrystusa-w-intencji-zaprzestania-zabijania-nienarodzonych-dzieci/
https://www.ekai.pl/pozegnanie-rzezba-kozkow-ma-pomoc-rodzicom-po-stracie-dziecka/
https://twitter.com/DRodzin
https://twitter.com/DRodzin
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Ze świata 

 

Porozumienie o współpracy CCEE i FAFCE 

Rada Konferencji Biskupich Europy (CCEE) i Europejska Federacja Katolickich Stowarzyszeń Rodzinnych (FAFCE) 

podpisały porozumienie formalizujące ich trwającą już współpracę. Swe podpisy złożyli przewodniczący  

obu gremiów: kard. Angelo Bagnasco i Vincenzo Bassi. Zdaniem kard. Bagnasco, biskupi i rodziny są wezwani 

do współdziałania w nowej ewangelizacji Europy. Porozumienie jest „znakiem jedności”, a „jedność jest tym,  

co przyciąga ludzi do Boga”. – Wobec wyzwań sekularyzacji i spadku liczby urodzeń, trzeba koniecznie unikać 

defetyzmu, a wręcz przeciwnie, zakasać rękawy i współpracować ze sobą – stwierdził przewodniczący CCEE. 

Więcej: www.ekai.pl 

 

 

Ruszyły prace nad Globalnym Paktem Katolickim na rzecz Rodziny 

Watykan rozpoczął współpracę z katolickimi uczelniami na całym świecie, które prowadzą badania nad tematyką 

rodzinną. Chodzi o zebranie informacji na temat globalnego stanu zdrowia rodziny, tak by przypomnieć  

o jej znaczeniu dla przyszłości naszego społeczeństwa i Kościoła. Wyniki prac zostaną przedstawione przed 

Światowym Spotkaniem Rodzin, które w 2022 roku odbędzie się w Rzymie. Więcej: www.vaticannews.va 

 

Oficjalny obraz Spotkania Rodzin: wesele w Kanie o. Rupnika 

Watykańska Dykasteria ds. Świeckich, Rodziny i Życia zaprezentowała oficjalny obraz przyszłego Światowego 

Spotkania Rodzin, które odbędzie się od 22 do 26 czerwca 2022 r. zarówno w Rzymie, jak i na szczeblu  

lokalnym. Obraz przedstawia wesele w Kanie Galilejskiej, jest jednak utrzymany w stylu neobizantyjskim i łączy  

w sobie paradoksalne zestawienia. Więcej: www.vaticannews.va 

 

 

Po raporcie Maticia: Inicjatywa Pontifex rozpoczyna akcję ekspiacyjną 

Katolicka sieć medialna "Pontifex" wzywa do "akcji ekspijacyjnej". Inicjatorzy zachęcają wszystkie kraje do postu 

i modlitwy "każdego dnia do 13 lipca za życie, za nienarodzonych, za nawrócenie Europy". Akcja jest odpowie-

dzią na "Raport Matica" przyjęty niedawno przez Parlament Europejski w Brukseli, który uznaje aborcję  

za "podstawową opiekę zdrowotną" i próbuje przedefiniować sprzeciw sumienia wobec aborcji - na przykład  

ze strony lekarzy lub położnych - jako "odmowę opieki medycznej". Więcej: www.niedziela.pl 

 

 

 

Polub nas na Facebooku i bądź na bieżąco! 

 

ZAPRASZAMY!!!  

 

 

 

https://www.ekai.pl/porozumienie-o-wspolpracy-ccee-i-fafce/
https://www.vaticannews.va/pl/watykan/news/2021-08/ruszyly-prace-nad-globalnym-paktem-katolickim-na-rzecz-rodziny.html
https://www.vaticannews.va/pl/watykan/news/2021-07/oficjalny-obraz-spotkania-rodzin-wesele-w-kanie-o-rupnika.html
https://www.niedziela.pl/artykul/69837/Po-raporcie-Maticia-Inicjatywa-Pontifex
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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Gambino: mamy szansę na ożywienie duszpasterstwa rodzin 

Ogłoszona przez Papieża nowa formuła Światowego Spotkania Rodzin ma charakter nadzwyczajny,  

bo nadzwyczajne są okoliczności, w których przebiegają przygotowania do tego wydarzenia - jesteśmy  

ograniczeni pandemicznymi obostrzeniami. Zwraca na to uwagę Gabriela Gambino, podsekretarz Dykasterii  

ds. Świeckich, Rodziny i Życia. Zastrzega ona jednak, że tę sytuację trzeba potraktować jako opatrznościową 

okazję, by zaangażować w to światowe spotkanie jeszcze większą liczbę rodzin na całym świecie.  

Więcej: www.vaticannews.va 

 

 

Abp Paglia przeciw narzucaniu ideologii gender 

Forsowane we Włoszech prawo o homotransfobii to narzucanie w majestacie prawa ideologii gender – ostrzega 

przewodniczący Papieskiej Akademii Życia. Zauważył on, że przed dyskryminacją chroni włoska konstytucja. 

Prawo, które urzeczywistniałoby tę ochronę jest czymś dobrym. Jednakże w tym wypadku prawo,  

które ma chronić konstytucja, neguje inne prawa wynikające z ustawy zasadniczej, w tym wolność opinii  

– dodaje abp Vincenzo Paglia. Więcej: www.vaticannews.va 

 

Hiszpania: genderowa rewolucja w prawie i sankcje dla opornych 

Kościół, organizacje pro-life oraz stowarzyszenia rodzinne biją na alarm w związku z przyjęciem  

przez hiszpański rząd projektu Ustawy o Rzeczywistej i Efektywnej Równości Osób Transpłciowych  

oraz gwarancji praw osób LGBTI, który pozwala m.in. na zmianę płci w rejestrach osobom nieletnim.  

Więcej: www.vaticannews.va 

 

 

Hiszpania: Parlamentarzyści złożyli skargę do Strasburga na bierność TK ws. aborcji 

Grupa ponad 20 parlamentarzystów oraz byłych senatorów i posłów Kongresu Deputowanych – niższej izby 

parlamentu Hiszpanii – skierowała do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu skargę na „bierność 

Trybunału Konstytucyjnego” w sprawie zatwierdzonej w 2010 r. ustawy dopuszczającej aborcję na życzenie  

kobiety. Więcej: www.tvp.info 

 

Lizbona: szef watykańskiej dyplomacji - aborcja nie jest „prawem człowieka” 

Stolica Apostolska odrzuca twierdzenie zawarte w raporcie przyjętym przez Parlament Europejski, jakoby aborcja 

była „prawem człowieka" – stwierdził sekretarz ds. stosunków z państwami, abp Paul Richard Gallagher 7 lipca 

podczas wizyty w stolicy Portugalii, Lizbonie. Oczywiście nie trudno sobie wyobrazić, jakie jest stanowisko  

Stolicy Apostolskiej w tej sprawie. Jesteśmy przeciwni idei, jakoby aborcja była prawem człowieka - powiedział 

w wywiadzie dla Rádio Renascença szef watykańskiej dyplomacji. 24 czerwca Parlament Europejski przyjął raport 

Maićia, który określa aborcję jako „podstawową opiekę zdrowotną” i stara się przedefiniować klauzulę sumienia 

jako „odmowę opieki medycznej”. Więcej: www.niedziela.pl 

 

 

 

https://www.vaticannews.va/pl/watykan/news/2021-07/gambino-mamy-szanse-na-ozywienie-duszpasterstwa-rodzin.html
https://www.vaticannews.va/pl/watykan/news/2021-07/abp-paglia-przeciw-narzucaniu-ideologii-gender.html
https://www.vaticannews.va/pl/kosciol/news/2021-07/hiszpania-genderowa-rewolucja-w-prawie-i-sankcje-dla-opornych.html
https://www.tvp.info/54616850/grupa-ponad-20-hiszpanskich-politykow-zlozyla-skarge-do-strasburga-na-biernosc-tk-ws-aborcji-chodzi-o-zatwierdzona-w-201hiszpania-parlamentarzysci-zlozyli-skarge-do-strasburga-na-biernosc-tk-ws-aborcji0-roku-ustawe-dopuszczajaca-aborcje-na-zyczenie-kobiety
https://www.niedziela.pl/artykul/70088/Lizbona-szef-watykanskiej-dyplomacji
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Zakończył się latynoamerykański kongres rodzin 

Kard. Kevin Farrel, prefekt watykańskiej Dykasterii ds. Osób Świeckich, Rodziny i Życia, uczestniczył  

w odbywającym się każdego roku latynoamerykańskim kongresie rodzin. Wydarzenie zorganizowała brazylijska 

wspólnota Shalom. Tegoroczne wydarzenie nawiązywało do obchodzonego Roku Rodziny Amoris Laetitia.  

Ze względu na obostrzenia sanitarne zostało przeniesione do Internetu. Więcej: www.vaticannews.va 

 

W Mediolanie powstanie dom dla rodziców hospitalizowanych dzieci 

W Mediolanie powstaje noclegownia dla rodziców towarzyszących swoim dzieciom podczas hospitalizacji z dala 

od domu. Trzypiętrowy budynek, który pomieści sześć rodzin, został właśnie przekazany kościelnemu  

stowarzyszeniu UNITALSI, które zajmie się jego remontem i przystosowaniem do potrzeb nowych mieszkańców. 

Placówka będzie przeznaczona głównie dla osób, których nie stać na zakwaterowanie w drogich mediolańskich 

hotelach. Więcej: www.vaticannews.va 
 

Wielka Brytania: Sukces organizacji pro-life 

W Wielkiej Brytanii nie doszło do uchwalenia poprawek do ustawy, legalizujących aborcję na życzenie  

aż do urodzenia dziecka. Posłowie zostali storpedowani mailami od wyborców, którzy odpowiedzieli na apel 

organizacji pro-life, wysyłając swój sprzeciw w tej sprawie. Badania opinii publicznej wskazują, że tylko 1 proc. 

Brytyjek popiera możliwość zabicia dziecka aż do momentu narodzin. Więcej: www.gosc.pl 

 

RPA: kampania dla wzmocnienia małżeństwa i rodziny 
 

Kościół w Republice Południowej Afryki rozpoczął kampanię na rzecz rodziny i małżeństwa, jako związku  

mężczyzny i kobiety. Potrwa ona do 9 października i jest zainspirowana sytuacją w tym kraju, gdzie  

toczy się właśnie debata na temat nowej ustawy nt. małżeństwa, m.in. w kontekście poligamii i legalizacji  

związków homoseksualnych. Więcej: www.vaticannews.va 

 

Silne więzy rodzinne pozwalały lepiej przetrwać pandemię 

Silne więzy rodzinne okazały się najpewniejszą polisą ubezpieczeniową w trudnym czasie pandemii. Okazało 

się, że dobre relacje społeczne w znacznej mierze chronią przed marginalizacją i wykluczeniem. Takie wnioski 

zawarte są w raporcie przygotowanym przez Family International Monitor nt. „Rodziny i ubóstwa relacyjnego”, 

który wziął pod lupę rodziny w dwunastu krajach świata: od Beninu po Hiszpanię i od Haiti po Indie.  

Więcej: www.nauka.wiara.pl 

  

Izrael: sąd nakazuje surogację dla gejów, wierzący protestują 

Pary homoseksualne muszą mieć dostęp do zastępczego macierzyństwa – orzekł Sąd Najwyższy w Izraelu.  

Dla wierzących Żydów jest to decyzja nie do przyjęcia. Sędziowie nie wzięli pod uwagę faktu, że izraelskie  

społeczeństwo nie jest w tej sprawie jednomyślne. Więcej: www.vaticannews.va 

https://www.vaticannews.va/pl/kosciol/news/2021-07/zakonczyl-sie-latynoamerykanski-kongres-rodzin.html
https://www.vaticannews.va/pl/swiat/news/2021-07/w-mediolanie-powstanie-dom-dla-rodzicow-hospitalizowanych-dzieci.html
https://www.gosc.pl/doc/6970516.Wielka-Brytania-Sukces-organizacji-pro-life
https://www.vaticannews.va/pl/kosciol/news/2021-08/rpa-kampania-dla-wzmocnienia-malzenstwa-i-rodziny.html
https://nauka.wiara.pl/doc/6972556.Silne-wiezy-rodzinne-pozwalaly-lepiej-przetrwac-pandemie
https://www.vaticannews.va/pl/swiat/news/2021-07/izrael-sad-nakazuje-surogacje-dla-gejow-wierzacy-protestuja.html
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Asia Bibi: chcę być głosem więzionych i prześladowanych chrześcijan 

„Chcę być głosem więzionych i prześladowanych chrześcijan na całym świecie” – powiedziała Asia Bibi podczas 

międzynarodowego szczytu na temat wolności religijnej, który odbył się w Waszyngtonie. Podkreśliła, że swoje 

uwolnienie zawdzięcza Bogu i zaangażowaniu tysięcy chrześcijan. Więcej: www.ekai.pl 

Amerykanie nie chcą aborcji na życzenie 
 

Większość Amerykanów sprzeciwia się nieograniczonemu dostępowi do aborcji w późnym okresie ciąży.  

Zaledwie jedna trzecia mieszkańców USA uważa, że aborcja powinna być możliwa w drugim trymestrze,  

a tylko 19 proc., że w trzecim. Aż 55 proc. respondentów poparło zakaz aborcji po 20. tygodniu ciąży,  

z wyjątkiem przypadków ratowania życia matki. Ponad połowa zgadza się na jej legalizację we wszystkich  

przypadkach, ale jedynie podczas pierwszego trymestru. Więcej: www.vaticannews.va 

 

Zabieg zmiany płci u dziecka ma negatywne i trwałe konsekwencje 

Słynny szwedzki szpital oferujący zabiegi zmiany płci u dzieci i młodzieży zdecydował o zaprzestaniu  

przeprowadzania takich operacji. Wpływ na decyzję placówki miało orzeczenie brytyjskiego Wysokiego  

Trybunału Sprawiedliwości. Sąd uznał, że nie ma dowodów na to, iż zmiana płci przynosi poprawę stanu zdrowia 

nieletnich pacjentów. Więcej: www.gosc.pl 

Powstaje bank pro-life. Wesprze ochronę nienarodzonych  

Australijski obrońca życia Nick Vujicic inicjuje nowy projekt – bank, którego połowa dochodów będzie  

przeznaczana na finansowanie działań w zakresie pro-life. Nick Vujicic wskazuje, że 90 procent amerykańskich 

banków wspiera charytatywnie aborcję. Chodzi m.in. o organizację aborcyjną Planned Parenthood.  

Więcej: www.dorzeczy.pl 

 

Niechciana ciąża czy presja środowiska – jakie są przyczyny aborcji? Nowe badania w USA 
 

Aborcja to nie strategia na szczęście, ale tragedia – mówi prezes Charlotte Lozier Institute Charles A. Donovan. 

„Tragedia dla dziecka, tak, ale także tragedia dla matki, która często jest zmuszana do aborcji, której nie chce, 

zamiast otrzymać wsparcie, którego potrzebuje” – komentuje nowe badania. Więcej: www.opoka.news 

 

 

 

 

https://www.ekai.pl/asia-bibi-chce-byc-glosem-wiezionych-i-przesladowanych-chrzescijan/
https://www.vaticannews.va/pl/swiat/news/2021-07/amerykanie-nie-chca-aborcji-na-zyczenie.html
https://www.gosc.pl/doc/6977647.Zabieg-zmiany-plci-u-dziecka-ma-negatywne-i-trwale-konsekwencje
https://dorzeczy.pl/swiat/191137/powstaje-bank-pro-life-polowa-dochodu-na-obrone-zycia.html
https://opoka.news/niechciana-ciaza-czy-presja-srodowiska-jakie-sa-przyczyny-aborcji-nowe-badania-w-usa
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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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