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Papież Franciszek o małżeństwie i rodzinie  
 

Papież Franciszek: nie trzeba bać się kryzysu w małżeństwie,  

ale trzeba unikać konfliktu  
 

W marcu 2021 r. Franciszek zainaugurował Rok Rodziny „Amoris laetitia”.  

5 listopada br. papież nawiązał do tego wydarzenia w przemówieniu skierowanym 

do członków stowarzyszenia Retrouvaille, pomagającemu parom na całym  

świecie ocalić związek małżeński. Biskup Rzymu przestrzegał, by w sytuacji  

kryzysu w małżeństwie „nie popaść w konflikt”, ponieważ „zamyka się serce” i trudno znaleźć rozwiązanie  

„w obliczu trudnych wyzwań w związku”. Więcej: www.pch24.pl 

 

 

Kampania wychowania według Amoris Laetitia 
 

W ramach przygotowań do przyszłorocznego Światowego Spotkania Rodzin oraz trwającego Roku Rodziny Amoris 

Laetitia, Dykasteria ds. Świeckich, Rodziny i Życia rozpoczęła we wtorek kampanię społeczną #10familytips  

poświęconą wychowaniu dzieci. Inicjatywa pod hasłem „Dekalog dla dzieci” jest adresowana do duszpasterzy, 

rodziców i wychowawców, by zwrócić uwagę na rolę wychowania w rodzinie według wskazówek zawartych  

w adhortacji Amoris Laetitia. Więcej: www.vaticannews.va 

 

 

Papież przeciw pracy nieletnich 
 

Sposób, w jaki odnosimy się do dzieci, jak szanujemy ich wrodzoną ludzką godność i podstawowe prawa,  

świadczy o tym, jakimi dorosłymi jesteśmy i chcemy być oraz jakie społeczeństwo chcemy budować – powiedział 

Papież, przyjmując w Watykanie uczestników międzynarodowej konferencji na temat walki z pracą nieletnich.  

Więcej: www.vaticannews.va 

 

 

Papież wzywa rządzących do walki z pornografią dziecięcą 

Franciszek przyznaje, że misja, dla której w 2013 r. został wybrany na Papieża, nie została jeszcze w pełni  

zrealizowana. „Od chwili wyboru na Stolicę Piotrową staram się robić to, czego domagali się kardynałowie podczas 

spotkań poprzedzających konklawe. Nie wszystko udało się osiągnąć. Wskazane wówczas problemy są ważne  

i pokazują, jak wiele oczekuje się od tego pontyfikatu” – powiedział Ojciec Święty. Więcej: www.vaticannews.va 

Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa  
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https://pch24.pl/papiez-franciszek-nie-trzeba-bac-sie-kryzysu-w-malzenstwie-ale-trzeba-unikac-konfliktu/
https://www.vaticannews.va/pl/watykan/news/2021-11/kampania-wychowania-wedlug-amoris-laetitia.html
https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2021-11/papiez-przeciw-pracy-nieletnich.html
https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2021-11/papiez-dla-paris-match-niech-rzady-zajma-sie-pornografia-dzieci.html
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W kończącym się Roku św. Józefa papież proponuje specjalną modlitwę dla osób, które czują 

się samotne 
 

W ubiegłym tygodniu papież Franciszek rozpoczął nową serię katechez o św. Józefie podczas środowej audiencji 

generalnej. W środę 24 listopada, również podczas audiencji generalnej, kontynuował tę serię rozważań na temat 

roli św. Józefa w historii zbawienia. Więcej: www.marsz.info  

 

 

Papież: módlmy się za osoby cierpiące z powodu depresji 
 

W intencji na listopad przedstawionej przez Światową Sieć Modlitwy Papieża, polecane są szczególnie osoby  

cierpiące na różnego rodzaju choroby cywilizacyjne. Franciszek zauważa, że skrajne wyczerpanie, depresja  

i udręka to jedne z najczęstszych problemów współczesnego świata. Zachęca, aby towarzyszyć osobom  

zmagającym się z tymi przeciwnościami oraz oświecać ich sytuację słowami Jezusa, niosącymi otuchę  

i pokrzepienie. Więcej: www.vaticannews.va 

 

Papież: świętość wyraża się w radości i proroctwie  

W rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański, Papież zwrócił uwagę, że w uroczystość Wszystkich Świętych  

rozbrzmiewa „programowe” przesłanie Jezusa, które zawiera się w Błogosławieństwach (por. Mt 5, 1-12a). Ukazują 

one drogę prowadzącą do królestwa Bożego i do szczęścia: drogę pokory, współczucia, łagodności, sprawiedli-

wości i pokoju. Jej owocem jest świętość, która wyraża się w radości i proroctwie. Więcej: www.vaticannews.va 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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://marsz.info/w-konczacym-sie-roku-sw-jozefa-papiez-proponuje-specjalna-modlitwe-dla-osob-ktore-czuja-sie-samotne/
https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2021-11/papiez-modlmy-sie-za-osoby-cierpiace-z-powodu-depresji.html
https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2021-11/papiez-swietosc-wyraza-sie-w-radosci-i-proroctwie.html
https://twitter.com/DRodzin
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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Z Polski 
 

Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie aborcji w Polsce 
 

Parlament Europejski przyjął rezolucję wzywającą polski rząd do "zniesienia zakazu aborcji, zagrażającego życiu 

kobiet". Rezolucja została przygotowana przez największe frakcje polityczne w PE. Początkowo miała dotyczyć 

ograniczonego dostępu do aborcji w rok po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Robert Biedroń  

w imieniu grupy S&D złożył poprawki do tekstu, uzupełniając go m.in. o informację o śmierci 30-latki z Pszczyny. 

Więcej: www.rp.pl  

 

Lekarze katoliccy protestują wobec Rezolucji UE dotyczącej polskich przepisów  

antyaborcyjnych 

„Treść Rezolucji fałszywie nazywa troską o zdrowie polskich kobiet i ich dzieci działanie na rzecz zwiększenia 

dostępności zabójstwa prenatalnego, którym jest aborcja. W wielu miejscach treść Rezolucji jest niezgodna  

z prawdą, wiedzą medyczną, stanowi kalkę propagandowych haseł polskiej agendy proaborcyjnej” - piszą  

w swoim oświadczeniu lekarze zrzeszeni w Katolickim Stowarzyszeniu Lekarzy Polskich w odpowiedzi  

na Rezolucję Parlamentu Europejskiego w sprawie przepisów polskiego prawa odnoszącego się do aborcji.  

Więcej: www.niedziela.pl 

 

A. Duda o tragicznej śmierci kobiety w Pszczynie: Nie wspomina się o tym, że zmarło także 

dziecko, które także jest człowiekiem  

Prezydent Andrzej Duda powiedział że śmierć kobiety, która zmarła w pszczyńskim szpitalu wymaga  

dogłębnego wyjaśnienia. Wskazał, że dyskusja publiczna opiera się na ułamkach faktów, które są podawane przez 

media. Tymczasem – jak dodał prezydent – w Polsce są odpowiednie organy, jak prokuratura, eksperci, którzy 

powinni w tej sprawie przeprowadzić odpowiednie czynności procesowe i ustalić, jak wyglądał przebieg zdarzenia. 

Więcej: www.radiomaryja.pl 

Protesty po śmierci ciężarnej 30-latki. Ministerstwo Zdrowia publikuje komunikat  
 

„Ani jednej więcej” – pod takim hasłem w Polsce zorganizowano protesty związane ze śmiercią 30-letniej kobiety 

w ciąży, która zmarła w szpitalu w Pszczynie w wyniku sepsy. Sprawa jest traktowana jako rzekomy dowód 

na szkodliwość wyroku TK w sprawie tzw. przesłanki eugenicznej. Ministerstwo Zdrowia przypomniało tymcza-

sem, jak brzmią zapisy prawne w tej kwestii. Więcej: www.marsz.info 

 
 

 

 

 

https://www.rp.pl/zdrowie/art19095201-parlament-europejski-przyjal-rezolucje-w-sprawie-aborcji-w-polsce
https://m.niedziela.pl/artykul/74443/Lekarze-katoliccy-protestuja-wobec
https://www.radiomaryja.pl/informacje/a-duda-o-tragicznej-smierci-kobiety-w-pszczynie-nie-wspomina-sie-o-tym-ze-zmarlo-takze-dziecko-ktore-takze-jest-czlowiekiem/
https://marsz.info/protesty-po-smierci-ciezarnej-30-latki-ministerstwo-zdrowia-publikuje-komunikat/
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Sprzeciw wobec manipulacji ws. śmierci pacjentki z Pszczyny. Powstał list otwarty lekarzy  

i naukowców  
 

- Odmowa podjęcia prawnie dopuszczalnych czynności ratujących życie w wielu przypadkach może być  

kwalifikowana jako błąd medyczny prowadzący do odpowiedzialności lekarza oraz placówki medycznej – piszą 

sygnatariusze specjalnego listu ws. śmierci pacjentki z Pszczyny. Dokument opatrzono dopiskiem "Stop  

dezinformacji opinii publicznej". Więcej: www.polskieradio24.pl 

 

NIK o programie „Za życiem” 
 

Po tym, jak w październiku 2016 r. sejm odrzucił obywatelski projekt ustawy bezwzględnie zakazujący przery-

wania ciąży, rząd zapowiedział wprowadzenie mechanizmów wspierających rodziny, w których ma się urodzić 

dziecko z ciężką niepełnosprawnością. Miała to być odpowiedź na postulaty i środowisk pro-life, i opiekunów 

niepełnosprawnych dzieci, którzy zarzucali rządzącym, że chcąc odebrać kobietom prawo do aborcji w przypadku 

ciężkiego uszkodzenia płodu, jednocześnie pozostawiają bez wsparcia rodziny i opiekunów osób niepełnospraw-

nych. Ustawa „Za Życiem” została przyjęta już w listopadzie 2016 r., a w grudniu, na jej podstawie, bez konsultacji 

społecznych, rząd przyjął program „Za życiem”. Więcej: www.nik.gov.pl 

 

„Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego 2017-2022” 

Do końca 2027 roku w całej Polsce powstanie 300 ośrodków wsparcia psychiatrycznego. To program Ministerstwa 

Zdrowia, który wystartował w ramach akcji „Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego 2017-2022”.  

Pandemia i związane z nią restrykcje szczególnie źle odbiły się na zdrowiu psychicznym Polaków. Długotrwała 

izolacja sprawiła, że wzrosła liczba osób potrzebujących wsparcia w zakresie opieki psychiatrycznej. Ministerstwo 

Zdrowia zapowiedziało szeroką reformę psychiatrii. Już w przyszłym roku przyspieszy rozbudowa Centrów  

Zdrowia Psychicznego. Więcej: www.jedenznas.pl 

 

Państwowa Komisja ds. Pedofilii: zgłaszajmy krzywdę dzieci 
 

Dzieci są szczególną grupą narażoną na doświadczenie różnych form przemocy, w tym przemocy seksualnej. 

Według badań Państwowej Komisji ds. Pedofilii, sprawcami wykorzystania są najczęściej osoby znane dzieciom. 

Istotną grupę stanowią również sprawcy w przestrzeni cyfrowej. Co drugie dziecko w wieku 11-17 lat doświad-

czyło przemocy seksualnej lub obciążającego doświadczenia seksualnego (badania Fundacji DDS), a samo w takiej 

sytuacji nie jest w stanie się obronić. Dlatego każdy, mając wiarygodne informacje o podejrzeniu wykorzystania 

seksualnego dziecka, ma prawny obowiązek informowania o tym organów ścigania. Więcej: www.ekai.pl 

 
 

 

https://www.polskieradio24.pl/5/3/Artykul/2839680,Sprzeciw-wobec-manipulacji-ws-smierci-pacjentki-z-Pszczyny-Powstal-list-otwarty-lekarzy-i-naukowcow
https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/program-za-zyciem-2021.html
https://jedenznas.pl/narodowy-program-ochrony-zdrowia-psychicznego-2017-2022/
https://www.ekai.pl/panstwowa-komisja-ds-pedofilii-zglaszajmy-krzywde-dzieci/
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„To szaleństwo kiedyś się zakończy, jak każda rewolucja się kiedyś kończy”. Paweł Kwaśniak 

o zagrożeniach genderyzmu i ochronie dzieci  

„Wielki światowy biznes w pewien sposób skolonizował lewicę i służy antywartościom” – ocenił Paweł Kwaśniak 

z Centrum Życia i Rodziny. Zwrócił też uwagę na potrzebę dostrzegania niebezpiecznych mechanizmów  

i przeciwstawiania się im, by chronić dzieci, młodzież oraz rodziny przed dezintegracją i rozbiciem.  

Więcej: www.marsz.info 

 

Ordo Iuris: specjalny poradnik prawny dla rodziców dzieci utraconych 
 

Każdego roku dochodzi w Polsce do blisko 40 tys. poronień i 1700 martwych urodzeń. Niestety rodzice  

przeżywający dramat przedwczesnej śmierci swojego dziecka są najczęściej pozostawieni bez należytego  

wsparcia. Niejednokrotnie nie są nawet informowani o przysługujących im prawach, w tym o prawie do godnego 

pochówku dziecka, niezależnie od tego, na jakim etapie ciąży zmarło. Więcej: www.niedziela.pl 

 

Przemyśl: pogrzeb dzieci utraconych 
 

Już po raz piąty w Przemyślu odbył się pogrzeb dzieci utraconych. Uroczystościom w kościele pw. św. Józefa 

Sebastiana Biskupa przewodniczył bp Krzysztof Chudzio. Trumna z ciałami blisko sześćdziesięciorga dzieci  

spoczęła w specjalnym Grobie Dzieci Utraconych na przemyskim Cmentarzu Zasańskim. Więcej: www.niedziela.pl 

 

 

RODZINA33 – od 21 listopada niezwykłe rekolekcje dla małżeństw 
 

Projekt RODZINA33 to trwające 33 dni rekolekcje dla małżeństw, przygotowujące do odnowienia przyrzeczeń 

małżeńskich oraz zawierzenia Świętej Rodzinie z Nazaretu. Organizatorem rekolekcji jest Fundacja Tota Tua. 

Projekt powstał we współpracy z Krajowym Ośrodkiem Duszpasterstwa Rodzin oraz otrzymał patronat Rady KEP 

ds. Rodziny. Jest to propozycja związana z obchodzonym w Kościele powszechnym Rokiem Rodziny.  

Więcej: www.ekai.pl 

 

IV Kongres Rodzin Polonijnych 
 

Postawienie realistycznej diagnozy dotyczącej kondycji rodziny było celem IV Kongresu Rodzin Polonijnych, który 

odbył się online (20-21 listopada). Tworzyły go wystąpienia ekspertów, świadectwa, dialog i modlitwa.  

W centrum zainteresowań znalazły się relacje między najbliższymi oraz wychowanie dzieci i młodzieży w trudnym 

czasie pandemii i lockdownu. Więcej: www.vaticannews.va 

 

 

https://marsz.info/to-szalenstwo-kiedys-sie-zakonczy-jak-kazda-rewolucja-sie-kiedys-konczy-pawel-kwasniak-o-zagrozeniach-genderyzmu-i-ochronie-dzieci/
https://m.niedziela.pl/artykul/73868/Ordo-Iuris-specjalny-poradnik-prawny-dla
https://m.niedziela.pl/artykul/74252/Przemysl-pogrzeb-dzieci-utraconych
https://www.ekai.pl/rodzina33-od-21-listopada-niezwykle-rekolekcje-dla-malzenstw/
https://www.vaticannews.va/pl/swiat/news/2021-11/iv-kongres-rodzin-polonijnych.html
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Setne urodziny dr Wandy Półtawskiej, promotorki życia i rodziny 
 

Dzisiaj przypada 100-lecie urodzin dr Wandy Półtawskiej, wielkiej promotorki życia i rodziny. Z tej okazji  

o godz. 7.15, przy grobie św. Jana Pawła II, z którym przyjaźniła się polska lekarka i była więzień obozu  

koncentracyjnego w Ravensbrück odprawiono Mszę w intencji jubilatki, której przewodniczył i homilię wygłosił 

ks. Tomasz Lubaś SPP, ekonom generalny Towarzystwa św. Pawła. Więcej: www.vaticannews.va  

 

Dzieci zmieniają mój świat... Na lepszy!  
 

Jak smakuje śniadanie w dużej rodzinie? Czy w dużej rodzinie jest więcej katarów, klocków na podłodze i kwiatów 

na parapecie? A czy rodzice wesołej gromadki mają jeszcze czas, aby pojechać w siną dal i mieć chwilę tylko dla 

siebie? Ruszyła wyjątkowa w skali kraju kampania społeczna promująca duże rodziny, których codzienność jest z 

jednej strony bardzo zwyczajna, a z drugiej wyjątkowa. Przekaz kampanii to pełna ciepła, emocji, ale też humoru, 

45-sekundowa opowieść o życiu w dużej rodzinie: o zmaganiach poranka, nietypowych umiejętnościach rodzi-

ców, o wyzwaniach, ale też o codziennym zdziwieniu i wspólnych momentach, które tworzą potem rodzinne 

wspomnienia. Więcej: www.3plus.pl 

 

Jak rozwijać uważność i hartować męstwo? XIII Międzynarodowe Forum Tato.Net 
 

Zakończyło się najważniejsze i największe spotkanie ojców w Europie: XIII Międzynarodowe Forum Tato.Net.  

Wystąpienia spięte klamrami UWAŻNOŚCI I MĘSTWA podkreślały znaczenie ojca obecnego tu i teraz w życiu swojej 

rodziny. Puentą spotkania jest zdanie wypowiedziane przez Joszka Brodę: "Idąc przez życie, zastanawiasz się,  

o co w tym wszystkim chodzi i pewnego dnia dochodzisz do tego, ŻE WSZYSTKO TO RODZINA!".  

Więcej: www.polskatimes.pl 

 

Prof. Skrzydlewski: „Bez ojców dzieci łatwo stają się jedynie konsumentami, wyznawcami  

różnych ideologii…”  
 

Na konsekwencje braku ojca w życiu dziecka oraz na uderzenie w misję i rolę ojca zwrócił uwagę prof. Paweł 

Skrzydlewski. „Walka z ojcostwem ludzkim wytoczona jest dziś przede wszystkim z nienawiści do źródła wszel-

kiego ojcostwa, czyli do Boga”. Więcej: www.marsz.info 

 

Ideologizacja języka polskiego? Szkolenia dla tłumaczy przysięgłych w dobie przemian  

kulturowych  
 

Stowarzyszenie „Tepis”, które zrzesza największą liczbę tłumaczy przysięgłych w Polsce, zorganizowało szkolenie 

o płci w mowie polskiej. „Dziś ta ideologia nabrała rozpędu i niczym walec niszczy każdy obszar życia człowieka, 

a najgorsze jest to, że nie ma, jak widać, wystarczającej determinacji i świadomości, aby to zahamować” –  

przestrzega prof. Piotr Jaroszyński. Więcej: www.marsz.info 

https://www.vaticannews.va/pl/kosciol/news/2021-11/setne-urodziny-dr-wandy-poltawskiej-promotorki-zycia-i-rodziny.html
https://www.3plus.pl/pl/aktualnosci/1260,Dzieci-zmieniaja-moj-swiat-Na-lepszy-
https://polskatimes.pl/jak-rozwijac-uwaznosc-i-hartowac-mestwo-xiii-miedzynarodowe-forum-tatonet/ar/c1-15910543
https://marsz.info/prof-skrzydlewski-bez-ojcow-dzieci-latwo-staja-sie-jedynie-konsumentami-wyznawcami-roznych-ideologii/
https://marsz.info/ideologizacja-jezyka-polskiego-szkolenia-dla-tlumaczy-przysieglych-w-dobie-przemian-kulturowych/
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Sandomierz: „Solidarni z rodziną” – konferencja w oparciu o nauczanie bł. kard. S. Wyszyń-

skiego 
 

Konferencja „Solidarni z rodziną”, której tematyka związana była z osobą bł. kard. Stefana Wyszyńskiego  

i jego nauczania o rodzinie, odbyła się 20 listopada w Sandomierzu. Towarzyszyło jej hasło „Rodzina Bogiem silna 

wyzwaniem współczesności”. Więcej: www.ekai.pl 

Rodzice przegrywają z internetem 

Brak realnych kontaktów z drugim człowiekiem staje się codziennym doświadczeniem młodych. Futurystyczne 

idee społeczne urealniły się przed ekranem smartfona. W Roku Stanisława Lema szczególnie uzmysławiamy sobie, 

że literatura science fiction staje się rzeczywistością. Nowe technologie wkroczyły do świata kultury i opanowały 

go bezpowrotnie. Ukształtowały zwłaszcza młode pokolenie. Rodzice, na co dzień również uczestnicy i konsu-

menci cybernetycznego świata, nie są już w stanie dotrzeć do zamkniętych w sieci latorośli. Dystans, który dzieli 

młodych i dorosłych, z każdym rokiem się powiększa. Stan ten skutkuje w rodzinach brakiem zrozumienia,  

alienacją, ucieczką od realnych kontaktów w społeczności internetowe, w których nie ma bliskości, dotyku,  

pozawerbalnych przekazów, tak ważnych dla zrównoważonego rozwoju młodego człowieka.  

Więcej: www.niedziela.pl 

 

Nagrania z konferencji o ojcostwie „Tato – bądź, prowadź, chroń!”  
 

Centrum Życia i Rodziny zorganizowało 21 października konferencję o zagrożeniach i wyzwaniach stojących 

przed współczesnymi ojcami. Zobacz nagrania prelekcji! W wydarzeniu można było wziąć udział fizycznie  

lub śledzić transmisję online na kanale YouTube. Teraz wszystkie wykłady udostępniamy poniżej.  

Więcej: www.marsz.info 

 

Zegar Rodzinny: 18 - 20 lutego 2022  

Są to warsztaty, których celem jest odnowienie i wzmocnienie życia rodzinnego. Warsztaty przeznaczone  

są dla par lub grup osób żyjących w relacjach rodzinnych. Podzielone są na 8 etapów (godzin) ułożonych  

w nieprzypadkowy proces prowadzący od otwartości poprzez wdzięczność, spojrzenie w prawdzie na „projekt 

rodzinny”, który obecnie realizujemy, szukanie harmonii między jednością a przestrzeniami wolności, rozwijanie 

umiejętności podejmowania decyzji, zmierzenie się z doświadczeniem porażki, aż po przebudowę swego projektu 

rodziny i radosne świętowanie. Warsztaty oparte są na metodyce ignacjańskiej i pozwalają w praktyce wykorzystać 

narzędzia tej duchowości. „Zegar rodzinny” powstał w hiszpańskiej Wspólnocie Życia Chrześcijańskiego,  

a od 2 lat rozwija się także w Polsce, przynosząc dobre owoce. Więcej: www.rekolekcje-sc.pl 

 

 

https://www.ekai.pl/sandomierz-solidarni-z-rodzina-konferencja-w-oparciu-o-nauczanie-bl-kard-s-wyszynskiego/
https://www.niedziela.pl/artykul/156492/nd/Rodzice-przegrywaja-z-internetem
https://www.youtube.com/channel/UC_-il23q77niCsKjYId0SlQ
https://marsz.info/nagrania-z-konferencji-o-ojcostwie-tato-badz-prowadz-chron/
https://rekolekcje-sc.pl/rekolekcje-i-sesje/sesje-tematyczne/100-zegar-rodzinny
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Ze świata 

 

Francja: Propaganda transpłciowości niszczy dzieci i rodzinę  
 

„Jesteśmy całkowicie załamani”, „żyjemy w świecie science fiction” – alarmują rodzice, którzy czują się bezsilni 

wobec ideologii atakującej ich dzieci. Dzieci i młodzież buntują się przeciw rodzicom i pochopnie podejmują  

decyzje o zmianie płci. Rodzice nie mogą liczyć na wsparcie szkoły, ani władz państwa. Więcej: www.marsz.info 

 

W walce z przemysłem aborcyjnym najważniejsza jest edukacja  
 

Pytanie o to, kiedy zaczyna się ludzkie życie, nie jest dziś kwestią światopoglądu, lecz nauki. Badacze nie mają 

wątpliwości, że zaczyna się ono od poczęcia. Stąd najważniejszą kwestią w budowaniu świata bez aborcji jest 

edukacja – uważa amerykańska działaczka pro-life, Brooke Stanton. Więcej: www.vaticannews.va 

 

Liczba aborcji w Teksasie spadła o prawie 50% od czasu wprowadzenia w życie ustawy  

„Heartbeat Act”  
 

Ustawa znana jako „Heartbeat Act” weszła w życie w Teksasie 1 września br. Zabrania ona abortowania dziecka, 

u którego wykryto bicie serca, które jest najczęściej słyszalne już w 6. tygodniu ciąży. Texas Policy Evaluation 

Project (TPEP) to projekt, który ma na celu ocenę funkcjonowania praw stanowych. Badania prowadzone  

są na Uniwersytecie Teksańskim w Austin. Więcej: www.marsz.info 

 

Irlandia: W 2020 roku pawie półtora tysiąca kobiet nie zgłosiło się na aborcję  
 

Prawo w Irlandii nakazuje trzydniowy czas oczekiwania między konsultacją w sprawie aborcji,  

a jej przeprowadzeniem. Dane z minionego roku wskazują, że aż półtora tysiąca kobiet zrezygnowało z decyzji 

o aborcji i pozwoliło przyjść na świat swoim dzieciom.  Więcej: www.marsz.info 

 

Pigułki aborcyjne niebezpieczne dla zdrowia kobiet 
 

Według najnowszych danych 6 proc. kobiet w Wielkiej Brytanii, które zażyły pigułkę aborcyjną, trafiło do szpitala 

z poważnymi powikłaniami, podobnie było w USA. Tymczasem Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i ONZ  

promowały to rozwiązanie jako bezpieczne i idealne na czas lockdownu. Dziś milczą w obliczu coraz większej 

ilości niepokojących danych – uważa portal La Nuova Bussola Quotidiana. Więcej: www.vaticannews.va 

 

 
 

https://marsz.info/francja-propaganda-transplciowosci-niszczy-dzieci-i-rodzine/
https://www.vaticannews.va/pl/swiat/news/2021-12/w-walce-z-przemyslem-aborcyjnym-najwazniejsza-jest-edukacja.html
https://marsz.info/liczba-aborcji-w-teksasie-spadla-o-prawie-50-od-czasu-wprowadzenia-w-zycie-ustawy-heartbeat-act/
https://marsz.info/irlandia-w-2020-roku-pawie-poltora-tysiaca-kobiet-nie-zglosilo-sie-na-aborcje-roku/
https://www.vaticannews.va/pl/swiat/news/2021-11/pigulki-aborcyjne-niebezpieczne-dla-zdrowia-kobiet.html
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Abp Cordileone: aborcja to brutalne zabójstwo niewinnego człowieka 
 

W wywiadzie dla jezuickiego magazynu America abp Salvatore J. Cordileone wraca do kontrowersji związanych  

z wizytą Joe Bidena w Watykanie. Po spotkaniu z Papieżem amerykański prezydent twierdził, że Ojciec Święty 

nazwał go dobrym katolikiem i pozwolił przystępować do Komunii św. „Jestem skłonny wierzyć, że Papież tego 

nie powiedział, a przynajmniej nie dokładnie to” – przyznał arcybiskup San Francisco. Więcej: www.vaticannews.va 

 

Abp Paglia: inwestujmy w opiekę paliatywną, nie w eutanazję  

„«Nie» dla eutanazji jest jasne i nieodwołalne, trzeba odkrywać prawdziwie ludzki wymiar umierania” – stwierdził 

przewodniczący Papieskiej Akademii Życia. Przemawiając na Międzynarodowym Kongresie Rycerzy Maltańskich  

w Rzymie pt. „Technologie i koniec życia: prymat towarzyszenia”, abp Vincenzo Paglia podkreślił potrzebę dialogu 

między lekarzami i pacjentami w celu sojuszu terapeutycznego i pełnego poszanowania życia.  

Więcej: www.gosc.pl 

 

Ponad 1,5 tysiąca brytyjskich pracowników służby zdrowia przeciwko legalizacji wspomaga-

nego samobójstwa  
 

Łącznie 1700 lekarzy i pielęgniarek napisało list otwarty do Sekretarza Stanu ds. Zdrowia i Opieki Społecznej Wiel-

kiej Brytanii, Sajida Davida. Wyrażają oni swój zdecydowany sprzeciw wobec wspomaganego samobójstwa. Ich 

apel skierowany jest również do brytyjskich parlamentarzystów, którzy wkrótce będą głosować nad ustawą lega-

lizującą ten proceder. Przejście od ochrony życia do jego odbierania jest ogromne i nie powinno być minimalizo-

wane – ostrzegają lekarze. Pracownicy brytyjskiej służby zdrowia zwrócili uwagę jednak, że towarzyszące środki 

ochronne, wykorzystywane jako kontrargument do legalizacji wspomaganego samobójstwa, mogą w ciągu kilku 

lat ulec ponownemu zanikowi, jak pokazał przykład Kanady. Więcej: www.marsz.info 

 

Kard. Lojudice: trzeba dawać dzieciom słowo, nie tylko je uczyć 
 

„Sposób, w jaki odnosimy się do dzieci, to, czy szanujemy ich wrodzoną godność i podstawowe prawa, wyraża 

jakimi dorosłymi jesteśmy, jakimi chcemy być oraz jakie społeczeństwo pragniemy budować” – napisał Papież  

na Twitterze z okazji przypadającego dziś Światowego Dnia Dziecka. Więcej: www.vaticannews.va 

 

Kard. Parolin: Talitha Kum to proroczy głos potrzebny światu 
 

„Wszyscy jesteśmy winni hipokryzji. Nie możemy sobie pozwolić na odwracanie się. Talitha Kum jest proroczym 

głosem, którego potrzebujemy” – powiedział kard. Pietro Parolin do zgromadzonych na międzynarodowej  

konferencji „Call to Action”, która podejmuje tematy związane z współczesnym handlem ludźmi.  

Więcej: www.vaticannews.va 

https://www.vaticannews.va/pl/swiat/news/2021-11/abp-cordileone-aborcja-to-brutalne-zabojstwo-niewinnego-czlowie.html
https://www.gosc.pl/doc/7201936.Abp-Paglia-inwestujmy-w-opieke-paliatywna-nie-w-eutanazje
https://marsz.info/ponad-15-tysiaca-brytyjskich-pracownikow-sluzby-zdrowia-przeciwko-legalizacji-wspomaganego-samobojstwa/
https://www.vaticannews.va/pl/swiat/news/2021-11/kard-lojudice-trzeba-dawac-dzieciom-slowo-nie-tylko-je-uczyc.html
https://www.vaticannews.va/pl/watykan/news/2021-11/kard-parolin-talitha-kum-to-proroczy-glos-potrzebny-swiatu.html
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Arcybiskup Kansas City: politycy popierający aborcję nie mogą przystępować do komunii 

świętej  
 

Amerykański hierarcha z Kansas City abp Joseph F. Naumann podkreślił, że politycy popierający aborcję, nie mogą 

przystępować do komunii świętej. Jego wypowiedź jest reakcją na działania władz poszczególnych stanów w USA, 

mające doprowadzić do utrwalenia i rozszerzenia aborcji w ustawodawstwie. Więcej: www.pch24.pl 

 

Save The Children o dzieciach we Włoszech: zagrożone wyginięciem 
 

We Włoszech dzieci są zagrożone wyginięciem – ostrzega Save The Children. Organizacja opublikowała raport  

na temat sytuacji nieletnich w Italii. Nie tylko potwierdza on znany powszechnie fakt, że Włochy nie są krajem  

dla dzieci. Ostrzega również, że mogą się one stać krajem bez dzieci. Potwierdzają to oficjalne dane statystyczne. 

W ciągu 15 lat ogólna liczba nieletnich zmniejszyła się o 600 tys. Dziś, już tylko co szósty Włoch nie skończył  

18 roku życia. Więcej: www.vaticannews.va 
 

Aplikacja „bezpieczna aborcja” w telefonach. Studenci pro-life przestrzegają przed zagroże-

niem zdrowia i życia dziewcząt  
 

Młodzi włoscy obrońcy życia przestrzegają przed konsekwencjami dostępu nieletnich kobiet i dziewcząt  

do aplikacji „Safe Abortion”. Aborcja nie jest ani łatwa, ani tym bardziej bezpieczna, podkreślają studenci.  

Universitari per la Vita, włoscy studenci pro-life, na swoim profilu w mediach społecznościowych przestrzegają 

przez istniejącą i rozpowszechnianą aplikacją „Bezpieczna aborcja”. Więcej: www.marsz.info 

 

Indie: Trwa walka o obronę małżeństwa między mężczyzną a kobietą  
 

W Indiach rozgrywa się batalia o małżeństwo. Rząd federalny stoi na stanowisku, że małżeństwo jest możliwe 

jedynie pomiędzy biologiczną kobietą a biologicznym mężczyzną. Natomiast związki par tej samej płci domagają 

się, by rejestrowano je jako „małżeństwa”. Ostateczna rozprawa w Sądzie Najwyższym odbędzie się  

30 listopada. Więcej: www.marsz.info 

 

Internet najpopularniejszą „swatką” dzisiejszych czasów? Badania wskazują, że tak  
 

Samotni dorośli powyżej 30. roku życia nie poznają już przyszłego małżonka dzięki rekomendacjom rodziny, 

przyjaciół czy sąsiadów. Nowe badanie przeprowadzone w Wielkiej Brytanii pokazuje, że najczęściej odbywa się 

to obecnie online. Więcej: www.marsz.info 

 

 
 

https://pch24.pl/arcybiskup-kansas-city-politycy-popierajacy-aborcje-nie-moga-przystepowac-do-komunii-swietej/
https://www.vaticannews.va/pl/swiat/news/2021-11/save-the-children-o-dzieciach-we-wloszech-zagrozone-wyginieciem.html
https://marsz.info/aplikacja-bezpieczna-aborcja-w-telefonach-studenci-pro-life-przestrzegaja-przed-zagrozeniem-zdrowia-i-zycia-dziewczat/
https://marsz.info/indie-trwa-walka-o-obrone-malzenstwa-miedzy-mezczyzna-a-kobieta/
https://marsz.info/internet-najpopularniejsza-swatka-dzisiejszych-czasow-badania-wskazuja-ze-tak/
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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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