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Papież Franciszek o małżeństwie i rodzinie  
 

Franciszek uczy doceniać małżeństwo i rodzinę w Kościele 
 

„Nie możemy przestać głosić ideału małżeństwa. Zaprzestanie tego byłoby brakiem 

szacunku dla młodych pokoleń”. W rozmowie z Radiem Watykańskim zwraca  

na to uwagę Gabriela Gambino, podsekretarz Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny  

i Życia komentując opublikowany wczoraj przez Papieża Franciszka list  

do małżonków na całym świecie. Przypomina ona, że trzeba przekierowania  

duszpasterstwa, ponieważ zbyt często mówimy, że rodzina jest dobrem Kościoła, ale nie potrafimy tego przekuć 

w praktykę. Więcej: www.vaticannews.va 

 

Papież do małżonków: odkrywajcie radość ze wspólnej drogi 
 

Po modlitwie Anioł Pański Papież przypomniał, że dziś opublikowany został jego list skierowany do małżeństw. 

„To mój świąteczny prezent dla was, okazja, aby rozważyć raz jeszcze znaczenie rodziny i sakramentu małżeństwa 

oraz uczyć się odkrywać dobroć i czułość Boga, który prowadzi was ojcowską ręką. Odkrywajcie radość  

we wspólnym kroczeniu przez życie” – zachęcał Franciszek. Więcej: www.vaticannews.va 

Papież do rodzin: nawróćmy się z „ja” na „ty” 
 

W Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa Papież Franciszek zaznaczył, że Bóg wybrał pokorną i prostą 

rodzinę, aby przebywać pośród nas. W rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański zachęcił do kontemplowania 

piękna tej tajemnicy. Przypomniał, że nasze rodziny są historią, z której się wywodzimy, ale wymagają też od nas 

codziennej nauki tego, jak być rodziną. Więcej: www.vaticannews.va 

 

List Papieża Franciszka do małżonków na Rok „Rodzina Amoris Laetitia” [tekst listu] 

 

„Miłość na zawsze jest możliwa” – pisze Ojciec Święty w specjalnym liście do małżonków całego świata z okazji 

trwającego Roku „Rodziny Amoris Laetitia”. Wskazuje w nim, że „powołanie do małżeństwa jest wezwaniem  

do kierowania łodzią niestabilną, choć bezpieczną, ze względu na rzeczywistość sakramentu, na niejednokrotnie 

wzburzonym morzu”. Franciszek podkreśla, że rodzina zawsze pozostaje pierwszym środowiskiem wychowaw-

czym i stanowi podstawową komórkę społeczeństwa. Publikujemy cały tekst listu. Więcej: www.vaticannews.va 
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https://www.vaticannews.va/pl/watykan/news/2021-12/nie-potrafimy-docenic-rodziny-w-kosciele.html
https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2021-12/papiez-do-malzonkow-odkrywajcie-radosc-ze-wspolnej-drogi.html
https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2021-12/papiez-do-rodzin-nawrocmy-sie-z-ja-na-ty.html
https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2021-12/list-papieza-franciszka-do-malzonkow-tekst.html


 

Strona | 2  
 

Papież do małżonków: odkrywajcie radość ze wspólnej drogi 

 

Papież w liście do małżonków: miłość "na zawsze" jest możliwa 
 

„Miłość «na zawsze» jest możliwa” – pisze Ojciec Święty w specjalnym liście do małżonków całego świata z okazji 

trwającego Roku „Rodzina Amoris Laetitia”. Wskazuje w nim, że „powołanie do małżeństwa jest wezwaniem  

do kierowania łodzią niestabilną, choć bezpieczną, ze względu na rzeczywistość sakramentu, na niejednokrotnie 

wzburzonym morzu”. Franciszek podkreśla, że rodzina zawsze pozostaje pierwszym środowiskiem  

wychowawczym i stanowi podstawową komórkę społeczeństwa. Więcej: www.vaticannews.va 

 

9. film na Rok Rodziny Amoris Laetitia: Towarzyszenie w słabości 

 

„W obecnym czasie rodzina jest poważnie doświadczona przez słabości. Wszyscy jesteśmy słabi, a rozłączenie, 

rozwód i wspólne życie są dzisiaj rzeczywistością, z którą wiele rodzin na świecie muszą sobie radzić. Zadaniem 

Kościoła jest wychodzić na spotkanie tym, którzy pragną pozostać blisko Boga, aby pomóc im przekształcić swoje 

niepowodzenia i cierpienia w możliwość wędrówki ku pełni Ewangelii.” Więcej: www.kodr.pl 

 

Papież na Urbi et Orbi: pogrążony w kryzysach świat potrzebuje nadziei, pojednania  

i braterstwa 
 

„W naszych czasach jest wiele trudności, ale nadzieja jest silniejsza, bo «Dziecię nam się narodziło»”  

– mówił Papież Franciszek w bożonarodzeniowym orędziu, po którym udzielił błogosławieństwa Urbi et Orbi  

(Miastu i Światu). Wskazał, że w Osobie Wcielonego Słowa, Bóg pokazał światu drogę spotkania i dialogu  

oraz nauczył jak ją przemierzać w miłości i z nadzieją. Więcej: www.vaticannews.va 

 

Papież na Pasterce: w małości Dzieciątka jest cały Bóg 
 

„Powróćmy do Betlejem, powróćmy do źródeł: do istoty wiary, do pierwszej miłości, do adoracji i miłosierdzia” – 

mówił Papież Franciszek w czasie Pasterki sprawowanej w Bazylice Watykańskiej z powodu ograniczeń  

pandemicznych o godz. 19.30. Ojciec Święty zachęcał nie tylko do dostrzeżenia bożonarodzeniowych światełek  

i dekoracji, ale przede wszystkim „do kontemplowania Dzieciątka, w którego małości jest cały Bóg”. Modlił się, 

byśmy byli Kościołem adorującym, ubogim i braterskim. Więcej: www.vaticannews.va 

 

Papież do Polaków: niech miłość narodzi się w waszych sercach 
 

Pozdrawiając pielgrzymów zebranych w Auli Pawła VI, Papież życzył, aby z wiarą rozpoznali w nowo narodzonym 

w Betlejem Dzieciątku, Pana całego życia, kontemplując w prostocie żłóbka Syna Bożego, który przynosi łaskę  

i zbawienie. Więcej: www.vaticannews.va 

 

 

 

https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2021-12/papiez-do-malzonkow-milosc-na-zawsze-jest-mozliwa.html
http://kodr.pl/2022/01/towarzyszenie-w-slabosci/
https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2021-12/papiez-na-urbi-et-orbi-pograzony-w-kryzysach-swiat-potrzebuje-n.html
https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2021-12/papiez-na-pasterce-w-malosci-dzieciatka-jest-caly-bog.html
https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2021-12/papiez-do-polakow-nich-milosc-narodzi-sie-w-waszych-sercach.html
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Papież w telewizji: prawdziwe Boże Narodzenie jest tylko z Jezusem 
 

Papież Franciszek udzielił wyjątkowego wywiadu. We włoskiej telewizji Mediaset rozmawiał z czterema osobami, 

które określono jako „niewidzialne”. Była wśród nich kobieta-ofiara przemocy, mężczyzna skazany dwukrotnie  

na dożywocie, osoba bezdomna i nastoletnia skautka. Ojciec Święty spotkał się z nimi w Domu św. Marty,  

gdzie został nagrany program zatytułowany „Franciszek i niewidzialni - Papież spotyka ostatnich”.  

Więcej: www.vaticannews.va 
 

Papież u dzieci z watykańskiej przychodni pediatrycznej 
 

Jak co roku przed świętami Papież spotkał się dziś rano w Auli Pawła VI z personelem i podopiecznymi  

watykańskiej przychodni pediatrycznej dla dzieci z ubogich rodzin. Ośrodek ten ma już niemal 100 lat.  

Przychodnia św. Marty została założona w Watykanie staraniem Piusa XI 8 maja 1922 r. Korzysta ze współpracy 

personelu watykańskiego szpitala pediatrycznego Dzieciątka Jezus oraz innych ośrodków służby zdrowia.  

Więcej: www.vaticannews.va 

 

Anioł Pański: Jak Maryja u Elżbiety nieśmy ludziom radość Jezusa 
 

Pierwszym gestem miłości względem bliźniego jest obdarowanie go naszym pogodnym i uśmiechniętym obli-

czem, przekazanie mu radości Jezusa. To samo uczyniła Maryja względem Elżbiety – mówił Papież w rozważaniu 

przed modlitwą Anioł Pański. Franciszek zatrzymał się dzisiaj nad postawą Maryi, która po zwiastowaniu nie po-

została na miejscu, zadręczając się czekającymi Ją problemami, lecz wstała i z pośpiechem wyruszyła do Elżbiety, 

by udzielić jej pomocy. Więcej: www.vaticannews.va 

 

Papież: rodziny są wystawione na ciężką próbę, chrońmy je przed rozbiciem 
 

Kościół w żadnym wypadku nie może rezygnować z głoszenia pełnego ideału małżeństwa. Duszpasterstwo musi 

wspierać małżeństwo i chronić je przed rozpadem – mówi Papież w kolejnym filmie z okazji Roku Rodziny Amoris 

Laetitia. Tym razem Franciszek odnosi się do świadectwa rodziny pochodzącej z Demokratycznej Republiki Konga. 

Więcej: www.vaticannews.va 

 

Papież o obowiązku państwa wspierania rodzin niepełnosprawnych 
 

Ludzka solidarność i hojność są potrzebne, ale w trosce o niepełnosprawnych konieczne jest konkretne zaanga-

żowanie państwa. Papież Franciszek mówił o tym w czasie audiencji dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży 

oraz ich opiekunów z Instytutu Serafickiego w Asyżu. Przypominając swe odwiedziny u nich – sprzed ośmiu lat – 

Ojciec Święty stwierdził, że w tym ośrodku zobaczył, co to znaczy prawdziwie przyjmować potrzebujących  

i odrzuconych. Więcej: www.vaticannews.va 

 

https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2021-12/papiez-w-rozmowie-z-niewidzialnymi-prawdziwe-boze-narodzenie.html
https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2021-12/papiez-u-dzieci-z-watykanskiej-przychodni-pediatrycznej.html
https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2021-12/aniol-panski-jak-maryja-u-elzbiety-niesmy-ludziom-radosc-jezusa.html
https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2021-12/papiez-rodziny-sa-wystawione-na-ciezka-probe-chronmy-je-przed.html
https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2021-12/papiez-o-obowiazku-panstwa-wspierania-rodzin-niepelnosprawnych.html
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Niech Maryja oświaca was w mówieniu "tak" łasce Pana 
 

„Maryja Niepokalana jest najwspanialszym dziełem sztuki samego Boga poprzez swoją pokorę, oddanie oraz 

przejrzystość wobec Niego” – powiedział Papież w przesłaniu z okazji instalacji gwiazdy na wieży Matki Bożej w 

bazylice Sagrada Familia w Barcelonie. Franciszek zachęcił, aby wznosząc oczy ku tej gwieździe kontemplować 

Maryję, która jest „Gwiazdą nowej ewangelizacji”. Patrząc na nią powracamy do wiary w przemieniającą moc czu-

łości i serdeczności. Więcej: www.vaticannews.va 

 

Papież: św. Józef pomaga nam dostrzec Chrystusa w ubogich 
 

Dziś kończy się rok poświęcony św. Józefowi, który Papież ogłosił listem apostolskim Patris corde, z okazji 150. 

rocznicy deklaracji Piusa IX, uznającej opiekuna Świętej Rodziny patronem Kościoła powszechnego. Ojciec Święty 

nawiązał dziś do postaci św. Józefa na Twitterze. „W tym czasie Adwentu błagajmy Pana, byśmy dzięki  

ojcowskiemu wstawiennictwu św. Józefa, zawsze byli jak nocni stróże, uważni na światło Chrystusa jaśniejące  

w naszych najuboższych braciach i siostrach” – napisał Franciszek. Więcej: www.vaticannews.va 

 

Papież: przez Zwiastowanie Bóg zmienił bieg historii świata 
 

„Pan, aby czynić cuda, nie potrzebuje wielkich środków ani nadzwyczajnych zdolności, lecz naszej pokory  

oraz otwartości na Niego i na innych” – te słowa wypowiedział Papież w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański, 

w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Franciszek zauważył, że anioł w Zwiastowaniu 

nazywa Maryję „pełną łaski”, a to oznacza, że jest ona wolna od zła i grzechu. Więcej: www.vaticannews.va 

 

Papież: życie jest tajemnicą niosącą w sobie sekret radości 
 

„Kochać to podjąć wybór w wolności i wziąć odpowiedzialność za życie takim, jakim ono jest” – to słowa Papieża 

z dzisiejszej audiencji ogólnej, podczas której podjął refleksję nad postacią św. Józefa, określanego przez  

Ewangelię jako człowiek „sprawiedliwy”, nazywany „oblubieńcem Maryi”. Więcej: www.vaticannews.va 

 

Franciszek na zakończenie roku: solidarność zrodzona w pandemii pochodzi od Boga 
 

Dziękczynne „Te Deum” zabrzmiało wieczorem w bazylice watykańskiej, gdzie Papież Franciszek przewodniczył 

nieszporom uroczystości Maryi Najświętszej Bożej Rodzicielki. Ojciec Święty podkreślił, że Maryja przywraca nas 

do rzeczywistości prawdy Bożego Narodzenia, która prawdziwie przyjęta może zmienić nasze jutro. Franciszek 

modlił się szczególnie za Rzym. Zachęcał, by był miastem gościnnym, zatroskanym o godność życia, najsłabszych 

i najbardziej bezbronnych. Więcej: www.vaticannews.va 

 

 
 

 

https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2021-12/papiez-z-okazji-instalacji-gwiazdy-w-bazylice-sagrada-familia.html
https://www.vaticannews.va/pl/kosciol/news/2021-12/papiez-sw-jozef-pomaga-nam-dostrzec-chrystusa-w-ubogich.html
https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2021-12/papiez-przez-zwiastowanie-bog-zmienil-bieg-historii-swiata.html
https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2021-12/papiez-zycie-jest-tajemnica-niosaca-w-sobie-sekret-radosci.html
https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2021-12/franciszek-na-zakonczenie-roku-solidarnosc-zrodzona-w-pandemii.html
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Z Polski 
 

Dobry czas dla rodzin. Polityka prorodzinna w 2021 roku. Rodzina na pierwszym miejscu 

 

Rodzinny kapitał opiekuńczy, dopłaty do pobytu w żłobkach czy klubach dziecięcych, zerowy PIT dla rodzin 4+ - 

to najważniejsze projekty w ramach ogłoszonego w maju 2021 r. Polskiego Ładu, w których centrum znalazła się 

właśnie rodzina. Jaka była polityka prorodzinna rządu Zjednoczonej Prawicy w kończącym się roku 2021? Przed-

stawiamy krótkie podsumowanie. Więcej: www.gov.pl 

 

Rządowy projekt ustawy ograniczającej skalę rozwodów, częściowo zwiększy ochronę dobra 

dziecka  
 

W ciągu 30 ostatnich lat, ponad 1,5 miliona polskich dzieci zostało dotkniętych rozwodem rodziców. Wskaźnik 

rozwodów na 1000 nowo zawartych małżeństw w Polsce wzrósł w tym czasie o ponad 112 proc. – od 166,2 w 

1990 r. do 352,7 w 2020 r. Nowa instytucja rodzinnego postępowania informacyjnego, przewidziana w rządowym 

projekcie ustawy nr UD261, może przyczynić się do istotnego ograniczenia skali rozwodów. Da ona małżonkom 

posiadającym wspólne małoletnie dzieci szansę na pojednanie, a dzieciom – możliwość uniknięcia katastrofy, jaką 

byłby dla nich rozwód rodziców. Więcej: www.ordoiuris.pl 

Prezydent: czyńmy wszystko, by niepełnosprawni mogli funkcjonować bez barier  
 

- Powinniśmy czynić wszystko, żeby osoby z niepełnosprawnościami mogły funkcjonować bez barier i dawać 

innym przykład siły duchowej – powiedział prezydent Andrzej Duda. Więcej: www.polskieradio24.pl 

 

Projekt ustawy o Polskim Instytucie Rodziny i Demografii skierowany do dalszych prac  
 

Zaledwie jednym głosem przeszedł projekt ustawy o Polskim Instytucie Rodziny i Demografii. Dokument został 

skierowany do dalszych prac. W głosowaniu nie wzięło udziału kilku polityków opozycji. Kilkunastu posłów Prawa 

i Sprawiedliwości wstrzymało się natomiast od głosu. Więcej: www.radiomaryja.pl 

 

Projekt "Stop aborcji" odrzucony przez Sejm w I czytaniu 
 

Sejm większością 361 głosów odrzucił w I czytaniu obywatelski projekt ustawy "Stop aborcji". Projekt zakładał 

m.in. od 5 do 25 lat więzienia, a nawet dożywocie za aborcję dla matki i lekarza. Do Sejmu trafił we wrześniu - 

Fundacja Pro-Prawo do Życia poinformowała, że podpisało się pod nim blisko 130 tysięcy osób. Więcej: www.rp.pl 

 

 
 
 

https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-czas-dla-rodzin-polityka-prorodzinna-w-2021-roku
https://ordoiuris.pl/rodzina-i-malzenstwo/rzadowy-projekt-ustawy-ograniczajacej-skale-rozwodow-czesciowo-zwiekszy
https://www.polskieradio24.pl/5/1222/Artykul/2861312,Prezydent-czynmy-wszystko-by-niepelnosprawni-mogli-funkcjonowac-bez-barier
https://www.radiomaryja.pl/informacje/projekt-ustawy-o-polskim-instytucie-rodziny-i-demografii-skierowany-do-dalszych-prac/
https://www.rp.pl/polityka/art19160541-projekt-stop-aborcji-odrzucony-przez-sejm-w-i-czytaniu
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List na Niedzielę św. Rodziny: Rodzina drogą do świętości 
 

Życie w małżeństwie i rodzinie jest dla zdecydowanej większości chrześcijan drogą, na której realizują oni swoje 

wezwanie do świętości i uczestniczą w życiu i misji Kościoła – czytamy w Liście Rady ds. Rodziny Konferencji 

Episkopatu Polski na Niedzielę Świętej Rodziny, która w tym roku przypada 26 grudnia. Dzień ten jest okazją  

do odnowienia przyrzeczeń małżeńskich oraz modlitwy za rodziny. Więcej: www.episkopat.pl 

Bp Śmigiel: Niedzielę Św. Rodziny przeżyjmy jako święto wszystkich rodzin 
 

– W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia z racji Niedzieli Świętej Rodziny będzie miał miejsce dzień modlitw  

o świętość małżeństw i rodzin. Zapraszamy, aby uczynić go także świętem każdej rodziny, której sercem  

jest małżeństwo – apeluje bp Wiesław Śmigiel, przewodniczący Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski. 

Dodaje, że sprawy małżeństw i rodzin winny być obecne w parafiach każdego dnia – w nauczaniu, w modlitwie 

oraz w posłudze pasterskiej. Więcej: www.ekai.pl 

 

Biskupi w Niedzielę św. Rodziny: rodzina to fundament, wspólnota i przykład 

Małżeństwo jest fundamentem rodziny. Rodzice powinni dawać swoim dzieciom przykład chrześcijańskiego życia. 

Pierwszym i podstawowym celem rodziny chrześcijańskiej jest wspólnota, czyli komunia osób, a także wspólnota 

pokoleniowa. Kościół to rodzina rodzin złączonych sakramentem małżeństwa – wskazywali biskupi w Niedzielę 

Świętej Rodziny. W tym dniu w trakcie Mszy świętych zgromadzeni w kościołach małżonkowie tradycyjnie odnowili 

przyrzeczenia małżeńskie. Więcej: www.ekai.pl 

Jubileusz 70–lecia Instytutu Matki i Dziecka  
 

W Warszawie świętowano jubileusz 70–lecia działalności Instytutu Matki i Dziecka oraz 7–lecia istnienia związanej 

z nim Fundacji. W Gali uczestniczyła Pierwsza Dama, która podziękowała za realizację wspólnych przedsięwzięć 

oraz odczytała list od Prezydenta Andrzeja Dudy. Uroczystość była okazją do wręczenia odznaczeń państwowych. 

Aktu dekoracji, w imieniu Prezydenta RP, dokonała minister Grażyna Ignaczak–Bandych, Szef KPRP. Więcej: 

www.prezydent.pl 

 

Święta Bożego Narodzenia a budowanie relacji. Przedstawiamy wyniki badania 
 

Wyniki badania przeprowadzonego na zlecenie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej jednoznacznie  

pokazują, że okres Świąt Bożego Narodzenia jest dla Polaków bardzo ważny w kontekście budowanie relacji  

rodzinnych. – To kolejne potwierdzenie faktu, że rodzina jest dla Polaków najważniejsza, a okres świąteczny 

szczególnie sprzyja właśnie umacnianiu tych więzi – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. 

Więcej: www.gov.pl 

 

 
 

https://episkopat.pl/list-na-niedziele-sw-rodziny-rodzina-droga-do-swietosci/
https://www.ekai.pl/bp-smigiel-niedziele-sw-rodziny-przezyjmy-jako-swieto-wszystkich-rodzin-wywiad/
https://www.ekai.pl/biskupi-w-niedziele-sw-rodziny-rodzina-to-fundament-wspolnota-i-przyklad-synteza/
https://www.prezydent.pl/malzonka-prezydenta/aktywnosc/jubileusz-70lecia-instytutu-matki-i-dziecka,45779
https://www.gov.pl/web/rodzina/swieta-bozego-narodzenia-a-budowanie-relacji-przedstawiamy-wyniki-badania
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Polska rodzina w ostatnich latach: demografia, religijność, sakramenty 
 

Liczba zawieranych w Polsce małżeństw systematycznie spada, choć w pandemii jest także mniej rozwodów.  

Religijność polskiej rodziny jest zróżnicowana generacyjnie: najbardziej religijne jest pokolenie obecnych  

dziadków, mniej rodziców, a pokolenie wchodzące w dorosłość jest zdecydowanie najmniej związane z Kościołem. 

Niepokojąca i to od lat jest natomiast sytuacja demograficzna – do 2050 r. liczba ludności naszego kraju  

zmniejszy się o 4,4 mln osób. To najważniejsze wnioski socjologiczne na temat kondycji polskiej rodziny  

w ostatnich latach. W niedzielę 26 grudnia przypadnie w tym roku Niedziela Świętej Rodziny. Więcej: www.ekai.pl 

 

Eksperci: Coraz więcej przypadków późnego diagnozowania HIV/AIDS  
 

W Polsce rośnie grupa osób zakażonych HIV, które trafiają do szpitali za późno, często z objawami AIDS – alarmują 

eksperci z okazji Światowego Dnia AIDS, który przypada 1 grudnia. Poza tym, niepokojąco spada odsetek osób 

testujących się w kierunku zakażenia HIV. Tymczasem z badania PBS wśród osób zakażonych HIV wynika,  

że w Polsce mamy coraz lepszy dostęp do terapii, a z wirusem można normalnie żyć. Więcej: www.gazetaprawna.pl 

 

Biolog molekularny i bioetyk o ciemnych stronach zapłodnienia in vitro 

 

– Zapłodnienie in vitro ma wiele ciemnych stron, o których nie mówią właściciele i personel klinik in vitro, gdyż 

procedura ta stanowi ich podstawowe źródło dochodu. Ale konsekwencje tej procedury mogą być bardzo poważne 

zarówno dla dzieci, jak i dla matek – mówi dr n. med. Monika Zazula, biolog molekularny i bioetyk, autorka 

wykładu „Blaski i cienie zapłodnienia in vitro – okiem biotechnologa”. Wykład został wygłoszony w ramach cyklu 

Bioethics Lab organizowanego przez Interdyscyplinarną Akademię Bioetyki w Krakowie. Więcej: www.ekai.pl 

Katarzyna Gęsiak: Aborcja niesie ze sobą zagrożenie dla zdrowia psychicznego kobiet. Do-

wodzą tego badania naukowe 

W 1987 r. Amerykańskie Stowarzyszenie Psychiatrów dokonało rozróżnienia dwóch zespołów zaburzeń,  

jakie mogą wystąpić po aborcji – Post Abortion Distress (rozpacz) - PAD i Post Abortion Syndrom (syndrom  

postaborcyjny) – PAS, które należą do tzw. zaburzeń post-traumatycznych. Zaburzenia te wiążą się z licznymi 

dolegliwościami natury psychicznej. Więcej: www.fronda.pl 

 
 

 
Śledź nas na Twitterze 

 

Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin prowadzi oficjalny  

kanał na Twitterze. 

 

Zapraszamy do śledzenia aktualności: twitter.com/DRodzin

     

                                                                 

 

https://www.ekai.pl/polska-rodzina-w-ostatnich-latach-demografia-religijnosc-sakramenty/
https://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/8303938,eksperci-pozne-diagnozowanie-hivaids.html
https://www.ekai.pl/biolog-molekularny-i-bioetyk-o-ciemnych-stronach-zaplodnienia-in-vitro/
https://www.fronda.pl/a/katarzyna-gesiak-aborcja-niesie-ze-soba-zagrozenie-dla-zdrowia-psychicznego-kobiet-dowodza-tego-badania-naukowe,170717.html
https://twitter.com/DRodzin
https://twitter.com/DRodzin
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Ginekolog: kobietom w ciąży zalecamy szczepienie przeciw COVID-19 po I trymestrze 

 

Zachęcamy, aby kobiety w ciąży szczepiły się po pierwszym trymestrze. Ciężki przebieg COVID-19, którym  

zagrożone są niezaszczepione pacjentki, może zagrażać życiu i zdrowiu matki i dziecka - powiedział  

prof. Mariusz Grzesiak z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Więcej: www.polsatnews.pl 
 

Prof. Gulczyńska: rozwój neonatologii pozwala na ratowanie dzieci urodzonych w 24. tygodniu 

ciąży 

40 lat temu nie było nawet specjalizacji z neonatologii, a obecnie potrafimy już uratować dziecko urodzone  

w 24. tygodniu ciąży – powiedziała PAP prof. Ewa Gulczyńska, kierująca Kliniką Neonatologii w Instytucie Centrum 

Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Więcej: www.jedenznas.pl 

 

Popularni dziennikarze w obronie życia nienarodzonych dzieci 
 

Aborcja jest dramatem, ponieważ niczego nie rozwiązuje. Jest złem, ponieważ oznacza zawsze śmierć dziecka.  

A przecież ludzkie życie, i to każde ludzkie życie, jest bezcenne, jest niepowtarzalne i jest równe.  

A rolą silniejszego jest obrona tych najsłabszych, którzy w przypadku aborcji sami nie są w stanie się obronić. 

 - mówi Tomasz Wolny wspierając kampanię „Każde życie jest cudem” prowadzoną przez Fundację Grupa Proelio.  

Więcej: www.niedziela.pl 
 

 

Dziecko uratowane dzięki wyrokowi TK. Szpital w Białymstoku powołał się na opinię  

Ordo Iuris  
 

Szpital w Białymstoku odmówił aborcji, której przeprowadzenie miał uzasadniać zły stan psychiczny matki.  

W swoim stanowisku szpital powołał się na opinię Instytutu Ordo Iuris. Aktualnie środowiska proaborcyjne próbują 

bezprawnie „zastąpić” przesłankę eugeniczną przerywania ciąży przesłanką ratowania zdrowia kobiety, zwracając 

uwagę na pogorszenie zdrowia psychicznego. Więcej: www.ordoiuris.pl 

 

Białe krzyże upamiętniły 121 nienarodzonych dzieci 

Na cmentarzu komunalnym przy Ofiar Firleja w Radomiu poświęcono dziś nowe, białe krzyże upamiętniające 121 

nienarodzonych dzieci. Przy ich grobach modlił się biskup radomski Marek Solarczyk. Z inicjatywą odnowienia 

nagrobków wyszli Rycerze Kolumba. – Wierzymy, że dzieci uczestniczą w pełni miłości Boga. Prosimy, aby otoczył 

On swoją mocą ich rodziców i bliskich. Prosimy również o umocnienie dla wszystkich, którzy przeżywają w tych 

dniach smutek z powodu śmierci nienarodzonych dzieci – modlił się bp Solarczyk. Więcej: www.jedenznas.pl 

 
 

https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2021-12-06/ginekolog-kobietom-w-ciazy-zalecamy-szczepienie-przeciw-covid-19-po-i-trymestrze/
https://jedenznas.pl/prof-gulczynska-rozwoj-neonatologii-pozwala-na-ratowanie-dzieci-urodzonych-w-24-tygodniu-ciazy/
https://m.niedziela.pl/artykul/75783/Popularni-dziennikarze-w-obronie-zycia
https://ordoiuris.pl/ochrona-zycia/dziecko-uratowane-dzieki-wyrokowi-tk-szpital-w-bialymstoku-powolal-sie-na-opinie-ordo
https://jedenznas.pl/biale-krzyze-upamietnily-121-nienarodzonych-dzieci/
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Czas na Tatę – ukazał się Raport STATO’21, największe w Polsce badania o ojcostwie  
 

Powstał Raport STATO'21 (studia i statystyki o ojcostwie), który dostarcza wielu odpowiedzi na pytania dotyczące 

dzisiejszego ojcostwa. Z raportu wynika, że najważniejszym źródłem szczęścia i satysfakcji życiowej badanych 

ojców są relacje. Prawie 70 proc. ojców spędza ze swymi dziećmi powyżej 1 godziny dziennie. Najważniejsze 

oczekiwania wobec dobrego ojca dotyczą jego obecności emocjonalnej: okazywania czułości, troskliwości,  

opiekuńczości, dobroci. Więcej: www.opoka.org.pl 

 

„TAK nieWIELE” – wspomóż osoby z niepełnosprawnościami mieszkające w DPS  
 

„TAK nieWIELE” to akcja charytatywna zorganizowana przez Fundację Małych Stópek. Powstała z myślą o osobach 

niepełnosprawnych, które mieszkają w Domach Pomocy Społecznej w całej Polsce. Inicjatywa polega na pomocy 

w kupieniu prezentu pod choinkę, który wymarzył sobie podopieczny konkretnego ośrodka. Wśród życzeń  

są m.in. swetry i kapcie. Więcej: www.radiomaryja.pl 

 

Konferencja „Duszpasterstwo rodzin w świetle adhortacji Familiaris Consortio i Amoris Laetitia. 

Zamysł – Kontynuacja – Odnowa” 

 

Katedra Duszpasterstwa Rodzin w Instytucie Nauk Teologicznych KUL, Rada do spraw Rodziny Konferencji Epi-

skopatu Polski oraz Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin zapraszają na Międzynarodową Konferencję Nau-

kową w Roku Rodziny z okazji 40-lecia adhortacji Familiaris consortio „Duszpasterstwo rodzin w świetle adhor-

tacji Familiaris Consortio i Amoris Laetitia. Zamysł – Kontynuacja – Odnowa”, która odbędzie się online 19 stycznia 

2022. Wśród podejmowanych tematów będą m.in.: źródła oraz wyzwania duszpasterstwa rodzin czy Kościół Do-

mowy podmiotem duszpasterstwa rodzin. Więcej: www.kodr.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polub nas na Facebooku i bądź na bieżąco! 

 

ZAPRASZAMY!!!  

 

 

 

https://opoka.org.pl/News/Polska/2021/czas-na-tate-ukazal-sie-raport-stato-21-najwieksze-w-polsce
https://www.radiomaryja.pl/informacje/tak-niewiele-wspomoz-osoby-z-niepelnosprawnosciami-mieszkajace-w-dps/
http://kodr.pl/2022/01/konferencja-duszpasterstwo-rodzin-w-swietle-adhortacji-familiaris-consortio-i-amoris-laetitia-zamysl-kontynuacja-odnowa/
https://www.facebook.com/pg/Krajowy-O%C5%9Brodek-Duszpasterstwa-Rodzin-1854184894884730/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/Krajowy-O%C5%9Brodek-Duszpasterstwa-Rodzin-1854184894884730/?modal=admin_todo_tour
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Ze świata 

 

Kard. Parolin apeluje o ochronę embrionów, to nowa kategoria sierot 
 

Prawdziwa władza to służba, zwłaszcza najsłabszym, do której powołani są rządzący i prawodawcy, ale także wy 

prawnicy i prawoznawcy, ponieważ zdobycze waszych przemyśleń mogą im pomóc w lepszym wypełnianiu  

ich funkcji – powiedział kard. Pietro Parolin w wideoprzesłaniu do uczestników 70. Kongresu Naukowego Unii 

Prawników Katolickich we Włoszech. Więcej: www.vaticannews.va 

 

Hiszpańscy biskupi: towarzyszyć cierpiącym, a nie ich zabijać 
 

Archidiecezja Sewilli wydała dokument, w którym biskupi przypomnieli, że zawsze należy chronić życie,  

a eutanazja i wspomagane samobójstwo nie są rozwiązaniem dla cierpiących i chorych. Celem wydania  

opracowania jest rozpowszechnianie wiedzy na temat eutanazji. „Należy wyeliminować ból, a nie pacjenta”,  

a „prawdziwe współczucie jest czymś innym niż eutanazja” – napisano w piśmie. Więcej: www.vaticannews.va 

 

Ks. Vitillo: powinniśmy pamiętać o dzieciach-migrantach 
 

Odnosząc się do słów Papieża Franciszka, wypowiedzianych podczas środowej audiencji generalnej, na temat 

męstwa świętego Józefa w czasie prześladowań, ks. Robert Vitillo, sekretarz generalny Międzynarodowej  

Katolickiej Komisji ds. Migracji (ICMC), zwraca uwagę na to, jak niezwykle ważna jest pomoc współczesnym  

dzieciom i ich rodzinom, które zmuszone są do ucieczki przed przemocą. Więcej: www.vaticannews.va 

 

Przewodniczący CELAM: będziemy tkać sieć w obronie życia 

 

Przewodniczący Rady Episkopatu Ameryki Łacińskiej i Karaibów abp Miguel Cabrejos Vidarte podkreślił w swoim 

orędziu bożonarodzeniowym, że „CELAM nadal będzie tworzyć sieci na rzecz i w obronie życia”. Wezwał Kościół 

kontynentu latynoamerykańskiego do potwierdzenia swojego powołania do bycia „orędownikiem sprawiedliwości 

i obrońcą ubogich”. Więcej: www.vaticannews.va 

 

Watykański raport: dzieci pierwszymi ofiarami pandemii  
 

Dramatyczny obraz odziaływania pandemii na dzieci rysuje raport watykańskiej komisji ds. Covid-19, która działa 

przy dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka. Suche dane mówią o eksplozji ubóstwa, wzroście liczby gło-

dujących dzieci oraz nasileniu przemocy wobec nieletnich. Raport wskazuje m.in. na rolę parafii w zapobieganiu 

szerzenia się biedy i konieczności prewencyjnego wychodzenia z pomocą do najbardziej zagrożonych rodzin. 

Więcej: www.vaticannews.va 

 

https://www.vaticannews.va/pl/watykan/news/2021-12/kard-parolin-apeluje-o-ochrone-embrionow-to-nowa-kategoria-sie.html
https://www.vaticannews.va/pl/kosciol/news/2022-01/hiszpanscy-biskupi-towarzyszyc-cierpiacym-a-nie-ich-zabijac.html
https://www.vaticannews.va/pl/swiat/news/2021-12/ks-vitillo-powinnismy-pamietac-o-dzieciach-migrantach.html
https://www.vaticannews.va/pl/kosciol/news/2021-12/przewodniczacy-celam-bedziemy-tkac-siec-w-obronie-zycia.html
https://www.vaticannews.va/pl/watykan/news/2021-12/watykanski-raport-dzieci-pierwszymi-ofiarami-pandemii.html
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USA coraz bliżej rządowego finansowania szkół religijnych 
 

Sąd Najwyższy USA wydaje się być coraz bardziej przychylny wprowadzeniu rządowego finansowania kościelnych 

szkół i placówek edukacyjnych – informuje jezuita ks. Thomas Reese na łamach National Catholic Reporter.  

„Ostatnie orzeczenia pokazały, że zdaniem sędziów, społeczeństwo powinno skoncentrować się na potrzebach 

uczniów i poszerzeniu ich grona o osoby pochodzące z rodzin o niskich dochodach i spośród mniejszości”  

– napisał zakonnik. Więcej: www.vaticannews.va 

 

Rodzinne historie w filmie przygotowaniem do Spotkania Rodzin 
 

Diecezja rzymska wraz z watykańską Dykasterią ds. Świeckich, Rodziny i Życia przygotowała serię krótkometra-

żowych filmów mogących pomóc w przygotowaniu się do przyszłorocznego Światowego Spotkania Rodzin.  

Decyzją Papieża Franciszka odbędzie się ono równolegle w Rzymie i we wszystkich diecezjach na świecie w dniach 

22-26 czerwca 2022 roku. Więcej: www.vaticannews.va 

 

Brazylijczycy przygotowują się do Świąt przez rodzinną nowennę 
 

Wierni w Brazylii w okresie Adwentu przygotowują się do świąt Bożego Narodzenia poprzez odprawianie  

tradycyjnej nowenny w rodzinie lub grupach rodzin. Rozważania w tegorocznej nowennie oparte są na encyklice 

Fratelli tutti. „Jezus jest naszą nadzieją”! – to hasło prowadzące wiernych przez 9 dni wspólnej modlitwy, rozważań 

i dzieł charytatywnych. Więcej: www.vaticannews.va 

 

Przełom w prawodawstwie pro-life nastąpi w USA? Ekspert ostrzega przed działaniami admi-

nistracji Joe Bidena 
 

- Z wielką nadzieją spoglądamy na to, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych. Mówimy o bardzo ważnej zmianie 

prawa, która może wydarzyć się w państwie tak wielkim, że zajmuje niemal cały kontynent - mówi w rozmowie  

z portalem PolskieRadio24.pl Magdalena Guziak-Nowak z Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. 

Dodaje, że przeszkodą mogą być działania administracji Joe Bidena. Więcej: www.polskieradio24.pl 

 

Prezydent Portugalii zawetował ustawę legalizującą eutanazję 
 

Ustawa legalizująca eutanazję w Portugalii została zawetowana przez prezydenta. Teraz wróci do jednoizbowego 

parlamentu. Marcelo Rebelo de Sousa już drugi raz w tym roku odmówił podpisania przepisów pozwalających  

na legalizację tak zwanej śmierci medycznie wspomaganej. Więcej: www.tvn24.pl 
 

 

 

 

 

https://www.vaticannews.va/pl/swiat/news/2021-12/usa-coraz-blizej-rzadowego-finansowania-szkol-religijnych.html
https://www.vaticannews.va/pl/watykan/news/2021-12/rodzinne-historie-w-filmie-przygotowaniem-do-spotkania-rodzin.html
https://www.vaticannews.va/pl/kosciol/news/2021-12/brazylijczycy-przygotowuja-sie-do-swiat-przez-rodzinna-nowenne.html
https://www.polskieradio24.pl/5/3/Artykul/2870956,Przelom-w-prawodawstwie-prolife-nastapi-w-USA-Ekspert-ostrzega-przed-dzialaniami-administracji-Joe-Bidena
https://tvn24.pl/swiat/portugalia-ustawa-legalizujaca-eutanazje-zawetowana-przez-prezydenta-marcelo-rebelo-de-souse-5509036
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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.gosc.pl 
 

 

Hiszpania: chrześcijańscy prawnicy kierują do Strasburga skargę dotyczącą aborcji 
 

Hiszpańska Fundacja Chrześcijańskich Prawników skieruje do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka  

w Strasburgu (ETPC) skargę na bierność Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zatwierdzonej w 2010 roku ustawy 

dopuszczającej aborcję na życzenie kobiety. Jak powiedziała KAI szefowa tej organizacji Polonia Castellanos, 

trwają właśnie ostatnie prace nad opracowaniem dokumentu, który zostanie skierowany do trybunału  

w Strasburgu. Więcej: www.niedziela.pl 

 

 

Nowe badania: geny i zanieczyszczenie powietrza zwiększają ryzyko depresji 

Genetyczne predyspozycje do depresji w połączeniu z narażeniem na zanieczyszczenie powietrza o wysokiej  

zawartości cząstek stałych znacznie zwiększają ryzyko pojawienia się u osób zdrowych depresji – wynika z badań 

opublikowanych w Proceedings of the National Academies of Sciences przez neuronaukowców z Lieber Institute 

for Brain Development na Johns Hopkins Medical Campus i Peking University in Beijing (Chiny).  

Więcej: www.jedenznas.pl 

 

Sztuczna Inteligencja będzie kwalifikować ludzi do eutanazji 

W niedalekiej przyszłości sztuczna inteligencja (SI) będzie kwalifikować pacjentów do eutanazji wykonywanej  

za pomocą specjalnej maszyny do zabijania. W ostatnim czasie pojawiły się doniesienia, że od nowego roku  

w Szwajcarii będzie można całkowicie legalnie wykonać eutanazję u osób nieuleczalnie chorych za pomocą  

urządzenia Sarco, zwanego „kapsułą do umierania”. Jednak organy certyfikujące, dopuszczające w Szwajcarii 

urządzenia medyczne do użytku, zaprzeczają, jakoby którykolwiek z nich wydał decyzję pozytywną w tej sprawie. 

Więcej: www.jedenznas.pl 

 

Austria wprowadza przepisy o „wspomaganej śmierci” 

Kardynał Christoph Schönborn skrytykował decyzję parlamentu Austrii, dopuszczającą możliwość samobójczej 

śmierci w asyście. Począwszy od 1 stycznia 2022 osoby przewlekle, lub nieuleczalnie chore mogą złożyć  

na piśmie swoją decyzję, że chcą skorzystać ze wspomaganego samobójstwa. „Człowiek nie powinien umierać  

z ręki człowieka, lecz trzymany przez drugiego człowieka za rękę”, przypomniał arcybiskup Wiednia słowa swego 

poprzednika, kard. Franza Königa (1905-2004). Więcej: www.jedenznas.pl 

 

https://www.gosc.pl/doc/7250134.W-walce-z-przemyslem-aborcyjnym-najwazniejsza-jest-edukacja
https://m.niedziela.pl/artykul/75013/Hiszpania-chrzescijanscy-prawnicy-kieruja
https://jedenznas.pl/nowe-badania-geny-i-zanieczyszczenie-powietrza-zwiekszaja-ryzyko-depresji/
https://jedenznas.pl/sztuczna-inteligencja-bedzie-kwalifikowac-ludzi-do-eutanazji/
https://jedenznas.pl/austria-wprowadza-przepisy-o-wspomaganej-smierci/
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Papież do małżonków: odkrywajcie radość ze wspólnej drogi 

 

Kanada w awangardzie cywilizacji śmierci. 10 lat więzienia za obronę życia i mówienie,  

że aborcja to zło 

„Obrońcy życia alarmują, że prawo w Kanadzie pozwoli zakazać im wszelkich działań w obronie nienarodzonych 

dzieci przed budynkami, gdzie dokonuje się procederu tzw. aborcji”, informuje „Nasz Dziennik”. Z informacji, 

jakie opublikowała gazeta, wynika, że Kanadyjska Izba Gmin przyjęła ustawę, która przewiduje karę do 10 lat 

więzienia dla każdego, kto „próbuje uniemożliwić lekarzowi czy pielęgniarce wykonywanie swoich obowiązków 

lub umyślnie utrudniać i ingerować w legalny dostęp innej osoby do aborcyjnego ośrodka”. Więcej: www.pch24.pl 

 

 

https://pch24.pl/kanada-w-awangardzie-cywilizacji-smierci-10-lat-wiezienia-za-obrone-zycia-i-mowienie-ze-aborcja-to-zlo/
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Papież do małżonków: odkrywajcie radość ze wspólnej drogi 

 

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 
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