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Papież: ojcostwo i macierzyństwo są pełnią życia człowieka 

 
 
 
 
 
 

 

Papież Franciszek o małżeństwie i rodzinie  
 

Papież: nawet najbardziej kruche życie ma wartość  

 

Chory jest zawsze ważniejszy od jego choroby. Nawet gdy nie można go wyleczyć 

zawsze można sprawić, by poczuł bliskość i otrzymał wsparcie w cierpieniu.  

Papież Franciszek pisze o tym w orędziu na Światowy Dzień Chorego. Przypomina, 

że zainicjował go 30 lat temu Jan Paweł II pragnąc zwrócić uwagę na potrzeby  

chorych i na tych, którzy się nimi opiekują. Więcej: www.vaticannews.va 

 

Papież zadzwonił do rodziny zastępczej  
 

Franciszek zadzwonił do włoskiej rodziny zastępczej wychowującej dwoje niepełnosprawnych dzieci i podziękował 

za okazane przez nich serce. „Miałam wrażenie, że rozmawiam z przyjacielem. Chciał poznać bliżej historie  

naszych dzieci” – wyznaje Caterina, która długo nie mogła uwierzyć, że słyszy w słuchawce głos Papieża.  

Więcej: www.vaticannews.va 

 

Przełom epoki to czas na ponowne odkrycie małżeństwa i rodziny 
 

Trwają przygotowania do Światowego Spotkania Rodzin, które odbędzie się od 22 do 26 czerwca zarówno  

w Rzymie, jak i na szczeblu lokalnym w diecezjach na świecie. Swoistym przewodnikiem w drodze ma być wydana 

ostatnio książka bp. Lorenza Leuzziego pt. „Miłość małżeńska i rodzina na przełomie epok”. Przypomina ona 

główne elementy papieskiego nauczania o rodzinie od Humanae vitae Pawła VI po Amoris laetitia Papieża  

Franciszka. Więcej: www.vaticannews.va 

 

 

Papież o św. Józefie: patron na trudne czasy i wzór ojca 
 

Św. Józef jest jasnym świadkiem w mrocznych czasach. Pomyślałem, że w tej trudnej epoce potrzebny jest ktoś 

taki jak on, by dodać nam otuchy i pomóc nam, byśmy zrozumieli, jaką pójść drogą i jak stawiać czoła chwilom 

ciemności – mówi Papież w wywiadzie dla watykańskiego dziennika L’Osservatore Romano. Dotyczy on ojcostwa 

i postaci św. Józefa, któremu Franciszek poświęcił zakończony 8 grudnia specjalny rok i o którym nadal mówi  

w katechezach środowych. Więcej: www.vaticannews.va 
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Liczba adopcji radyklanie spada, stąd apel Papieża do małżeństw 
 

Swym apelem w sprawie adopcji Papież podjął bolesny temat, o którym się dzisiaj nie mówi. Radykalnie zmniejsza 

się bowiem liczba wniosków o adopcje, a państwo działa na tym polu zbyt powoli, wybierając najłatwiejsze  

rozwiązanie, czyli domy dziecka. Wskazuje na to sędzia Giuseppe Sariano z sądu dla nieletnich w Rzymie. W środę 

Franciszek zachęcił małżeństwa do adopcji. Przyznał, że wiąże się z tym pewne ryzyko, ale podkreślił, że jeszcze 

bardziej ryzykowne jest nieposiadanie dzieci w ogóle. Więcej: www.vaticannews.va 

Papież: ojcostwo i macierzyństwo są pełnią życia człowieka 
 

Podczas audiencji ogólnej Papież Franciszek poruszył temat ojcostwa św. Józefa. Zaznaczył, że Ewangeliści  

przedstawiają go jako opiekuna Jezusa, nie zaś jego biologicznego ojca. „Ojcostwo i macierzyństwo to pełnia życia 

człowieka i nie można ich porzucać bez konsekwencji. Osoby, które z różnych powodów nie mogą mieć dzieci, 

zachęcam do rozważenia adopcji” – powiedział Papież. Więcej: www.vaticannews.va 

Papież do małżonków: w waszym sakramencie obecny jest Jezus! 
 

„Jakże ważne jest głoszenie małżonkom, że w ich sakramencie obecny jest Chrystus, że nigdy nie są sami, nawet 

wówczas, gdy czują się zdesperowani”. Papież Franciszek przypomina o tym w kolejnym filmie przygotowanym 

z okazji trwającego właśnie Roku „Rodziny Amoris Laetitia”. Tym razem Ojciec Święty nawiązuje do świadectwa 

hiszpańskiego małżeństwa, które mówi o potrzebie budowania małżeńskiej i rodzinnej duchowości.  

Więcej: www.vaticannews.va 

Papież na Marsz dla życia w Waszyngtonie 
 

50 tys. osób przeszło wczoraj ulicami Waszyngtonu w największym Marszu dla życia w Stanach Zjednoczonych. 

Pozdrawiając jego uczestników Papież Franciszek podkreślił, że „dopiero wówczas, gdy świętość osoby ludzkiej 

jest respektowana i jej prawa uznane, różne formy niesprawiedliwości społecznej mogą zostać przezwyciężone”. 

Więcej: www.vaticannews.va 

Papież: Powierzmy się Jezusowi. On jest naszą nadzieją 
 

Po modlitwie Anioł Pański Papież pozdrowił wszystkich obecnych: wiernych Rzymu i pielgrzymów z Włoch  

oraz z innych krajów. Wśród zgromadzonych zauważył również flagi polskie, a także brazylijskie, urugwajskie, 

argentyńskie, paragwajskie, kolumbijskie i wenezuelskie. Więcej: www.vaticannews.va 

 

Papież pozdrowił uczestników „Orszaków Trzech Króli” w Polsce 
 

Po modlitwie Anioł Pański Papież zwrócił się do chrześcijan tradycji wschodniej, zarówno katolików, jak i prawo-

sławnych, którzy jutro obchodzą Boże Narodzenie. Złożył im życzenia pokoju i wszelkiego dobra. „Niech Chrystus, 

narodzony z Maryi Dziewicy, oświeci wasze rodziny i wasze wspólnoty!” – powiedział Franciszek.  

Więcej: www.vaticannews.va 

https://www.vaticannews.va/pl/swiat/news/2022-01/liczba-adopcji-radyklanie-spada-stad-apel-papieza-do-malzenstw.html
https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2022-01/papiez-ojcostwo-i-macierzynstwo-sa-pelnia-zycia-czlowieka.html
https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2022-01/papiez-do-malzonkow-w-waszym-sakramencie-obecny-jest-jezus.html
https://www.vaticannews.va/pl/swiat/news/2022-01/papiez-na-marsz-dla-zycia-w-waszyngtonie.html
https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2022-01/papiez-powierzmy-sie-jezusowi-on-jest-nasza-nadzieja.html
https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2022-01/papiez-pozdrowil-uczestnikow-orszakow-trzech-kroli-w-polsce.html


 

Strona | 3  
 

Papież: ojcostwo i macierzyństwo są pełnią życia człowieka 

Z Polski 
 

Polacy akceptują eutanazję, antykoncepcję, rozwody i aborcję? Wyniki badania CBOS  
 

Wyniki badania CBOS-u przeprowadzonego w październiku 2021 r. pokazują, że coraz więcej Polaków akceptuje 

postawy, czy procedery, które jeszcze do niedawna były zupełnie niedopuszczalne. Zgodnie z obserwowanymi 

na przestrzeni czasu tendencjami, w tym szczególnie w porównaniu z poprzednim pomiarem z 2013 roku,  

widoczny jest wyraźny wzrost tolerancji Polaków przede wszystkim dla takich zjawisk jak: aborcja,  

homoseksualizm, rozwód, konkubinat czy eutanazja. Systematyczny wzrost społecznego przyzwolenia dotyczy 

także stosowania antykoncepcji oraz uprawiania seksu przedmałżeńskiego – wskazało Centrum Badania Opinii 

Społecznej. Więcej: www.marsz.info 

 

Prezes Centrum Życia i Rodziny: „Te dane kwalifikują zabijanie nienarodzonych dzieci do rangi 

ludobójstwa” 
 

Najczęstszą przyczyną śmierci, która znacznie wyprzedziła w 2021 roku chociażby zgony na nowotwory, wypadki 

drogowe czy koronawirusa była aborcja, wskazuje raport przedstawiony przez „Worldmeter”. Uśmiercanie dzieci 

w łonach matek zbiera największe żniwo na świecie. Jest dokonywane w świetle prawa i nazywane „wyborem”. 

Mówimy o pandemii koronawirusa, a dlaczego nie mówimy o pandemii tzw. aborcji, która od kilku lat się powięk-

sza i rozwija – skomentował te dane Paweł Ozdoba, prezes Centrum Życia i Rodziny w „Aktualnościach Dnia” 

na antenie Radia Maryja. Więcej: www.marsz.info 

Stanowisko Zespołu KEP ds. Bioetycznych w sprawie badań nad ludzko-zwierzęcymi  

organizmami 

 

Członkowie Zespołu Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetycznych przedstawiają swoje refleksje  

nad prowadzonymi eksperymentami z ludzko-zwierzęcymi organizmami. Obok pozytywnej oceny niektórych  

projektów biomedycznych, Zespół przedstawia też wobec nich kilka zastrzeżeń. Na ich czoło są wysuwane próby 

mieszania ludzkiego i zwierzęcego materiału biologicznego. Członkowie Zespołu uważają, że „poszukiwaniom 

naukowym nigdy nie może towarzyszyć brak poszanowania dla godności osobowej człowieka. Nigdy nie może  

on być ofiarą eksperymentów medycznych”. Więcej: www.episkopat.pl 

 

„Za Życiem” – nowe działania i większe nakłady finansowe 

 

Program „Za życiem” będzie miał niemal dwukrotnie większe środki finansowe. Rozszerzono także jego zakres. 

Wiceminister Wdówik podkreślił rolę współpracy przy jego realizacji Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa  

Edukacji i Nauki. www.gov.pl 

 
 

https://marsz.info/polacy-akceptuja-eutanazje-antykoncepcje-rozwody-i-aborcje-wyniki-badania-cbos/
https://marsz.info/prezes-centrum-zycia-i-rodziny-te-dane-kwalifikuja-zabijanie-nienarodzonych-dzieci-do-rangi-ludobojstwa/
https://episkopat.pl/stanowisko-zespolu-kep-ds-bioetycznych-w-sprawie-badan-nad-ludzko-zwierzecymi-organizmami/
https://www.gov.pl/web/rodzina/za-zyciem--nowe-dzialania-i-wieksze-naklady-finansowe
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Wzmocnienie roli rodziców i ochrona dzieci przed szkodliwymi treściami. Nowelizacja  

przepisów oświatowych  
 

Sejmowe komisje edukacji oraz obrony narodowej, po długiej debacie, przyjęły z poprawkami nowelizację  

przepisów oświatowych. „To jest wyraźne wzmocnienie roli rodziców i zabezpieczenie ich przed zajęciami, które 

mogłyby być dla dzieci niebezpieczne – podkreślił Dariusz Piontkowski, wiceminister edukacji i nauki.  

Więcej: www.marsz.info 

Jest wyrok ws. Lempart i Suchanow. Kwota odszkodowania robi wrażenie!  
 

Zapadł wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie zachowania Marty Lempart i Klementyny Suchanow. 

Aborcjonistki nie tylko będą musiały przeprosić dziennikarkę, ale i zapłacić sowite odszkodowanie. Chodzi 

o sprawę naruszenia dóbr osobistych dziennikarki Cyntii Harasim. Wydarzenie to miało miejsce 24 listopada  

ubiegłego roku, kiedy to niektórzy dziennikarze nie zostali wpuszczeni na konferencję prasową,  

którą organizowały Lempart i Suchanow. Więcej: www.marsz.info 

Uchwały o „przeciwdziałaniu ideologii LGBT” uchylone przez krakowski sąd  
 

Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił uchwały Rady Gminy Lipinki oraz Rady Powiatu Tarnowskiego,  

których celem była ochrona rodzin i dzieci przed wpływem ideologii LGBT. Sprawa uchwał po raz kolejny  

powróciła do Krakowa. Pierwsza skarga na uchwały małopolskich samorządów trafiła do sądu jeszcze w 2020 

roku, a złożył ją Adam Bodnar, ówczesny Rzecznik Praw Obywatelskich. Jednak wówczas wymiar sprawiedliwości 

odrzucił ją. Dlatego też Bodnar złożył skargę kasacyjną. Więcej: www.marsz.info 

 

 

Rodzice już składają wnioski o rodzinny kapitał opiekuńczy 

 

Ponad 8,8 tys. wniosków złożyli rodzice ubiegający się o rodzinny kapitał opiekuńczy. To nowy instrument  

wsparcia rodzin z dziećmi, realizowany w ramach Polskiego Ładu – poinformowała minister rodziny i polityki 

społecznej Marlena Maląg. Jego celem jest pomoc rodzinom w łączeniu pracy zawodowej z wychowaniem dzieci, 

ale również w ułatwianiu decyzji o założeniu lub powiększeniu rodziny. Więcej: www.gov.pl 

 

 

Mama Po Wielokroć – projekt ukazujący piękno macierzyństwa 
 

Cztery reportaże, których bohaterkami są mamy wielodzietne, seria ilustracji ukazujących piękno małżeństwa, 

budowanie relacji i sposoby rodzenia sobie z konfliktami w rodzinie oraz konferencja na temat małżeństwa  

i rodziny – składają się na kolejną edycję projektu „Mama Po Wielokroć” realizowanego przez Fundację Jednym 

Sercem. Jak podkreśla Monika Gomułka, mama trójki dzieci, bohaterka jednego z reportaży, bycie mamą  

to najpiękniejsza przygoda życia, poznawanie siebie i przeglądanie się w zwierciadle, którym są dzieci.  

Więcej: www.ekai.pl 

 

https://marsz.info/wzmocnienie-roli-rodzicow-i-ochrona-dzieci-przed-szkodliwymi-tresciami-nowelizacja-przepisow-oswiatowych/
https://marsz.info/jest-wyrok-ws-lempart-i-suchanow-kwota-odszkodowania-robi-wrazenie/
https://marsz.info/uchwaly-o-przeciwdzialaniu-ideologii-lgbt-uchylone-przez-krakowski-sad/
https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzice-juz-skladaja-wnioski-o-rodzinny-kapital-opiekunczy
https://www.ekai.pl/mama-po-wielokroc-projekt-ukazujacy-piekno-macierzynstwa/
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Korzystanie dzieci i młodzieży z mediów społecznościowych. Co mówią badania?  
 

Z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka przeprowadzono badania jakość życia dzieci i młodzieży. Okazuje się, 

że aż 13 proc. dzieci i aż 15 proc. nastolatków jest uzależnionych od social mediów. Cześć młodych ludzi chce 

ograniczyć korzystanie z internetu, ale nie potrafi tego zrobić. Badania zostały przeprowadzone w czerwcu 2021 

roku na próbie 5 tys. 800 uczniów z całej Polski. Analizowano aktywność dzieci ze szkół podstawowych  

oraz liceów i techników. Więcej: www.marsz.info 

 

Niepełnowidzialni - osoby z niepełnosprawnościami w filmach i programach TV 

W przekazach medialnych osoby z niepełnosprawnościami, które mają także wiele innych cech je różnicujących, 

są często dzielone na dwie kategorie: obiekty litości oraz superbohaterów - wynika z raportu z badań „Niepełno-

widzialni – reprezentacje niepełnosprawności w filmach, serialach i programach TV dla dzieci i młodzieży”.  

W trakcie badań dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych naukowcy sprawdzili,  

w jaki sposób prezentowane są osoby z niepełnosprawnościami w 20 programach telewizyjnych i serialach  

oraz 20 filmach najczęściej oglądanych przez dzieci i młodzież. Więcej: www.naukawpolsce.pl 

Orszaki Trzech Króli przeszły ulicami polskich miast 
 

Pod hasłem „Dzień dziś wesoły” w 668 miejscowościach w Polsce przeszły dziś Orszaki Trzech Króli. Odbyły się 

one także w kilku innych państwach europejskich oraz w Afryce. 6 stycznia obchodzimy uroczystość Objawienia 

Pańskiego - Kościół wspomina ewangeliczne wydarzenie, kiedy Mędrcy ze Wschodu, nazywani „królami”  

lub „magami”, prowadzeni przez Gwiazdę dotarli do Betlejem. Tam złożyli pokłon nowo narodzonemu Jezusowi, 

uznając w nim Mesjasza. Więcej: www.polonia.tvp.pl 

 

Bp Jeż: budujmy pokój w naszych rodzinach 
 

„Potrzebujemy budowania pokoju w naszych domach i rodzinach” – mówił w Nowy Rok biskup tarnowski Andrzej 

Jeż. Ordynariusz diecezji przewodniczył Mszy św. w katedrze w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi  

i Światowy Dzień Modlitw o Pokój. „W rodzinie chcemy odnaleźć pokój, który pozwala nam właściwie się rozwijać 

i odnaleźć drogę ku Bogu” – powiedział biskup w homilii. Więcej: www.ekai.pl 

Bp Mastalski: Święta Rodzina zobowiązuje nas do lepszego życia 
 

Wpatrując się w tę ikonę, miejmy świadomość, że to co przedstawia, zobowiązuje nas do lepszego życia – mówił 

bp Janusz Mastalski podczas peregrynacji ikony Świętej Rodziny w parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Czarnej 

Górze. W archidiecezji krakowskiej trwa peregrynacja ikony Świętej Rodziny. We wtorek przed wizerunkiem  

modlono się w parafii Przemienienia Pańskiego w Czarnej Górze. Więcej: www.ekai.pl 

 

 

https://marsz.info/korzystanie-dzieci-i-mlodziezy-z-mediow-spolecznosciowych-co-mowia-badania/
https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C90815%2Cniepelnowidzialni-osoby-z-niepelnosprawnosciami-w-filmach-i-programach-tv
https://polonia.tvp.pl/57828572/orszaki-trzech-kroli-przeszly-ulicami-polskich-miast
https://www.ekai.pl/bp-jez-budujmy-pokoj-w-naszych-rodzinach/
https://www.ekai.pl/bp-mastalski-swieta-rodzina-zobowiazuje-nas-do-lepszego-zycia/
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Bp Zając: Święta Rodzina wzorem wytrwałej miłości 
 

Peregrynująca po Archidiecezji Krakowskiej ikona Świętej Rodziny w ostatnich dniach odwiedza parafie dekanatu 

Jordanów. W sobotę wizerunek powitano w parafii Przenajświętszej Trójcy w Jordanowie. Mszy św. przewodniczył 

biskup pomocniczy senior Jan Zając. W homilii powiedział, że Święta Rodzina jest wzorem wytrwałej miłości,  

niezachwianej wiary i wzajemnego zaufania. – Rodzina z Nazaretu jest wzorcową rodziną, w której wszystkie 

rodziny świata mogą szukać natchnienia do wypełnienia wspaniałego wzoru – mówił w homilii bp Jan Zając.  

Więcej: www.ekai.pl 

Bp Libera o konieczności zaangażowania kobiet w proces synodalny 
 

W ramach trwającego w całym Kościele procesu synodalnego biskup płocki Piotr Libera spotkał się z przedstawi-

cielkami kobiet swojej diecezji. Podczas trwającej trzy godziny rozmowy uczestniczki zwróciły uwagę na potrzebę 

dobrej formacji duchowej kobiet w Kościele oraz wzmocnienia duszpasterstwa rodzin.  

Więcej: www.vaticannews.va 

 

Prezes HLI Polska: Szansa na zwiększenie ochrony życia w USA 

Podjęcie na nowo tematu aborcji w Stanach Zjednoczonych wiąże się z ogromnymi emocjami, medialnym poru-

szeniem oraz batalią na polu politycznym i biznesowym. – W Stanach Zjednoczonych powstaje wielka szansa na 

zmianę prawa zezwalającego na aborcję – podkreśla Ewa Kowalewska, prezes Human Life International Polska. 

Więcej: www.kosciol.wiara.pl 

 

Prof. Mateusz Gola: połowa mężczyzn regularnie korzysta z pornografii; to norma czy patolo-

gia?  
 

Regularnie z pornografii korzysta 48 proc. mężczyzn i 27 proc. kobiet. To norma czy patologia? - pyta dr hab. 

Mateusz Gola, prof. Instytutu Psychologii PAN w czasie wykładu "Porno i etyka: 5 dylematów, o których trzeba 

rozmawiać". Więcej: www.deon.pl 

 

Prof. Skrzydlewski: Ojcowie, jako filary życia rodzinnego, mają obowiązek uczyć dzieci po-

znawania świata  
 

„Ojcowie, jako filary życia rodzinnego, mogą i mają obowiązek uczyć poznawania świata nie tylko swe dzieci, 

ale także wszystkich domowników”. O tej pilnej potrzebie ojców – przewodników dla swoich dzieci mówił 

prof. Paweł Skrzydlewski w Radiu Maryja. Więcej: www.marsz.info 

 

 
 
 

https://www.ekai.pl/bp-zajac-swieta-rodzina-wzorem-wytrwalej-milosci/
https://www.vaticannews.va/pl/kosciol/news/2022-01/bp-libera-o-koniecznosci-zaangazowania-kobiet-w-proces-synodalny.html
https://kosciol.wiara.pl/doc/7296234.Prezes-HLI-Polska-Szansa-na-zwiekszenie-ochrony-zycia-w-USA
https://deon.pl/swiat/wiadomosci-z-polski/prof-mateusz-gola-polowa-mezczyzn-regularnie-korzysta-z-pornografii-to-norma-czy-patologia,1834568
https://marsz.info/prof-skrzydlewski-ojcowie-jako-filary-zycia-rodzinnego-maja-obowiazek-uczyc-dzieci-poznawania-swiata/
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Ze świata 

 

Aborcja główną przyczyną śmierci na świecie. Wygrywa z rakiem, AIDS, koronawirusem  

i wypadkami  

Jak informuje "Nasz Dziennik", w 2021 roku z powodu aborcji życie straciło co najmniej 42,6 mln dzieci poczętych. 

Ta liczba znacznie przewyższa statystyki pozostałych przyczyn zgonów, w tym raka, HIV/ AIDS, czy wypadków 

drogowych. Gazeta podała dane na podstawie witryny internetowej "Worldometer", która w czasie  

rzeczywistym monitoruje liczniki i statystyki dotyczące różnych kwestii społecznych.  

Więcej: www.polskieradio24.pl 

 

Badania prenatalne w 85 proc. dają fałszywe wyniki 
 

Śledztwo przeprowadzone przez dziennikarzy New York Timesa wykazało, że nawet 85 proc. badań prenatalnych 

daje fałszywe wyniki, zawyżając lub zaniżając ryzyko wstąpienia wad rozwojowych u nienarodzonych dzieci,  

co może stanowić dla nich wyrok śmierci. Istnieje obawa, że rodzice, decydując się na aborcję, mogą nie mieć 

świadomości, że ich dziecko jest zupełnie zdrowe. Więcej: www.vaticannews.va 

 

Nowe badania: wdrożenie tej czynności po urodzeniu może uratować większą liczbę  

wcześniaków 

Według badania przeprowadzonego na Uniwersytecie w Sydney późniejsze odpępnienie zmniejsza ryzyko śmierci 

lub niepełnosprawności dziecka, w tym przedwczesnej śmierci związanej z przedterminowym porodem. Badanie 

to jest największą na świecie dwuletnią obserwacją procedur odpępniania w przypadku wcześniaków urodzonych 

przed 30. tygodniem ciąży. Przeprowadzono ją w 25 szpitalach w 7 krajach. Naukowcy zauważyli, że późniejsze 

odpępnienie zmniejsza względne ryzyko śmierci lub poważnej niepełnosprawności dziecka we wczesnym  

dzieciństwie o 17%. Więcej: www.jedenznas.pl 

 Czy Brytyjczycy ochronią dzieci przed pornografią? 
 

Wielkim społecznym wyzwaniem 2022 roku jest skuteczna walka z dostępem do pornografii dla nieletnich.  

Są szanse, że Wielka Brytania stanie się pierwszym krajem na świecie, który wprowadzi prawną ochronę dzieci  

w tej dziedzinie. Więcej: www.kosciol.wiara.pl 

 

 
 

 

 

 

 

https://www.polskieradio24.pl/5/1223/Artykul/2880942,Aborcja-glowna-przyczyna-smierci-na-swiecie-Wygrywa-z-rakiem-AIDS-koronawirusem-i-wypadkami
https://www.vaticannews.va/pl/swiat/news/2022-01/badania-prenatalne-w-85-proc-daja-falszywe-wyniki.html
https://jedenznas.pl/nowe-badania-wdrozenie-tej-czynnosci-po-urodzeniu-moze-uratowac-wieksza-liczbe-wczesniakow/
https://kosciol.wiara.pl/doc/7311452.Czy-Brytyjczycy-ochronia-dzieci-przed-pornografia
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Hiszpańscy biskupi: Towarzyszyć cierpiącym, a nie ich zabijać 
 

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

nazja 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 współ-

czucie jest czymś innym niż eutanazja” – napisano w piśmie. Więcej: www.gosc.pl 

 

Hiszpania: alarmujący wzrost samobójstw wśród dzieci i młodzieży 
 

W Hiszpanii rośnie liczba samobójstw wśród dzieci i młodzieży. „To smutna rzeczywistość pocovidowa.  

Teraz widzimy prawdziwy skutek pandemii”, mówi Paula Vázquez, przewodnicząca Hiszpańskiego Towarzystwa 

Pogotowia Pediatrycznego. Samobójstwo jest już drugą przyczyną śmierci wśród młodzieży 15-29 lat.  

Więcej: www.vaticannews.va 

 

Hiszpania: osoby modlące się przed klinikami aborcyjnymi mogą być sądzone jak za przemoc 

wobec kobiet 

Obrońcy życia, którzy modlą się przed klinikami i innymi miejscami dokonywania aborcji w Hiszpanii, będą mogły 

być sądzone tak jak za przemoc fizyczną lub psychologiczną wobec kobiet. Odpowiedni projekt zmian  

w tej sprawie w Kodeksie Karnym zgłosiła rządząca krajem Socjalistyczna Hiszpańska Partia Robotnicza (PSOE)  

– ujawnił miejscowy dziennik "El Debate". Przy tym, aby wystąpić na drogę sądową przeciw obrońcom życia,  

zgromadzonym pokojowo przed placówkami służby zdrowia, nie będzie konieczna skarga osoby urażonej takim 

działaniem ani jej przedstawiciela prawnego. Oznacza to zrównanie działań antyaborcyjnych z przemocą domową 

wobec kobiet. Więcej: www.niedziela.pl 

 

Hiszpania: w 33 miastach ruszyła kampania zachęcająca do modlitw przed klinikami aborcyj-

nymi  

We wtorek na terenie 33 dużych hiszpańskich miast ruszyła akcja marketingowa zachęcająca do organizowania  

i uczestnictwa w modlitwach pod klinikami aborcyjnymi. Kampania prowadzona jest pod hasłem “Unieważnieni”, 

odnoszącej się do ofiar aborcji. Akcja jest prowadzona przez hiszpańskie Katolickie Stowarzyszenie  

Propagandzistów (ACP), które potwierdziło, że na wiatach reklamowych pojawiło się już w sumie 260 plakatów 

zachęcających do udziału w modlitwach w obronie życia nienarodzonych. Na plakatach, na których widnieje napis 

“Wspaniale jest modlić się pod kliniką aborcyjną”, wskazano na dużą skalę zjawiska przerywania ciąży w Hiszpanii. 

Więcej: www.misyjne.pl 

 

 

 

 

 

https://www.gosc.pl/doc/7293718.Hiszpanscy-biskupi-Towarzyszyc-cierpiacym-a-nie-ich-zabijac
https://www.vaticannews.va/pl/swiat/news/2022-01/hiszpania-alarmujacy-wzrost-samobojstw-wsrod-dzieci-i-mlodziezy.html
https://m.niedziela.pl/artykul/76215/Hiszpania-osoby-modlace-sie-przed
https://misyjne.pl/hiszpania-w-33-miastach-ruszyla-kampania-zachecajaca-do-modlitw-przed-klinikami-aborcyjnymi/
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Manifest włoskich lekarzy katolickich: nie będziemy zabijać! 
 

Nieludzkich praktyk nie można mylić z miłosierdziem – podkreślają włoscy lekarze katoliccy w mocnym apelu 

przeciwko eutanazji, która jest procedowana w tym kraju. W swym manifeście piszą, że zamiast wybierać między 

życiem bardziej lub mniej godnym przeżycia, trzeba wzmocnić system opieki paliatywnej i otoczyć pomocą  

rodziny, które często nie radzą sobie z opieką nad chorymi, a i chorzy czują się ciężarem dla społeczeństwa. 

Więcej: www.vaticannews.va 

 

Macron chce wpisać prawo do aborcji do europejskiej Karty praw podstawowych  
 

W wystąpieniu w Parlamencie Europejskim w środę prezydent Francji Emmanuel Macron wyraził przekonanie,  

że do Karty praw podstawowych UE należy wpisać prawo do aborcji. Francuski przywódca przedstawiał europo-

słom priorytety swojego kraju na półroczne przewodnictwo w Radzie UE. Wspominając o Karcie praw podstawo-

wych UE, francuski prezydent Emmanuel Macron wyraził nadzieję, że uda się ją "odnowić", tak, by "jaśniej mówiła 

o ochronie środowiska, czy też uznawała prawo do aborcji". Więcej: www.gazetaprawna.pl 

 

Katolickie stowarzyszenia rodzinne Europy do Macrona: czy wciąż wolno nam chronić życie? 
 

Czy wciąż wolno nam chronić życie? – taki tytuł nosi list otwarty do prezydenta Francji Emmanuel Macron,  

jaki wystosowali: Vincenzo Bassi, przewodniczący, i Antoine Renard, honorowy przewodniczący Europejskiej  

Federacji Katolickich Stowarzyszeń Rodzinnych (FAFCE). Jest to reakcja na środowe przemówienie Macrona  

w Parlamencie Europejskim w Strasburgu, w którym zaproponował zaktualizowanie karty Praw Podstawowych Unii 

Europejskiej m.in. poprzez wpisanie do niej prawa do aborcji. Więcej: www.ekai.pl 

Francja: poronione dzieci będą miały nazwisko 
 

Francja uczyniła kolejny krok w kierunku uznania człowieczeństwa nienarodzonych dzieci. W tych dniach wchodzi 

w życie prawo, które umożliwia rodzicom poronionych dzieci nie tylko wpisanie ich do ksiąg stanu cywilnego,  

ale także nadanie im imienia i nazwiska. Więcej: www.vaticannews.va 

 

Francja: Demonstracja w Paryżu przeciwko przedłużeniu terminu tzw. legalnej aborcji  

W Paryżu odbyła się w niedzielę demonstracja przeciwko przedłużeniu terminu tzw. legalnej aborcji z obowiązu-

jących 12 do 14 tygodni. Projekt ustawy przedłużającej ten termin rozpatrywany jest obecnie przez francuski 

parlament; drugie czytanie w Senacie zaplanowano na środę. Manifestanci, wśród których było wiele osób  

z dziećmi oraz młodzieży, nieśli różowe i żółte transparenty z napisami: „Przestań +wkurzać+ embriony” oraz 

„Życie to prawo, a nie wybór”. Według organizatorów w demonstracji wzięło udział około 20 tys. osób; policja 

szacuje, że było ich kilka tysięcy. Więcej: www.radiomaryja.pl 

 

https://www.vaticannews.va/pl/swiat/news/2022-01/manifest-wloskich-lekarzy-katolickich-nie-bedziemy-zabijac.html
https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/swiat/artykuly/8337002,ue-macron-prawo-do-aborcja-karta-praw-podstawowych.html
https://www.ekai.pl/katolickie-stowarzyszenia-rodzinne-europy-do-macrona-czy-wciaz-wolno-nam-chronic-zycie/
https://www.vaticannews.va/pl/swiat/news/2022-01/francja-poronione-dzieci-beda-mialy-nazwisko.html
https://www.radiomaryja.pl/informacje/francja-demonstracja-w-paryzu-przeciwko-przedluzeniu-terminu-tzw-legalnej-aborcji/
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Francja: zakaz terapii LGBT uderzy przede wszystkim w rodziców 
 

Odnośnie prawa, które zakazuje we Francji terapii konwersyjnych wobec osób LGBT opinia publiczna padła ofiarą 

dezinformacji i manipulacji – uważa przewodnicząca prorodzinnego ruchu Manif pour Tous. W tym tygodniu  

parlament przyjął ustawę, która wprowadza dodatkową ochronę dla środowisk LGBT. Zdaniem Ludovine de La 

Rochère prawo to uderza przede wszystkim w rodziny. Więcej: www.vaticannews.va 

 

Paryż: młodzi zdominowali Marsz dla Życia 
 

Ulicami Paryża przeszedł wczoraj 15. Marsz dla Życia. Tym razem odbywał się w szczególnym kontekście. Pojutrze 

w senacie będzie rozpatrywane tak zwane prawo Gaillot, które przewiduje przesunięcie progu aborcji na życzenie 

z 12 na 14 tydzień życia dziecka. W marszu wzięło udział 20 tys. osób. Zdecydowana większość z nich to ludzie 

młodzi, od 18 do 25 roku życia, którzy sami określają się mianem pokolenia dla życia. Więcej: www.vaticannews.va 

 

Amerykańska lewica szokuje kolejnym pomysłem. Płatny urlop po... dokonaniu aborcji  

Amerykańska organizacja Students for Life of America poinformowała o doniesieniach w sprawie dodatkowych 

dni płatnego urlopu dla pracowników w trzech miastach w Stanach Zjednoczonych. W związku z czym? Z aborcją! 

Caroline Wharton - przedstawicielka studenckiej organizacji pro-life przekazała, że nowa polityka została  

wprowadzona w Pittsburghu w stanie Pensylwania, w Portland w stanie Oregon oraz w Bostonie w stanie  

Massachusetts. Więcej: www.msn.com 

 

USA: Kościół wzywa do postu i modlitwy w intencji prawnej ochrony życia  

W 49 rocznicę zalegalizowania przez Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych aborcji w całych Stanach  

Zjednoczonych (decyzja w sprawie Roe v. Wade) Konferencja Biskupów Katolickich USA wezwała wiernych  

do „modlitwy, postu i działania na rzecz dnia, w którym dar każdego ludzkiego życia będzie chroniony  

przez prawo i przyjęty w miłości”. Więcej: www.gosc.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Śledź nas na Twitterze 

 

Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin prowadzi oficjalny  

kanał na Twitterze. 

 

Zapraszamy do śledzenia aktualności: twitter.com/DRodzin

     

                                                                 

 

https://www.vaticannews.va/pl/swiat/news/2022-01/francja-zakaz-terapii-lgbt-uderzy-przede-wszystkim-w-rodzicow.html
https://www.vaticannews.va/pl/swiat/news/2022-01/paryz-mlodzi-zdominowali-marsz-dla-zycia.html
https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/polska/ameryka%C5%84ska-lewica-szokuje-kolejnym-pomys%C5%82em-p%C5%82atny-urlop-po-dokonaniu-aborcji/ar-AASWV8g?li=BBr5KbO
https://www.gosc.pl/doc/7326680.USA-Kosciol-wzywa-do-postu-i-modlitwy-w-intencji-prawnej
https://twitter.com/DRodzin
https://twitter.com/DRodzin
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USA: „diaboliczny” atak zwolenników aborcji na narodowe sanktuarium maryjne  

w Waszyngtonie 

W czwartek 20 stycznia, w przeddzień Marszu dla Życia w Waszyngtonie, organizacja „Catholics for Choice”  

(Katolicy za wyborem) przypuściła hybrydowy atak na tamtejsze Narodowe Sanktuarium Niepokalanego Poczęcia. 

Podczas wieczornej Mszy św. i modlitwy w intencji matek, które popełniły grzech aborcji oraz za ich nienarodzone 

dzieci, na wieży świątyni wyświetlono napis „Katolicy «za wyborem», nie jesteście sami” (Pro-Choice Catholics  

– You Are Not Alone). Akcję tę natychmiast potępili biskupi amerykańscy. Więcej: www.niedziela.pl 

USA: Ruszyły Marsze dla Życia  
 

W kontekście toczących się sporów na temat aborcji i w kolejną rocznicę uchwalenia przez Sąd Najwyższy Stanów 

Zjednoczonych (22 stycznia 1973) przepisów proaborcyjnych w całym kraju ruszyły marsze w obronie życia.  

Już 9 stycznia kilkaset osób demonstrowało w Chicago w okolicach Federal Plaza. W Waszyngtonie marsz  

zaplanowano na 21 bm. Więcej: www.gosc.pl 
 

Badanie krwi matki może pomóc w rozpoznaniu ryzyka przedwczesnego porodu 

Przeprowadzone przez amerykańskich naukowców badania sugerują, że analiza krwi ciężarnej kobiety może  

pomóc w identyfikacji ryzyka przedwczesnego porodu. Odkrycie naukowców z Michigan State University  

pozwoliłoby nie tylko rozpoznać ryzyko wystąpienia przedwczesnego porodu, ale również monitorować kobietę 

odpowiednio wcześniej i zapewnić jej opiekę medyczną. Więcej: www.jedenznas.pl 

 

Kard. Duka: w pandemii doceniliśmy wartość rodziny i przyjaźni 
 

Pierwsza faza pandemii wydobyła z ludzi to, co najlepsze. Teraz jednak nam wszystkim, pracownikom służby 

zdrowia i obywatelom, daje się we znaki zmęczenie. Dlatego musimy być dla siebie bardziej wyrozumiali.  

Wskazuje na to kard. Dominik Duka w wywiadzie dla Czeskiego Radia. Zauważa, że druga faza pandemii lepiej 

pozwoliła nam docenić wartość rodziny i przyjaciół. Lepiej też zrozumieliśmy własne ograniczenia.  

Więcej: www.vaticannews.va 

 

Portugalia: organizacje katolickie i pro-life przestrzegają przed głosowaniem na zwolenników 

eutanazji  

Kilka organizacji katolickich oraz stowarzyszeń pro-life wezwało obywateli Portugalii do udziału w zaplanowa-

nych na 30 stycznia przedterminowych wyborach parlamentarnych. W wydanych oświadczeniach wskazały one 

na dwa przeprowadzone w 2021 r. przez parlament głosowania służące legalizacji eutanazji w tym kraju. Obie 

ustawy zostały zawetowane przez prezydenta Marcelo Rebelo de Sousy. Więcej: www.misyjne.pl 

https://m.niedziela.pl/artykul/76434/USA-%E2%80%9Ediaboliczny-atak-zwolennikow
https://www.gosc.pl/doc/7322355.USA-Ruszyly-Marsze-dla-Zycia
https://jedenznas.pl/badanie-krwi-matki-moze-pomoc-w-rozpoznaniu-ryzyka-przedwczesnego-porodu/
https://www.vaticannews.va/pl/kosciol/news/2022-01/kard-duka-w-pandemii-docenilismy-wartosc-rodziny-i-przyjazni.html
https://misyjne.pl/portugalia-organizacje-katolickie-i-pro-life-przestrzegaja-przed-glosowaniem-na-zwolennikow-eutanazji/
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Autyzm: najlepsze rezultaty przynosi terapia rozpoczęta w 1. roku życia dziecka 
 

Zwykle zaburzenia ze spektrum autyzmu rozpoznaje się dopiero w drugim lub po drugim roku życia dziecka. 

Często jednak problemy rozwojowe widoczne są jeszcze w niemowlęctwie. Izraelscy naukowcy postulują,  

by już na tym etapie prowadzić intensywną terapię. Wykazali, że przynosi ona lepsze rezultaty.  

Więcej: www.zdrowie.pap.pl 

 

 

 

Badanie nt. sukcesu w nauce – wiara ma znaczenie  
 

Wierzący uczniowie częściej osiągają sukcesy zarówno w szkole, jak i na studiach. Takie wnioski płyną z badań 

brytyjskiej socjolog Ilany M. Horwitz, która na Uniwersytecie w Oksfordzie przedstawiła pracę nt. wpływu religii 

na sukces akademicki. Trudno ją posądzać o stronniczość a tym bardziej o apologię wiary, ponieważ deklaruje 

się jako agnostyczka i propagatorka teorii gender. Więcej: www.vaticannews.va 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zdrowie.pap.pl/psyche/autyzm-najlepsze-rezultaty-przynosi-terapia-rozpoczeta-w-1-roku-zycia-dziecka
https://www.vaticannews.va/pl/swiat/news/2022-01/badanie-nt-sukcesu-w-nauce-wiara-ma-znaczenie.html
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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 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Polub nas na Facebooku i bądź na bieżąco! 

 

ZAPRASZAMY!!!  

 

 

 

mailto:biuro@kodr.pl
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

