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Papież Franciszek o małżeństwie i rodzinie  
 

Papież: osoby starsze są błogosławieństwem dla społeczeństwa 
 

„Starość jest darem dla wszystkich okresów życia. Jest wyrazem dojrzałości  

i mądrości” – powiedział Papież podczas audiencji ogólnej. Franciszek rozpoczął 

dzisiaj nowy cykl katechez poświęconych ludzkiej starości.  

Zaznaczył, że w ostatnich dziesięcioleciach osoby starsze z racji swojej ogromnej 

liczby stały się jakby „nowym ludem”, narażonym często jednak na ryzyko wyklu-

czenia. Więcej: www.vaticannews.va 

 
 

 

Papież: dziadkowie i babcie są skarbem ludzkości 
 

„Zaowocują jeszcze w starości” (Ps 92,15) – to temat wybrany przez Papieża Franciszka na 2. Światowy Dzień 

Dziadków i Osób Starszych, który będzie obchodzony w całym Kościele 24 lipca. „O dziadków trzeba dbać  

jak o skarb ludzkości, są naszą mądrością i pamięcią” – napisał Ojciec Święty na Twitterze.  

Więcej: www.vaticannews.va 

 

Papież o kresie życia: śmierć trzeba przyjąć, a nie zadawać  

 

„To życie jest prawem, a nie śmierć. Nie można mylić pomocy chorym z niedopuszczalnymi praktykami,  

które prowadzą do śmierci” – mówił Papież Franciszek podczas audiencji środowej. W swojej katechezie ukazał 

św. Józefa jako patrona dobrej śmierci. Polaków zachęcił do modlitwy za chorych, grzeszników i umierających. 

Więcej: www.vaticannews.va 

 

Papież: dzieci-żołnierze są oskarżeniem dla dorosłych 
 

„Dzieci-żołnierze są okradane z dzieciństwa, niewinności, przyszłości, a często nawet z życia. Każde z nich jest 

wołaniem, które wznosi się do Boga i oskarża dorosłych, którzy włożyli broń w ich małe ręce” – napisał na Twitterze 

Papież Franciszek z okazji Międzynarodowego Dnia Czerwonej Ręki. To ogólnoświatowa kampania w obronie 

dzieci, wykorzystywanych w działaniach zbrojnych. Więcej: www.vaticannews.va 
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https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2022-02/papiez-osoby-starsze-sa-blogoslawienstwem-dla-spoleczenstwa.html
https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2022-02/papiez-dziadkowie-i-babcie-sa-skarbem-ludzkosci.html
https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2022-02/papiez-o-kresie-zycia-smierc-trzeba-przyjac-a-nie-zadawac.html
https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2022-02/papiez-dzieci-zolnierze-sa-oskarzeniem-dla-doroslych.html
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Papież o ofiarnej służbie Kościoła na rzecz chorych  
 

Na wielki wkład Kościoła w niesienie pomocy chorym na całym świecie wskazał Franciszek w przesłaniu na webinar 

poświęcony znaczeniu i celom Światowego Dniach Chorego. Został on zorganizowany przez watykańską  

Dykasterię ds. Integralnego Rozwoju Człowieka w przededniu tego wydarzenia, które w tym roku przebiegać 

będzie pod hasłem „Trwając na drodze miłosierdzia przy tych, którzy cierpią”. Więcej: www.vaticannews.va 

 

 

 

 

 

https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2022-02/papiez-o-ofiarnej-sluzbie-kosciola-na-rzecz-chorych.html
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Z Polski 
 

Bp Śmigiel zachęca do przeżywania Roku Rodziny w małżeństwach i rodzinach  

 

Rok Rodziny Amoris Laetitia trzeba przeżywać przede wszystkim w małżeństwach i rodzinach – podkreśla  

bp Wiesław Śmigiel, przewodniczący Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski. Zachęca też do tego,  

aby w tym czasie przeczytać dokument Amoris Laetitia oraz podjąć refleksję nad tym, jak młodemu pokoleniu 

przekazać wiarę. Więcej: www.ekai.pl 

 

Bp Kamiński: Towarzyszenie osobie chorej wymaga ogromnej delikatności i czułości 

Tegoroczne orędzie oparte jest na fundamencie miłosierdzia, a w praktyce ma to się przełożyć na to, abyśmy, 

mając w sobie tę dozę miłosierdzia, towarzyszyli ludziom cierpiącym – powiedział bp Romuald Kamiński,  

przewodniczący Zespołu KEP ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, podczas konferencji prasowej w Centrum  

Zdrowia Dziecka w Warszawie-Międzylesiu przed XXX Światowym Dniem Chorego, który będziemy obchodzić  

11 lutego we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. Więcej: www.podlasie24.pl 

 

Ważna jest spójność rodziny 

 

Proszę was, byście wrócili do domu z tą świadomością, że jest gdzie wracać, że jest ktoś, kto mnie kocha, wspiera, 

martwi się o mnie – mówił ks. bp Janusz Mastalski podczas peregrynacji ikony Świętej Rodziny w parafii św. Teresy 

od Dzieciątka Jezus w Rabce-Zdroju. W homilii krakowski biskup pomocniczy przywołał słowa św. Jana Pawła II, 

który mówił, że na całym świecie pojawiają się złudne alternatywy, które nie uznają rodziny za cenne dobro. 

Ksiądz biskup stwierdził, że te słowa są nadal aktualne. – Przecież człowiek jest powołany do tego, by kochać, 

wspierać, być dla drugiego, nie tylko, aby sobie dogadzać, zarabiać, szukać przyjemności – podkreślił. Więcej: 

www.naszdziennik.pl 

 

Powstał Zespół ds. Młodzieży KODR 

Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin powołał  Zespół ds. Młodzieży. W styczniu odbyło się pierwsze  

spotkanie, koordynowane przez Beatę Choroszewską, Krajową Doradczynię Życia Rodzinnego. Zespół tworzą  

diecezjalne doradczynie życia małżeńskiego i rodzinnego  z 4 ośrodków: archidiecezji gnieźnieńskiej, diecezji: 

kaliskiej, świdnickiej oraz włocławskiej. Praca Zespołu będzie bazować na analizie społeczno-wychowawczej,  

dokonanej przez prof. WSB w Gdańsku, Tomasza Biernata. Celami głównymi Zespołu są m.in.: wzmocnienie   

pozytywnego stosunku do rodziny jako podstawowej formy życia człowieka; uświadomienie młodzieży potrzeby 

dojrzewania do odpowiedzialnej miłości, czystości odpowiedzialnego  rodzicielstwa; pomoc w przyjęciu postawy 

szacunku dla życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci; rozumienie znaczenia okresu narzeczeństwa 

jako czasu weryfikacji i rozeznania, który może uchronić młodych przed życiowymi dramatami.  

Więcej: www.kodr.pl 

https://www.ekai.pl/bp-smigiel-zacheca-do-przezywania-roku-rodziny-w-malzenstwach-i-rodzinach/
http://podlasie24.pl/kraj/kosciol/-bp-kaminski-towarzyszenie-osobie-chorej-wymaga-ogromnej-delikatnosci-i-czulosci-34330.html
https://naszdziennik.pl/wiara-kosciol-w-polsce/250040,wazna-jest-spojnosc-rodziny.html
http://kodr.pl/2022/03/powstal-zespol-ds-mlodziezy-kodr/
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Razem, ale jednak osobno. Młodzi Polacy nie chcą brać ślubu  

Co trzeci młody człowiek chociaż chce trwałego związku, to nie zamierza brać ślubu – świeckiego ani kościelnego. 

Bycie razem – jak najbardziej, ale ślub niekoniecznie. Coraz więcej młodych ludzi tworzy związki nieformalne,  

„na próbę", by w razie rozczarowań łatwiej się rozstać – wynika z badania Centrum Profilaktyki Społecznej  

i Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, które poznała „Rz". Więcej: www.rp.pl 

 

Antoni Szymański: sekrety polskiej sfery dzietności [KOMENTARZ] 

Przyrost naturalny w Polsce jest terytorialnie bardzo zróżnicowany. Najwyższym w kraju wyróżniają się powiaty 

wejherowski i kartuski w województwie pomorskim – pisze w komentarzu dla KAI Antoni Szymański. Wyjaśnia, 

jaki jest tego sekret. Więcej: www.onet.pl 

Anna Kubacka: Według Komisji Parlamentu Europejskiego, obrońcy życia „tłumią demokrację 

i walczą z prawami człowieka”  
 

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia (FEMM) Parlamentu Europejskiego zorganizowała publiczne wysłuchanie 

nt. „Przeciwdziałania ruchom antygenderowym dzisiaj, aby zabezpieczyć równość genderową w Europie jutro”.  

· Zaproszeni eksperci reprezentowali wyłącznie organizacje proaborcyjne i lobby LGBT. Nie zaproszono żadnego 

przedstawiciela krytykowanych środowisk.  

· Przed wysłuchaniem Instytut Ordo Iuris przekazał memorandum członkom komisji FEMM, w którym wskazywał 

na skrajnie nieprawidłowy i urągający zasadom demokracji dobór ekspertów.  

· Podczas spotkania eksperci i członkowie komisji FEMM wielokrotnie zarzucali ruchom „antygenderowym”  

niejasne finansowanie, chęć obalenia demokracji, czy niszczenie praw człowieka. Więcej: www.ordoiuris.pl 

 

Dr B. Więckiewicz o sytuacji demograficznej: W Europie nie ma żadnego państwa,  

które ma tzw. zastępowalność pokoleniową. Współczynnik dzietności powinien wynosić  

przynajmniej 2,15. W Polsce wynosi obecnie około 1,38  

Polskie społeczeństwo ulega starzeniu. Rodzi się mniej dzieci, a przybywa nam osób w wieku starszym. Zmniejsza 

się liczba osób w wieku produkcyjnym. Jeżeli chodzi o strukturę polskiego społeczeństwa, to według płci i wieku 

ma ona tzw. typ regresywny. Oznacza to, że społeczeństwo polskie ma z roku na rok coraz mniejszą liczbę  

urodzeń (…). W Europie nie ma żadnego państwa, które ma tzw. zastępowalność pokoleniową. Współczynnik 

dzietności powinien wynosić przynajmniej 2,15. Obecna sytuacja w Polsce jest kiepska, dlatego że współczynnik 

dzietności wynosi około 1,38 (…). Najwyższy współczynnik dzietności występuje we Francji, ale on również jest 

poniżej zastępowalności pokoleniowej – mówił dr Bogdan Więckiewicz, socjolog, w audycji „Aktualności dnia”  

na antenie Radia Maryja. Więcej: www.radiomaryja.pl/ 

 

https://www.rp.pl/spoleczenstwo/art35643251-razem-ale-jednak-osobno-mlodzi-polacy-nie-chca-brac-slubu
https://www.onet.pl/informacje/kai/antoni-szymanski-sekrety-polskiej-sfery-dzietnosci-komentarz/4tx8l8m,30bc1058
https://ordoiuris.pl/ochrona-zycia/anna-kubacka-wedlug-komisji-parlamentu-europejskiego-obroncy-zycia-tlumia-demokracje
https://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-dr-b-wieckiewicz-o-sytuacji-demograficznej-w-europie-nie-ma-zadnego-panstwa-ktore-ma-tzw-zastepowalnosc-pokoleniowa-wspolczynnik-dzietnosci-powinien-wynosic-przynajmniej-215-w-pol/
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Skandaliczna wypowiedź uniwersyteckiego wykładowcy nt. dzieci nienarodzonych. CŻiR ape-

luje do UJ o wyciągnięcie konsekwencji  

Centrum Życia i Rodziny apeluje do władz Uniwersytetu Jagiellońskiego o wyciagnięcie surowych konsekwencji 

wobec dra Samuela Nowaka. Wykładowca uczelni, rzecznik prasowy Instytutu Psychologii oraz działacz partii  

Razem, na Twitterze opublikował skandaliczny wpis dotyczący dzieci nienarodzonych. Stwierdził w nim, że płód 

nie jest człowiekiem i zasugerował możliwość robienia z nienarodzonych dzieci farszu do pierożków.  

Więcej: www.radiomaryja.pl 

 

Katoliccy lekarze apelują do psychiatrów. „Życie dzieci jest w Waszych rękach! 
 

Zwracamy się do naszych koleżanek i kolegów psychiatrów z apelem i ogromną prośbą o rozsądne  

i odpowiedzialne podejście do wydawania zaświadczeń o istnieniu zagrożenia dla zdrowia psychicznego matek  

w związku z wykryciem choroby dziecka lub jej podejrzenia. Życie tych dzieci jest dosłownie w Waszych rękach! 

– napisał Zarząd Główny Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich w wydanym oświadczeniu.  

Więcej: www.tvrepublika.pl 

 

 

Prof. B. Chazan: Psychiatrzy nie powinni poddawać się naciskom ze strony środowisk  

liberalnych  
 

Nie można zabijać chorego dziecka z powodu złego samopoczucia matki, jej stresu. Życie dziecka jest dużo 

ważniejszym dobrem. Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich napisało więc oświadczenie, żeby wesprzeć  

koleżanki i kolegów, aby nie poddawali się naciskom ze strony środowisk liberalnych. Należy przy tym zauważyć, 

że prace naukowe potwierdzają, że po wykonaniu tzw. aborcji u dużej części kobiet dochodzi do poważnych 

zaburzeń psychicznych, do zwiększenia częstości samobójstw – powiedział prof. Bogdan Chazan, ginekolog  

i położnik, w sobotnich „Aktualnościach dnia” na antenie Radia Maryja. Więcej: www.radiomaryja.pl 
 
 

 

M. Korzekwa-Kaliszuk: Publiczna przestępcza działalność proaborcyjnych organizacji jest 

kompromitacją polskiego państwa. Pokazuje, że Polska nie uskutecznia swojego prawa  
 

Ważnym krokiem ku pełniejszej ochronie życia dzieci jest uskutecznienie polskiego prawa, aby przestępcze  

organizacje aborcyjne nie mogły przyczyniać się do ich zabijania. Od osób ze Stanów Zjednoczonych wielokrotnie 

słyszałam, że to, co dzieje się w Polsce ma dla nich znaczenie. Jeśli ktoś myśli, że mała Polska i nasze zmiany  

w prawie nie mają jakiegoś wielkiego wydźwięku na świecie, to zapewniam, że mają ogromną wartość – mówiła 

Magdalena Korzekwa-Kaliszuk, prawnik i psycholog, w rozmowie z TV Trwam. Więcej: www.radiomaryja.pl 

 
 

https://www.radiomaryja.pl/informacje/skandaliczna-wypowiedz-uniwersyteckiego-wykladowcy-nt-dzieci-nienarodzonych-czir-apeluje-do-uj-o-wyciagniecie-konsekwencji/
https://tvrepublika.pl/Katoliccy-lekarze-apeluja-do-psychiatrow-Zycie-dzieci-jest-w-Waszych-rekach,135427.html
https://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-prof-b-chazan-psychiatrzy-nie-powinni-poddawac-sie-naciskom-ze-strony-srodowisk-liberalnych/
https://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-m-korzekwa-kaliszuk-publiczna-przestepcza-dzialalnosc-proaborcyjnych-organizacji-jest-kompromitacja-polskiego-panstwa-pokazuje-ze-polska-nie-uskutecznia-swojego-prawa/
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M. Guziak-Nowak: Po tzw. aborcji pojawiają się wyrzuty sumienia, które ciężko jest zagłuszyć 

nawet po kilkudziesięciu latach  
 

Badania naukowe potwierdzają, że kobiety, które poddały się tzw. zabiegowi aborcyjnemu, są częściej narażone 

na ryzyko przedwczesnego porodu, urodzenia martwego dziecka oraz wielu innych powikłań podczas kolejnych 

ciąż – powiedziała Magdalena Guziak-Nowak, sekretarz zarządu Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia  

Człowieka, w rozmowie z Radiem Maryja. Więcej: www.radiomaryja.pl 

 

 

Dr Grzesiowski: koronawirus u niezaszczepionych kobiet w ciąży może zniszczyć łożysko 
 

U niezaszczepionych kobiet w ciąży, zakażonych wirusem SARS-CoV-2, może dojść do zniszczenia łożyska  

– ostrzega dr Paweł Grzesiowski, ekspert ds. COVID-19 Naczelnej Rady Lekarskiej. Specjalista powołuje się  

na wyniki międzynarodowych badań. Więcej: www.naukawpolsce.pl 

 

Od 10 lat obraz Matki Bożej Częstochowskiej peregrynuje w obronie życia 

Minęło 10 lat od wypowiedzenia na Jasnej Górze Aktu Powierzenia Ochrony Cywilizacji Życia i Miłości Najświętszej 

Maryi Pannie. Wydarzeniu w 2012 r. towarzyszyło poświęcenie kopi Ikony Matki Bożej Częstochowskiej. Od tamtej 

pory obraz peregrynuje „Od Oceanu do Oceanu” w obronie życia. Dotarł m.in. do Władywostoku i stanął  

nad brzegiem Oceanu Spokojnego. Akcję poparły Kościoły katolicki i prawosławny. Więcej: www.jedenznas.pl 

 

Miechów: hospicjum zachęca do Duchowej Adopcji Pacjenta 

 

Duchowa Adopcja Pacjenta – to propozycja Hospicjum im. bł. s. Bernardyny Jabłońskiej w Miechowie z okazji 

Światowego Dnia Chorego, obchodzonego 11 lutego. Włączyć może się każdy. Staramy się, aby ten dzień  

był szczególny dla naszych pacjentów, ale i dawał także okazję do wsparcia, do pomocy. Dar modlitwy  

może ofiarować każdy – powiedział KAI Kacper Idzik, koordynator wolontariatu hospicyjnego. Więcej: www.ekai.pl 

 

Dzwonek rozległ się w południe. W oknie życia siostry znalazły kilkutygodniowego chłopca 

Siostry nazaretanki usłyszały w sobotę alarm. Zareagowały od razu, otworzyły okno życia i znalazły  

w nim noworodka. To kilkutygodniowy chłopiec. Obok niego leżała reklamówka z kosmetykami do pielęgnacji 

niemowląt. Alarm rozległ się w sobotę (19 lutego) około południa w oknie życia przy placu Najświętszej Maryi 

Panny w Kielcach. - Siostry zareagowały natychmiast. Otworzyły okno, okazało się, że jest dziecko - mówi  

ks. Stanisław Słowik, dyrektor Caritas Diecezji Kieleckiej. Więcej: www.tvn24.pl 

 

 

https://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-m-guziak-nowak-po-tzw-aborcji-pojawiaja-sie-wyrzuty-sumienia-ktore-ciezko-jest-zagluszyc-nawet-po-kilkudziesieciu-latach/
https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C91305%2Cdr-grzesiowski-koronawirus-u-niezaszczepionych-kobiet-w-ciazy-moze-zniszczyc
https://jedenznas.pl/od-10-lat-obraz-matki-bozej-czestochowskiej-peregrynuje-w-obronie-zycia/
https://www.ekai.pl/miechow-hospicjum-zacheca-do-duchowej-adopcji-pacjenta/
https://tvn24.pl/krakow/kielce-noworodek-w-oknie-zycia-to-kilkutygodniowy-chlopiec-siostry-nazaretanki-znalazly-go-w-sobote-5607676
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Ze świata 

 
Nowe dane teksańskiego resortu zdrowia: setka dzieci dziennie jest ratowana przed aborcją  

 

Nowy raport teksańskiej Komisji ds. Zdrowia i Opieki Społecznej potwierdza spadek o 60 proc. liczby aborcji 

po wprowadzeniu w życie ustawy „Heartbeat Act”. Państwowa agencja poinformowała o całkowitej liczbie 2 197 

aborcji we wrześniu, w porównaniu z 5 404 aborcjami zaledwie miesiąca wcześniej. Powodem zmian we wrześniu 

2021 r. jest ustawa chroniąca życie dzieci, u których jest wykrywalne bicie serca, czyli po około 6 tygodniach 

ciąży. Wiele kobiet nie jest wtedy jeszcze świadomych, że nosi pod sercem nowe życie. Więcej: www.marsz.info 

 

Ekwador: zabrzmi kolejny dzwon „Głos Nienarodzonych”  
 

Niecodzienna uroczystość odbędzie się w sobotę 12 lutego w katedrze metropolitalnej św. Piotra Apostoła  

w Guayaquil w Ekwadorze. Podczas uroczystej Mszy św. wprowadzony tam zostanie dzwon  

„Głos Nienarodzonych”, poświęcony przez papieża Franciszka. Więcej: www.radioplus.pl/ 

 

Wlk. Brytania zakończy program „Aborcja – zrób to sam”  
 

Brytyjski rząd rozpoczął program umożliwiający wykonywanie tzw. aborcji domowych bez osobistej konsultacji  

z lekarzem w marcu 2020 roku. W ten sposób chciano ułatwić możliwość zabicia nienarodzonego dziecka w czasie 

obostrzeń związanych z koronawirusem. Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej w Wielkiej Brytanii ogłosiło,  

że zakończy program „Aborcja – zrób to sam”, w ramach którego kobiety mogły uzyskać pigułki aborcyjne i zażyć 

je w domu po telefonicznej konsultacji z lekarzem. Więcej: www.radiomaryja.pl 

 

Brytyjski start-up ma umożliwić sztuczne zapłodnienie w warunkach domowych 

Brytyjska firma Béa fertility ogłosiła, że prowadzi prace nad nowym start-upem, który ma umożliwić przeprowa-

dzenie sztucznego zapłodnienia w warunkach domowych. Autorzy pomysłu chcą, aby „leczenie niepłodności  

stało się bardziej przystępne cenowo i dostępne dla wszystkich”. Zestawy do sztucznego zapłodnienia mają  

być dostarczane pocztą. W ich skład wejdą: testy ciążowe i owulacyjne, próbki nasienia oraz specjalne urządzenie 

umożliwiające wprowadzenie go do dróg rodnych kobiety. Wszystko za „skromną” sumę ok. 1500 euro. Autorzy 

start-upu szacują skuteczność tej metody na 10-20% (w pierwszym cyklu) i oceniają, że potencjalny wskaźnik 

ciąż po kilku cyklach wzrośnie do 60%. Więcej: www.jedenznas.pl 

 

 

 

 

 

https://marsz.info/zycie-wygralo-w-teksasie-od-dzisiaj-obowiazuje-heartbeat-act/
https://marsz.info/nowe-dane-teksanskiego-resortu-zdrowia-setka-dzieci-dziennie-jest-ratowana-przed-aborcja/
https://www.radioplus.pl/kosciol/ekwador-zabrzmi-kolejny-dzwon-glos-nienarodzonych-aa-3VzE-D7CH-PaNH.html
https://www.radiomaryja.pl/informacje/wlk-brytania-zakonczy-program-aborcja-zrob-to-sam/
https://jedenznas.pl/brytyjski-start-up-ma-umozliwic-sztuczne-zaplodnienie-w-warunkach-domowych/
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Lobby aborcyjne atakuje Polskę w Europejskim Trybunale Praw Człowieka 

W ostatnich miesiącach Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) zgodził się na rozpatrzenie ponad 15 skarg 

przeciwko Polsce ze strony lobby aborcyjnego lub przy jego wsparciu. Globalne lobby aborcyjne jest zmobilizo-

wane w bezprecedensowy sposób, choć większość tych wniosków należy uznać za niedopuszczalne. Ponadto 

wnioski te są wykroczeniem wobec osób niepełnosprawnych, gdyż 14 z nich skarży się na niemożność wyelimi-

nowania niepełnosprawnych dzieci przed urodzeniem – informuje Grégor Puppinck z Europejskiego Centrum 

Prawa i Sprawiedliwości (ECLJ). Więcej: www.jedenznas.pl 

 

COMECE: prawo do aborcji jest nieetyczne i niesprawiedliwe  
 

Europejscy biskupi wyrazili sprzeciw wobec propozycji prezydenta Francji, wygłoszonej w Parlamencie  

Europejskim, by włączyć prawo do aborcji do Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. „Wyrażamy nasze  

głębokie zaniepokojenie i sprzeciw. To rozwiązanie niesprawiedliwe, sprzeczne z najważniejszymi europejskimi 

wartościami i przekonaniami” – napisali w oświadczeniu członkowie Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej 

(COMECE). Więcej: www.gosc.pl 

 

Włoski Trybunał Konstytucyjny zablokował wniosek o referendum w sprawie eutanazji.  

Zadecyduje parlament 
 

Trybunał Konstytucyjny we Włoszech odrzucił wniosek o referendum w sprawie eutanazji. Pytanie jakie zadali 

wnioskodawcy, przewidywało częściowe uchylenie artykułu kodeksu karnego dotyczącego zabójstwa  

za przyzwoleniem. Sędziowie uznali, że nie gwarantowałoby to zachowania wymaganego przez konstytucję  

minimum ochrony życia ludzkiego, w szczególności osób słabych. Więcej: www.stacja7.pl 

 

Za modlitwę pod kliniką aborcyjną można trafić do więzienia. Nowe przepisy w Hiszpanii  
 

Nowe, właśnie przyjęte przez hiszpański Kongres Deputowanych, prawo pozwala na karanie więzieniem osób 

uczestniczących w pikietach oraz modlitwach pod klinikami aborcyjnymi. Maksymalna kara to rok więzienia.  

Więcej: www.polskieradio24.pl 

 

USA: sąd przywrócił ustawę antyaborcyjną  

Sąd federalny w Tennessee przywrócił tymczasowo zakaz wykonywania aborcji z powodu rasy lub płci płodu  

oraz prenatalnej diagnozy zespołu Downa. Ustawa była wcześniej wielokrotnie kwestionowana z prawnego punktu 

widzenia przez jej przeciwników. O przywrócenie prawa wnioskował stanowy prokurator generalny. „Amerykanie 

nie chcą śmiertelnej dyskryminacji nienarodzonych dzieci” – skomentowała orzeczenie Marjorie Dannenfelser  

z fundacji prolife, Susan B. Anthony List. Więcej: www.misyjne.pl 

https://jedenznas.pl/lobby-aborcyjne-atakuje-polske-w-europejskim-trybunale-praw-czlowieka/
https://www.gosc.pl/doc/7349481.COMECE-prawo-do-aborcji-jest-nieetyczne-i-niesprawiedliwe
https://stacja7.pl/ze-swiata/wloski-trybunal-konstytucyjny-zablokowal-wniosek-o-referendum-w-sprawie-eutanazji-zadecyduje-parlament/
https://www.polskieradio24.pl/5/1223/Artykul/2895794,Za-modlitwe-pod-klinika-aborcyjna-mozna-trafic-do-wiezienia-Nowe-przepisy-w-Hiszpanii
https://misyjne.pl/usa-sad-przywrocil-ustawe-antyaborcyjna/
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USA: 71 proc. Amerykanów popiera ograniczenia aborcyjne – sondaż Marist Poll 
 

Według najnowszego sondażu Marist Poll – Instytutu Badania Opinii Publicznej przy Kolegium Marystów  

w Poughkeepsie w stanie Nowy Jork – 71 proc. Amerykanów popiera ograniczenia prawne dotyczące aborcji. 

Większość (choć już nieco mniejsza: 60 procent) chce także, aby ustalanie praw związanych z przerywaniem ciąży 

„powróciło do kompetencji poszczególnych stanów, w przeciwieństwie do «decyzji ogólnych», podjętych w 1973 

r. po procesie Roe v. Wade”. Badanie przeprowadzono w dniach 4-9 stycznia na 1004 osobach powyżej 18. roku 

życia. Więcej: www.niedziela.pl 

 

USA: biskup zaapelował do polityków proaborcyjnych, aby nie przyjmowali komunii 
 

Biskup Las Vegas, George Leo Thomas poprosił wszystkich polityków katolickich, którzy nie zgadzają się  

z nauczaniem Kościoła na temat aborcji, aby nie przystępowali do Komunii Świętej – donosi agencja CNA.  

Więcej: www.stacja7.pl 

 

USA: sąd zdecydował ws. pozwu 12 stanów przeciwko polityce proaborcyjnej  

Podpisana przez prezydenta Stanów Zjednoczonych ustawa budżetowa umożliwi finansowanie ze środków  

federalnych klinik aborcyjnych Planned Parenthood. Sprzeciwia się temu 12 stanów, które złożyły pozew wobec 

administracji Joe Bidena. Argumentowano, że według obowiązujących przepisów, amerykański gabinet nie może 

dotować aborcji. Jednak sprzeciw ten został odrzucony przez Sąd Apelacyjny w Cincinnati. Więcej: www.misyjne.pl 

USA: dzięki modlitwie sióstr zakonnych spadła liczba aborcji  

W St. Louis naprzeciwko kliniki Planned Parenthood znajduje się klasztor Sióstr Franciszkanek od Pokuty i Miłości 

Chrześcijańskiej. Jak zaznaczają siostry, od czasu gdy dom zakonny znajduje się w tym miejscu, liczba  

przeprowadzanych aborcji w klinice spadła. Więcej: www.opoka.org.pl 

Neonatolog o ratowaniu wcześniaków: Nie chodzi o pobijanie kolejnych rekordów,  

ale o poprawę jakości opieki medycznej nad tymi najmniejszymi dziećmi 

– W kwestii ratowania dzieci na granicy przeżycia, skrajnie niedojrzałych, wcale nie chodzi o pobijanie kolejnych 

rekordów. Celem naszych działań powinna zostać poprawa jakości opieki medycznej nad tymi najmniejszymi 

dziećmi. To będzie skutkowało poprawą ostatecznych wyników – mówi dr n. med. Andrzej Grudzień. Pediatra  

i neonatolog z Krakowa poprowadził kolejny wykład z cyklu Bioethics Lab w ramach Interdyscyplinarnej Akademii 

Bioetyki. Więcej: www.akademiabioetyki.pl 

 

https://m.niedziela.pl/artykul/76772/USA-71-proc-Amerykanow-popiera
https://stacja7.pl/ze-swiata/usa-biskup-zaapelowal-do-politykow-proaborcyjnych-aby-nie-przyjmowali-komunii/
https://misyjne.pl/usa-sad-zdecydowal-ws-pozwu-12-stanow-przeciwko-polityce-proaborcyjnej/
https://opoka.org.pl/News/Swiat/2022/usa-dzieki-modlitwie-siostr-zakonnych-spadla-liczba-aborcji
https://akademiabioetyki.pl/aktualnosci/neonatolog-o-ratowaniu-wczesniakow-nie-chodzi-o-pobijanie-kolejnych-rekordow-ale-o-poprawe-jakosci-opieki-medycznej-nad-tymi-najmniejszymi-dziecmi/
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Przed Światowym Spotkaniem Rodzin: przebaczenie cementem małżeństwa 
 

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

krótkometrażowych filmów mogących pomóc w przygotowaniu się do 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 
 

 

Biskup Wysp Kanaryjskich zasugerował, że stosunki homoseksualne są grzechem śmiertelnym. 

Prokuratura wszczęła śledztwo  

 

Biskup Bernando Álvarez z Wysp Kanaryjskich wygłosił w jednej ze stacji radiowych stwierdzenie zgodne nauką 

Kościoła oraz Biblią. Rozwścieczyło to hiszpańskich polityków, grupy LGBT oraz związki zawodowe. Starszy pro-

kurator Wysp Kanaryjskich, Luis del Río, wyjaśnił stacji radiowej Ser, że sprawa trafiła do prokuratury w wyniku 

skargi związku zawodowego Comisiones Obreras, który zwrócił uwagę prokuratury Teneryfy na wypowiedzi bi-

skupa. Więcej: www.marsz.info 

 

Biskupi Kazachstanu: zniesienie kary śmierci to postęp w etyce 
 

„Odrzucenie przemocy we wszystkich jej formach, zniesienie kary śmierci i tortur jest wynikiem postępu myśli 

etycznej w procesie kulturowego rozwoju społeczeństwa” – czytamy w oświadczeniu episkopatu Kazachstanu.  

W ten sposób biskupi skomentowali grudniową decyzję władz tego kraju, które zdelegalizowały karę śmierci, 

zastępując ją dożywotnim pozbawieniem wolności. Więcej: www.vaticannews.va 

 

Abp Paglia: opieka paliatywna wciąż jest traktowana po macoszemu 
 

W związku ze zbliżającym się Światowym Dniem Chorego w Watykanie odbędzie się międzynarodowy webinar  

na temat opieki paliatywnej, zorganizowany przez Papieską Akademię Życia. Wezmą w nim udział lekarze  

i specjaliści z całego świata. „Istnieje ogromna ignorancja jeśli chodzi o opiekę paliatywną, nawet w kręgach  

naukowych, tymczasem nasze społeczeństwa coraz szybciej się starzeją i ten wymiar medycyny nabiera coraz 

większego znaczenia” – uważa abp Vincenzo Paglia. Więcej: www.vaticannews.va 

 

 

 

 

 

 

 

Polub nas na Facebooku i bądź na bieżąco! 

 

ZAPRASZAMY!!!  

 

 

 

https://www.vaticannews.va/pl/watykan/news/2022-02/przed-swiatowym-spotkaniem-rodzin-przebaczenie-cementem-malzens.html
https://marsz.info/biskup-wysp-kanaryjskich-zasugerowal-ze-stosunki-homoseksualne-sa-grzechem-smiertelnym-prokuratura-wszczela-sledztwo/
https://www.vaticannews.va/pl/swiat/news/2022-02/biskupi-kazachstanu-zniesienie-kary-smierci-to-postep-w-etyce.html
https://www.vaticannews.va/pl/watykan/news/2022-02/kosciol-pomaga-burkina-faso-po-zamachu-stanu.html
https://www.facebook.com/pg/Krajowy-O%C5%9Brodek-Duszpasterstwa-Rodzin-1854184894884730/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/Krajowy-O%C5%9Brodek-Duszpasterstwa-Rodzin-1854184894884730/?modal=admin_todo_tour
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Apple wprowadza nowe emoji dla systemu iOS – „ciężarnego mężczyznę” oraz „ciężarną osobę”  
 

Emotikony, które mają służyć „inkluzywności”, są najbliższą aktualizacją na iPhone’y firmy Apple. Dodanie obok 

ikony ciężarnej kobiety również „ciężarnego mężczyznę” oraz „ciężarną osobę” wejdzie wraz z wersją 15.4 beta 

dla iOS jeszcze w tym roku. Więcej: www.marsz.info 

 

Hiszpania – pomimo groźby kar nie brakuje chętnych do modlitw pod klinikami aborcyjnymi 
 

W kilkunastu miastach Hiszpanii działacze katolickich organizacji oraz ruchów pro-life wezmą udział  

w wielkopostnej akcji modlitwy za życie zagrożonych śmiercią nienarodzonych dzieci. Wydarzenie będzie  

prowadzone w ramach kampanii zatytułowanej “40 dni dla życia”. Organizatorzy wydarzenia wskazali,  

że ta organizowana od kilku lat akcja tym razem może wiązać się z konsekwencjami prawnymi dla jej uczestników. 

Więcej: www.ekai.pl 

 

Hiszpania włącza się w działania Watykanu na rzecz osób starszych 
 

Katolicki Uniwersytet św. Antoniego w Murcji włącza się w działania Watykanu na rzecz osób starszych.  

Przewodniczący Papieskiej Akademii Życia, abp Vincenzo Paglia, wyjaśnił w tym hiszpańskim ośrodku  

uniwersyteckim politykę publiczną, jaką będą wspólnie rozwijać z Watykanem. Więcej: www.vaticannews.va 

 

W walce z okaleczaniem dziewcząt najskuteczniejsza jest edukacja 
 

6 lutego z inicjatywy ONZ obchodzony jest Światowy Dzień Walki z Okaleczaniem Żeńskich Narządów Płciowych. 

Jest to praktyka stosowana przede wszystkim w 31 krajach Afryki i Bliskiego Wschodu. Ostatnio na skutek migracji 

dociera ona również do Europy, ponieważ niektóre rodziny, po opuszczeniu swej ojczyzny, zachowują ten brutalny 

rytuał. Szacuje się, że do 2030 r. zostanie okaleczonych w ten sposób 68 mln dziewcząt. 

Więcej: www.vaticannews.va 

 

Raport: „wspomagane umieranie” zwiększa liczbę samobójstw z użyciem przemocy fizycznej  

i psychicznej  

Jak wskazuje raport opublikowany przez Institute of Medical Ethics, legalizacja „wspomaganego umierania”  

prowadzi do znaczącego wzrostu liczby samobójstw, a szczególnie groźna jest dla osób starszych i chorych,  

które znajdują się pod społeczną presją. Więcej: www.opoka.org.pl 

 

Anglia: „zabójcy z litości” zalegalizują eutanazję? 
 

Bocznymi drzwiami lobby zwolenników wspomaganego samobójstwa i eutanazji próbuje zalegalizować w Wielkiej 

Brytanii odebranie życia w imię tzw. dobrej pobudki i rzekomego miłosierdzia. Trwają w tej sprawie konsultacje 

społeczne. Więcej: www.vaticannews.va 

https://marsz.info/apple-wprowadza-nowe-emoji-dla-systemu-ios-ciezarnego-mezczyzne-oraz-ciezarna-osobe/
https://www.ekai.pl/hiszpania-pomimo-grozby-kar-nie-brakuje-chetnych-do-modlitw-pod-klinikami-aborcyjnymi/
https://www.vaticannews.va/pl/watykan/news/2022-02/hiszpania-wlacza-sie-w-dzialania-watykanu-na-rzecz-osob-starszyc.html
https://www.vaticannews.va/pl/swiat/news/2022-02/w-walce-z-okaleczaniem-dziewczat-najskuteczniejsza-jest-edukacja.html
https://opoka.org.pl/News/Swiat/2022/raport-wspomagane-umieranie-zwieksza-liczbe-samobojstw-z
https://www.vaticannews.va/pl/swiat/news/2022-02/anglia-zabojcy-z-litosci-zalegalizuja-eutanazje.html
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Sztuczna ciąża: postęp czy odwrót? 

Journal of Biomedical Engineering donosi, że chińscy naukowcy z Instytutu Inżynierii i Technologii Biomedycznej 

w Suzhou zbudowali sztuczną macicę zdolną do symulowania funkcji kobiecej macicy. Według naukowców celem 

tego projektu było zwiększenie szans na przeżycie wcześniaków urodzonych około 24. tygodnia ciąży  

i tym samym ograniczenie negatywnych konsekwencji przedwczesnego porodu dla ich zdrowia.  

Więcej: www.jedenznas.pl 

 

Niepokoje Ukraińców żyjących na emigracji o los swoich rodzin  
 

Ukraińcy przebywający w krajach zachodnich z niepokojem patrzą na kolejne doniesienia dotyczące wojny  

na Ukrainie. Ukraińcy żyjący w Rzymie wyrażają wdzięczność Ojcu Świętemu za jego zaangażowanie w powstrzy-

manie wojny oraz w sprawy ich kraju przeżywającego bolesny czas. Przyznają, że pozostaje im modlitwa oraz 

solidarność w wołaniu do Boga ze wszystkimi, którzy pragną pokoju. Więcej: www.opoka.org.pl 

 

Domowy Kościół wspiera rodziny na Ukrainie  
 

Pogłębiona formacja chrześcijańska i uczenie tego, jak żyć na co dzień sakramentem małżeństwa, to cele jakie 

stawiają sobie członkowie ruchu Światło-Życie i Domowego Kościoła na Ukrainie. Założony przez sługę  

Bożego ks. Franciszka Blachnickiego Domowy Kościół, obchodzi 30-lecie istnienia w tym kraju.  

Więcej: www.vaticannews.va 

 

Dzieci na Ukrainie pilnie potrzebują pomocy 

 

Działania wojenne na Ukrainie stanowią bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia 7,5 mln dzieci w tym kraju. 

UNICEF od ośmiu lat działa na terenie wschodniej Ukrainy. Obecne wsparcie obejmuje transport czystej wody oraz 

pomoc medyczną, higieniczną i edukacyjną dla poszkodowanej społeczności. Więcej: www.unicef.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Śledź nas na Twitterze 

 

Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin prowadzi oficjalny  

kanał na Twitterze. 

 

Zapraszamy do śledzenia aktualności: twitter.com/DRodzin

     

                                                                 

 

https://jedenznas.pl/sztuczna-ciaza-postep-czy-odwrot/
https://opoka.org.pl/News/Swiat/2022/niepokoje-ukraincow-zyjacych-na-emigracji-o-los-swoich-rodzin
https://www.vaticannews.va/pl/kosciol/news/2022-02/domowy-kosciola-wspiera-rodziny-ukrainie.html
https://unicef.pl/co-robimy/aktualnosci/dla-mediow/dzieci-na-ukrainie-pilnie-potrzebuja-pomocy
https://twitter.com/DRodzin
https://twitter.com/DRodzin


 

Strona | 13  
 

Papież: ojcostwo i macierzyństwo są pełnią życia człowieka 

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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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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