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Papież Franciszek o małżeństwie i rodzinie
Papież: wszyscy powinni sprzyjać rozwojowi i zdrowiu dzieci
Do powstrzymania procederu pracy nieletnich, który pozbawia miliony dziewcząt
i chłopców na całym świecie dzieciństwa oraz zagraża ich integralnemu rozwojowi
wezwał w czasie audiencji Papież. W najbliższy piątek, 12 czerwca, obchodzony
będzie Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci.
Franciszek zwrócił uwagę, że w obecnej sytuacji zagrożenia zdrowia, w różnych krajach wiele dzieci oraz młodych jest zmuszonych do podjęcia pracy nieodpowiedniej
do swojego wieku, aby pomóc rodzinom w sytuacji skrajnego ubóstwa. W wielu przypadkach są to formy
niewolnictwa, czy wręcz uwięzienia, powodujące fizyczne i psychiczne cierpienie. Więcej: www.vaticannews.va

Rodzina powinna być chroniona. Papieska intencja na lipiec
„Kościół powinien pozostawać u boku rodzin” – mówi Franciszek.
W tradycyjnym przesłaniu filmowym na każdy miesiąc tym razem papież Franciszek podejmuje kluczowy
problem ochrony rodziny. W tej intencji – za rodziny – wraz z nim będziemy się modlić przez cały lipiec.
Oto papieskie wideo:
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Rodzina powinna być chroniona.
Jest wiele niebezpieczeństw, którym musi stawić czoła: tempo życia, stres.
Czasami rodzice zapominają o zabawie ze swoimi dziećmi.
Kościół powinien zachęcać i pozostawać u boku rodzin, pomagając im odkrywać drogi, które pozwolą
na przezwyciężanie tych wszystkich trudności.
Módlmy się, aby rodzinom w dzisiejszym świecie towarzyszyły: miłość, szacunek oraz dobra rada.
I aby w szczególny sposób były chronione przez państwa.
www.aleteia.pl.org

Papież do młodzieży: okażcie czułość waszym dziadkom!
Ojciec Święty zaapelował do młodzieży, by wykazała się „fantazją miłości” w okazywaniu pamięci o osobach
starszych i samotnych. Franciszek mówił o tym po modlitwie „Anioł Pański” w liturgiczne wspomnienie dziadków
Jezusa, św. Anny i św. Joachima. Przypomniał, że drzewo pozbawione korzeni nie wzrasta i nie wydaje owoców.
Więcej: www.vaticannews.va

Papież ochrzcił bliźniaczki syjamskie rozdzielone w watykańskim szpitalu
Ojciec Święty ochrzcił bliźniaczki syjamskie, które zostały rozdzielone dzięki bezprecedensowej operacji
w watykańskim szpitalu Bambino Gesù. Było to marzeniem ich mamy, która pragnęła, by Ervina i Prefina mogły
otrzymać ten sakrament z rąk papieża przed powrotem do Republiki Środkowoafrykańskiej. Ceremonia odbyła
się w kaplicy Domu św. Marty. Więcej: www.vaticannews.va

Papież zachęca Polaków do słuchania Jezusa
Pozdrawiając w czasie audiencji środowej Polaków, Papież przypomniał o przypadającym jutro święcie
Przemienienia Pańskiego. W tym kontekście zachęcił do słuchania Jezusa. Więcej: www.vaticannews.va

Papież Franciszek przypomniał swoją wizytę na Jasnej Górze podczas ŚDM
W uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej Papież Franciszek przypomniał swą wizytę w jasnogórskim
sanktuarium. Zapewnił, że jednoczy się z pielgrzymami przybywającymi do tego miejsca i zachęcił,
by za wstawiennictwem Czarnej Madonny modlili się za wszystkich, którzy cierpią z powodu pandemii.
Ojciec Święty mówił o tym podczas audiencji środowej transmitowanej przez watykańskie media z biblioteki
Pałacu Apostolskiego. Więcej: www.opoka.news

Strona | 2

Papież zachęca Polaków do słuchania Jezusa

Z Polski
Prezydent RP chce zakazu adopcji dla par homoseksualnych w Konstytucji RP
Prezydent Andrzej Duda podpisał dziś i skierował do laski marszałkowskiej projekt nowelizacji Konstytucji,
zmierzający do wykluczenia możliwości adopcji dzieci przez pary homoseksualne. – Jestem przekonany,
że dzięki temu zapisowi bezpieczeństwo dzieci i troska o ich dobro będzie w dużo większym stopniu realizowana
– powiedział urzędujący prezydent. Więcej: www.ekai.pl

Komisja Wychowania Episkopatu: potrzeba zarówno szkolnych lekcji religii, jak i katechezy
parafialnej
Potrzeba zarówno szkolnych lekcji religii, jak i katechezy parafialnej – podkreśla Komisja Wychowania Katolickiego
Konferencji Episkopatu Polski w słowie z okazji zbliżającego się nowego roku szkolnego. W 30. rocznicę powrotu
religii do szkół dziękuje rodzicom za współpracę i wsparcie. Więcej: www.episkopat.pl

W 2019 r. wykonano 1116 prawnie dopuszczalnych aborcji - niemal wszystkie "eugeniczne"
W 2019 r. przeprowadzono w Polsce 1116, o 35 więcej niż rok wcześniej, dopuszczalnych prawnie aborcji,
w tym aż 1074 ze względu na prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia nienarodzonego
dziecka. Więcej: www.opoka.news

Niepokalanów: pokuta za grzechy przeciwko życiu
W Polsce pomimo ustawy antyaborcyjnej wciąż zabijane są nienarodzone dzieci. Oficjalnie ginie ich rocznie około
tysiąc, nieoficjalnie o wiele więcej. Aborcja i inne grzechy przeciwko życiu bardzo obciążają nasz naród.
Niepokalanów założony przez św. Maksymiliana M. Kolbego przed II wojną światową podjął na łamach Rycerza
Niepokalanej szeroką akcję ratowania nienarodzonych. Więcej: www.opoka.news

Ogólnopolskie obchody 100-lecia urodzin Karola Wojtyły
Dzisiaj, kiedy dane nam jest obchodzić 100. rocznicę urodzin Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II Wielkiego, my,
polscy biskupi, pragniemy spłacić wobec niego swój dług wdzięczności poprzez pamięć i modlitwę – mówił abp
Marek Jędraszewski na rozpoczęcie Mszy św. w sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie, gdzie o godz. 16.00
rozpoczęły się ogólnopolskie obchody 100-lecie urodzin Karola Wojtyły z udziałem Konferencji Episkopatu Polski.
Więcej: www.episkopat.pl
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Wskazania KEP dotyczące przygotowania dzieci do przyjęcia I Komunii świętej
Zebranie Plenarne KEP w dniu 29 sierpnia 2020 r. zatwierdziło "Wskazania dotyczące przygotowania dzieci
do przyjęcia i przeżywania sakramentu pokuty i pojednania oraz Pierwszej Komunii Świętej". Dokument zawiera
podstawowe

wskazania

dotyczące

przygotowania

i

przeżywania

sakramentów

pokuty

i

pojednania

oraz Eucharystii, ze szczególnym uwzględnieniem przystąpienia do tych sakramentów po raz pierwszy w życiu.
Więcej: www.opoka.news

Ochrona dzieci przed pornografią - poradniki dla rodziców
Aż 80 proc. dzieci nie ma na swoich telefonach zainstalowanych żadnych narzędzi chroniących przed
niebezpiecznymi treściami. Stowarzyszenie Twoja Sprawa opracowało serię filmów instruktażowych pokazujących
krok po kroku, co zrobić, by chronić dziecko przed pornografią. Więcej: www.opoka.news

Ewa Kusz: każdy ma swoje zadanie w ochronie nieletnich i bezradnych
“Nie jest więc prawdą, że dla ochrony dzieci, młodzieży i osób bezradnych najwięcej robią Ci, którzy występują
w mediach i pokazują się z pokrzywdzonymi. Dla każdej i dla każdego jest miejsce i zadanie i warto dostrzec,
że każdy jest potrzebny i ma swoją rolę. W Kościele potrzebni są wszyscy, każda i każdy w swoim miejscu i czasie”
– pisze Ewa Kusz, psycholog, seksuolog, terapeutka i wicedyrektor Centrum Ochrony Dziecka. Więcej: www.ekai.pl

Nowe przepisy o kanonicznym przygotowaniu do małżeństwa
1 czerwca 2020 r. w Kościele katolickim na terenie Polski zaczyna obowiązywać Dekret ogólny KEP
o przeprowadzaniu rozmów kanoniczno-duszpasterskich z narzeczonymi przed zawarciem małżeństwa
kanonicznego. Więcej: www.episkopat.pl

WAŻNY INFORMATOR dla RODZICÓW - "Weź je za rękę. Jak chronić dziecko przed zagrożeniami
technologii i ideologii?"
Jak chronić dzieci przed zagrożeniami w Internecie? Na co zwrócić uwagę, aby zapobiec uzależnieniu dziecka
od smartfona? Na te i wiele innych pytań odpowiadają eksperci Polskiego Forum Rodziców, Instytutu Wiedzy
o Rodzinie i Społeczeństwie oraz Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii w poradniku dla rodziców.
Omówiono w nim najważniejsze zasady, których należy przestrzegać w sieci. Sporo miejsca poświęcono również
ochronie dzieci przed niebezpiecznymi ideologiami.
Tytuł: "Weź je za rękę. Jak chronić dziecko przed zagrożeniami technologii i ideologii?".
Wydawca: Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie - www.iworis.pl, Poznań 2020, 20 stron.
Zamówienia: kancelaria@iworis.pl; tel. 664 540 247 Więcej: www.polskieforumrodzicow.pl
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Ukazało się „Kompendium pastoralne o rodzinnym pogrzebie dziecka martwo urodzonego
i towarzyszeniu w żałobie osieroconej rodzinie”
Znajdziemy w nim wskazówki jak rozmawiać z rodzicami, jak pomóc im przeżyć żałobę po stracie dziecka
oraz teksty modlitw, pieśni, teksty liturgiczne związane z pogrzebem, a także wzory dokumentów potrzebnych
dla rodziców – mówi ks. Przemysław Drąg, Dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin KEP.
Więcej: www.episkopat.pl

Pomoc na serio – inicjatywa modlitwy za małżeństwa
“Pomoc na Serio” to inicjatywa, która ma zachęcić jak najwięcej osób do modlitwy za małżeństwa. Każdy, kto chce
podjąć się takiej modlitwy, może przez dziewięć kolejnych dni odmawiać jedną cząstkę różańca (pięć tajemnic)
dziennie w intencji konkretnego małżeństwa. To wspólny pomysł Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin oraz
ruchu „Tak na Serio”. Więcej: www.ekai.pl

Marsz dla Życia i Rodziny odpowiedzią na ataki środowisk LGBT
„Wspólnie brońmy rodziny” – to hasło tegorocznego Marszu dla Życia i Rodziny, który odbędzie się 20 września
w Warszawie. Organizatorzy zapowiadają, że Marsz jest odpowiedzią na nasilające się ataki lewicowych środowisk,
a także aktywistów LGBT, którzy poprzez swoje prowokacje i działalność naruszają podstawowe wartości i zasady
obowiązujące w naszym społeczeństwie. Inicjatorem oraz organizatorem Marszu jest Centrum Życia i Rodziny.
Więcej: www.opoka.news

Dzieciaki Cudaki – niezwykła rodzina, która pokazuje, że dzieci z zespołem Downa są piękne
„Jestem Monika i udowodnię wam, że dzieci z zespołem Downa są piękne” – tak brzmi opis na Instagramie
Dzieciaki Cudaki. I wystarczy spojrzeć na liczbę obserwujących konto, by przekonać się, że misja Moniki
się powodzi.
„Gdyby mi ktoś w dniu mojego zamążpójścia powiedział, że dwa lata po ślubie będę miała trójkę dzieci, dwójkę
z zespołem Downa i w tym jedno adoptowane, to chyba bym do kościoła jednak nie dojechała. A jeśli tak to na
pewno na weselu wypiłabym o wiele więcej niż wypiłam. Ale gdyby ktoś dodał, że będę wtedy jedną z najbardziej
szczęśliwych osób chodzących po ziemi to na pewno bym w to nie uwierzyła” – pisze Monika Piszora na prowadzonym przez siebie blogu www.dzieciaki-cudaki.pl. Więcej: www.misyjne.pl

Polub nas na Facebooku i bądź na bieżąco!

ZAPRASZAMY!!!
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Film „Płomień… Wspomnienia o Teresie Strzembosz”
Zgodnie z rozporządzeniem Rektora UKSW w sprawie zawieszenia wszelkich konferencji o charakterze
ogólnouczelnianym, zostaliśmy zmuszeni przełożyć datę konferencji naukowej „Teresa Strzembosz – charyzmat
zaangażowania” na późniejszy termin, gdy warunki sanitarno-epidemiologiczne na to pozwolą.
Z

uwagi

na

obchodzoną

w

tym

roku

50.

rocznicę

śmierci

Teresy

Strzembosz

(1930-1970),

Prekursorki Poradnictwa Rodzinnego w Polsce, chcemy upamiętnić Jej Osobę pokazem nowo powstałego filmu
„Płomień… Wspomnienia o Teresie Strzembosz”. Premiera filmu odbędzie się podczas corocznego spotkania
Diecezjalnych Duszpasterzy Rodzin oraz Diecezjalnych Doradców Życia Rodzinnego pod koniec września na Jasnej
Górze. Następnie film zostanie udostępniony na naszej stronie internetowej www.kodr.pl.
Zachęcamy wszystkich, zwłaszcza osoby zaangażowane w struktury Duszpasterstwa Rodzin, do zapoznania się
z sylwetką Teresy Strzembosz. Materiał źródłowy o Teresie dostępny jest na naszej stronie www.kodr.pl
w zakładce Teresa Strzembosz. Do dzisiaj w strukturach Duszpasterstwa Rodzin realizowane są szeroko podjęte
przez Nią zadania. Ufamy, że projekcja filmu oraz udostępnienie materiałów źródłowych będą godnym upamiętnieniem zarówno 50. rocznicy śmierci Teresy Strzembosz, jak i dorobku całego Jej życia.
Kadr z filmu „Płomień… Wspomnienia o Teresie Strzembosz”
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Ze świata
Abp Paglia: przesłanie Evangelium Vitae ciągle aktualne
Przewodniczący Papieskiej Akademii Życia abp Vincenzo Paglia razem z prefektem Dykasterii ds. świeckich,
rodziny i życia, kard. Kevinem Farrelem biorą udział w drugim spotkaniu Sieci Panamerykańskiej na temat prawa
do życia. Zbiega

się ona z

25-leciem

publikacji encykliki „Evangelium Vitae” św. Jana Pawła

II.

Spotkanie zorganizowała Rada Episkopatu Latynoamerykańskiego. Więcej: www.vaticannews.va

WHO zaleca stosowanie środków poronnych i wzywa do znoszenia obostrzeń aborcyjnych
Trwająca pandemia została wykorzystana przez Światową Organizację Zdrowia jako pretekst do promowania
aborcji farmakologicznej. WHO opublikowała poszerzoną wersję wydanego w marcu przewodnika, w którym
zaleca państwom utrzymanie „kluczowych usług", pomimo ograniczeń nakładanych w związku z koronawirusem.
Wśród tych „usług", w rozdziale dotyczącym „praw reprodukcyjnych i seksualnych" wymieniona została
„bezpieczna aborcja". WHO otwarcie zachęca kobiety planujące dokonanie aborcji do samodzielnego przeprowadzenia jej w domu z użyciem środków poronnych, wpisanych zresztą przez Organizację na listę „kluczowych
leków". Więcej: www.pch24.pl

Włochy: tylko 13 proc. mężczyzn i 25 proc. kobiet chce mieć dzieci
Dziś, kiedy we Włoszech minęła już najostrzejsza faza pandemii, słusznie się mówi o odrodzeniu. Jednakże
bez nowych dzieci nie będzie żadnego odrodzenia, Włochy nie będą mieć przyszłości – powiedział przewodniczący
tamtejszego episkopatu, komentując najnowsze dane statystyczne i prognozy na przyszłość. Wynika z nich,
że w ubiegłym roku we Włoszech odnotowano najniższą w historii liczbę nowo narodzonych dzieci, a młodzi
nie chcą zakładać rodziny i mieć dzieci. Więcej: www.vaticannews.va

Papieska Akademia Życia o odrodzeniu po pandemii
Papieska Akademia Życia wydała drugą już notę na temat pandemii koronawirusa. Tym razem jest ona poświęcona
odrodzeniu po pandemii i konsekwencjom kryzysu wywołanego przez koronawirus. U jej podstaw leżą trzy
kluczowe zasady: rozwój etyki ryzyka, realizacja współpracy międzynarodowej i promowanie odpowiedzialnej
solidarności. Więcej: www.vaticannews.va

Nowe dyrektorium o katechizacji: więcej ewangelizacji
Katecheta ma być świadkiem wiary, a katecheza istotnym elementem ewangelizacji – przypomina ogłoszone dziś
w Watykanie nowe Dyrektorium Ogólne o Katechizacji. Obszerny, liczący ponad 300 stron dokument uaktualnia
poprzednie Dyrektorium, które zostało wydane przez Stolicę Apostolską w 1997 r. Z jeszcze większą mocą
wskazuje, że każdy chrześcijanin jest misjonarzem, a Kościół powinien szukać nowych sposobów przekazu wiary
w obliczu wyzwań, które stawia świat cyfrowy i globalizacja kultury. Więcej: www.vaticannews.va
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Zwycięstwo aktywistki z zespołem Downa w sprawie aborcji niepełnosprawnych
Zgromadzenie Irlandii Północnej przyjęło poprawkę sprzeciwiającą się legalizacji aborcji narzuconej jej przez
władze w Londynie. Determinującą rolę odegrało zaangażowanie 24-letniej Heidi Crowter, od urodzenia
cierpiącej na zespół Downa. Napisała ona list do parlamentarzystów, w którym przekonywała, że wprowadzona
przez brytyjskie władze ustawa aborcyjna jest jawnym aktem dyskryminacji osób niepełnosprawnych, takich
jak ona. Więcej: www.vaticannews.va

Aby odbudować Europę, trzeba inwestować w rodziny
Raport Komisji Europejskiej na temat negatywnych skutków zapaści demograficznej pokazuje, że programy
prorodzinne to nie polityka socjalna, lecz kluczowy element programów gospodarczych dla naszego kontynentu.
Wskazuje na to europejska Federacja Katolickich Stowarzyszeń Rodzinnych. W konsekwencji domaga się ona,
by wydatków na rodziny nie traktować jako dodatkowego obciążenia budżetu, lecz jako inwestycje w rozwój,
na tej samej zasadzie co na przykład wydatki na infrastrukturę. Rozwój rodzin i dzietności powinien być też
wspierany z europejskiego Funduszu Odbudowy. Więcej: www.vaticannews.va

Watykan: rodzina buduje Kościół, ale dziś potrzebuje pomocy
Pandemia koronawirusa zmusza Kościół do poważnego rozeznania, aby rozpoznać stojące przed nim wyzwania,
ale także drogocenne perły, które dał nam Pan dla budowania Kościoła. „Bez wątpienia najcenniejszą z tych pereł
jest rodzina” – powiedziała w wideoprzesłaniu do kolumbijskich biskupów podsekretarz watykańskiej Dykasterii
ds. Świeckich, Rodziny i Życia. Przypomniała, że w czasie epidemii to właśnie w rodzinach społeczeństwo znalazło
swe najważniejsze zasoby. Rodziny dowiodły, że potrafią być odpowiedzialne, okazywać wsparcie i solidarność,
dzielić się tym, co mają. Są też podstawą rozwoju gospodarczego, społecznego i edukacyjnego. „Same sobie
jednak nie poradzą” – powiedziała Gabriella Gambino. Więcej: www.vaticannews.va

Biskupi Meksyku: rodzina stanowi podporę w kryzysie
Biskupi Meksyku w wydanym w związku z epidemią koronawirusa liście pasterskim wskazali, że instytucja rodziny
okazała się wytrzymała na próbę, jaką było nadejście masowych zachorowań na Covid-19. Wskazali, że wartości
pielęgnowane w meksykańskich rodzinach dowiodły siły przebaczenia, solidarności, a także nadziei wśród osób
doświadczonych kryzysem wywołanym przez epidemię. Biskupi stwierdzili, że rodzina zasługuje w dobie epidemii
na uznanie, nie tylko za „to, że jest podstawową komórką społeczną”, ale również dlatego, że stanowi podporę
w trudnych sytuacjach, takich jak masowe zgony i zachorowania wskutek Covid-19. Więcej: www.misyjne.pl
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Ukazało się watykańskie vademecum nt. walki z nadużyciami
Kongregacja Nauki Wiary wydała vademecum nt. walki z nadużyciami wobec nieletnich. Nie wprowadza ono
żadnych nowych norm, tylko w przejrzysty sposób systematyzuje dotychczasowe zasady. „To swoisty podręcznik,
który krok po kroku wyjaśnia, jak biskupi i przełożeni zakonni mają postępować, gdy otrzymają zgłoszenie”
– podkreśla abp Giacomo Morandi, sekretarz tej watykańskiej kongregacji, w gestii której leżą najcięższe
przestępstwa, w tym przypadki nadużyć duchownych wobec nieletnich. Więcej: www.episkopat.pl

Teologia dzieciństwa: watykański webinar
Ograniczenia wywołane pandemią nie mogą powstrzymać zaangażowania Kościoła w walce z nadużyciami.
Dlatego też Papieska Komisja ds. Ochrony Nieletnich zainicjowała serię czterech seminariów internetowych
(webinariów) poświęconych walce z przemocą. Pierwszy dedykowany był teologii dzieciństwa, a na kolejnych
podjęty zostanie m.in. temat ochrony nieletnich w sieci w czasie zamknięcia wywołanego pandemią i tego,
jak lockdown zmienił relacje z dziećmi. Więcej: www.vaticannews.va

Pandemia pogłębiła wykluczenie edukacyjne dzieci
Zamknięcie na całym świecie placówek oświatowych z powodu koronawirusa znacząco pogłębiło zjawisko edukacyjnego wykluczenia. Szacuje się, że zamknięcie szkół dotknęło 1 mld 200 mln dzieci. Wiele z nich nie mogło
skorzystać z nauczania zdalnego m.in. z powodu braku internetu, czy elektryczności. Więcej: www.vaticannews.va

Śledź nas na Twitterze
Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin prowadzi oficjalny
kanał na Twitterze.
Zapraszamy do śledzenia aktualności: twitter.com/DRodzin
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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!

Będziemy wdzięczni za wszelkie wsparcie finansowe:
Nr konta: ING PL 43 1050 1025 1000 0090 3030 5495
Dane do przelewu:
Fundacja „Razem w Rodzinie”
Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa
Redakcja:
Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin
Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa
Tel.: 22 53 04 838
E-mail: biuro@kodr.pl
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