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Papież Franciszek o małżeństwie i rodzinie  
 

Watykan: Papież przestrzega przed konsekwencjami stwierdzenia 

nieważności małżeństwa 

Papież Franciszek w przemówieniu do Roty Rzymskiej w piątek zaapelował  

do jej sędziów, by brali pod uwagę konsekwencje stwierdzenia nieważności  

małżeństwa, zwłaszcza dla dzieci. Nazwał je "niewinnymi ofiarami" rozpadu  

małżeństw i rozwodów. Papież wygłosił przemówienie w związku z inauguracją roku 

sądowego w Rocie Rzymskiej, czyli trybunale Kurii Rzymskiej, ustanowionym dla przyjmowania apelacji.  

Jest to najwyższy sąd apelacyjny wobec wyroków biskupich. Więcej: www.niedziela.pl 

 

 

Papież ustanowił Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych 
 

Po modlitwie Anioł Pański Franciszek przypomniał o zbliżającym się święcie Ofiarowania Pańskiego. Zaznaczył,  

że podobnie jak w czasach Symeona i Anny, obojga w podeszłym wieku, także dzisiaj Duch Święty wzbudza  

w osobach starszych myśli i słowa mądrości. „Z tego powodu postanowiłem ustanowić Światowy Dzień Dziadków 

i Osób Starszych, który będzie obchodzony w całym Kościele co roku w czwartą niedzielę lipca, w pobliżu  

wspomnienia świętych Joachima i Anny, «dziadków» Jezusa” – powiedział Papież. Więcej: www.vaticannews.va 

 

 

Papież dopuszcza kobiety do posługi lektoratu i akolitatu  
 

Papież Franciszek zmienił zapisy Kodeksu Prawa Kanonicznego, czyniąc instytucjonalnym to, co już miało  

miejsce w praktyce: dostęp świeckich kobiet do służby Słowa i ołtarza, w formie lektoratu i akolitatu. Swą decyzję 

Papież wyjaśnił w liście do prefekta Kongregacji Nauki Wiary, kard. Luisa Ladarii. Więcej: www.vaticannews.va 

 

 

Papież uznał heroiczność prof. Jérôme’a Lejeune’a 
 

Stolica Apostolska wydała dekret w sprawie prof. Jérôme’a Lejeune’a. Jeden z zatwierdzonych dziś przez Papieża 

dekretów Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych oficjalnie uznaje jego heroiczność. Oznacza to, że już niebawem 

może on trafić na ołtarze. Do beatyfikacji potrzeba już jedynie uznania cudów za jego wstawiennictwem. Więcej: 

www.vaticannews.va 

Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa  

www.kodr.pl  biuro@kodr.pl    
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https://www.niedziela.pl/artykul/64241/Watykan-Papiez-przestrzega-przed
https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2021-01/franciszek-dopo-angelus-31-stycznia.html?fbclid=IwAR0OcQEP6OtNcG0mPykn4tWr-8pZjAIoAZxksEM6-WYe9DWtUQfcHBdurt8
https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2021-01/posluga-lektoratu-i-akolitatu-otwarta-dla-kobiet.html
https://www.vaticannews.va/pl/watykan/news/2021-01/dekrety-kongregacji-spraw-kanonizacyjnych.html
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Papież o znaczeniu słów, które mogą zabijać i być gestem czułości  

Wypowiadane przez nas słowa mogą być pocałunkiem, gestem czułości, lekarstwem, ale mogą stać się też nożem, 

szpadą, czy śmiercionośną amunicją. Franciszek pisze o tym we wstępie do książki „Nie obmawiać innych”  

(Non sparlare degli altri), która jest swoistym wademekum użycia słowa, opracowanym na podstawie papieskiego 

nauczania. Więcej: www.gosc.pl 

 

Papież: cnoty są jak witaminy, a wady jak pasożyty 

Wkrótce włoski kanał Discovery zaprezentuje cykl rozmów z Papieżem Franciszkiem dotyczący cnót i wad.  

Wywiady przeprowadził ks. Marco Pozza, kapelan więzienia o zaostrzonym rygorze „Due Palazzi” w Padwie, autor 

wielu bestsellerów oraz chętnie oglądanych przez Włochów programów religijnych. Producenci zapewniają,  

że cykl, który nosi tytuł: „Cnoty i wady – rozmowy z Papieżem Franciszkiem”, utrzymany jest w bardzo  

przyjacielskim i swobodnym tonie, porusza nie tyle teoretyczne problemy nauki Kościoła, ale sprawy bliskie każ-

demu z nas – blaski i cienie ludzkiej egzystencji. Więcej: www.kosciol.wiara.pl 

 

Papież: troskliwość jest szczepionką dla serca 
 

„Święta Boża Rodzicielko, Tobie poświęcamy nowy rok. Maryjo pobłogosław nasz czas i naucz nas znajdować czas 

dla Boga i innych” – to słowa papieskiej homilii odczytanej przez kard. Pietro Parolina, watykańskiego Sekretarza 

Stanu, który z powodu niedyspozycji Franciszka przewodniczył porannej Mszy na początku nowego roku.  

Ojciec Święty wskazał na trzy ważne czasowniki, które wyróżniają dzisiejszą liturgię i które znajdują spełnienie  

w Matce Bożej: błogosławić, rodzić oraz znajdować. Więcej: www.vaticannews.va 

 

 

Papież: mamy zadanie bycia budowniczymi pokoju  
 

„Oby pokój zapanował w ludzkich sercach i w rodzinach, w miejscach pracy i rozrywki, we wspólnotach i narodach” 

– zaapelował Papież w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański. Franciszek stwierdził, że towarzyszy nam dzisiaj 

dodające otuchy i pocieszające spojrzenie Maryi, które stanowi zachętę, aby czas dany przez Pana wykorzystać 

na rzecz rozwoju ludzkiego i duchowego. Wyraził pragnienie, aby nadchodzący czas wypełnić przełamywaniem 

nienawiści i podziałów, stawaniem się bardziej braćmi troszczącymi się o siebie wzajemnie oraz o stworzony 

świat. Więcej: www.vaticannews.va 

 

 

 

 
 

 

Polub nas na Facebooku i bądź na bieżąco! 

 

ZAPRASZAMY!!!  

 

https://www.gosc.pl/doc/6692057.Papiez-o-znaczeniu-slow-ktore-moga-zabijac-i-byc-gestem-czulosci
https://kosciol.wiara.pl/doc/6700137.Papiez-cnoty-sa-jak-witaminy-a-wady-jak-pasozyty
https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2021-01/papiez-homilia-1-stycznia.html
https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2021-01/papiez-aniol-panski-01-01-2021.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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Z Polski 
 

Demografia w Polsce wyzwaniem na cały XXI wiek 

Przygotowujemy politykę demograficzną, która musi być rozpisana na wiele lat (…). To jest wyzwanie na cały  

XXI wiek, dlatego też mamy pełnomocnika rządu do sprawę demografii. Kluczowym elementem jest powrót  

do postrzegania rodziny jako podstawy bytu państwa. Cały czas o tym mówimy. Oczywiście spotykamy się z ostrą 

krytyką i atakiem na rodzinę, z czym najtrudniej jest walczyć zwłaszcza w młodym pokoleniu – powiedział  

Stanisław Szwed, wiceminister rodziny i polityki społecznej, w audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja. 

Więcej: www.jedenznas.pl 

 
 

Rząd wycofuje się z programu walki z niepłodnością  

Rząd wycofuje się z programu walki z niepłodnością. Resort zdrowia tłumaczy to tym, że nie cieszył się on  

popularnością. Przyznaje też, że pieniądze na poprawę prokreacji były zmarnowane, co wykazała kontrola  

Najwyższej Izby Kontroli. O sprawie napisał „Dziennik Gazeta Prawna”. Chodzi o program, który miał zastąpić 

finansowane przez państwo in vitro. Celu mówiącego o poprawie zdrowia prokreacyjnego nie uwzględniono  

w projekcie [Narodowego Programu Zdrowia]  na lata 2021-2025. W tym tygodniu na senackiej komisji mówił  

o tym wiceminister zdrowia, Waldemar Kraska. Więcej: www.radiomaryja.pl 

 

"Samorząd dla rodziny". Nowa propozycja PiS, czyli polityka prorodzinna na szczeblu lokalnym 

"Samorząd dla rodziny" - to nowy projekt ustawy przygotowany przez polityków Prawa i Sprawiedliwości.  

Ma on sprawić, że polityka prorodzinna będzie realizowana nie tylko przez rząd, ale również przez samorządy.  

- Samorządy w Polsce są prekursorem polityki prorodzinnej. Blisko 30 lat temu pierwsza gmina wprowadziła 

becikowe. W 2005 roku pierwszą Kartę Dużej Rodziny wprowadził Wrocław - przypomniał Piotr Uściński.  

Więcej: www.niezalezna.pl 

 

P. Uściński: Wprowadzamy definicję polityki prorodzinnej, by żaden samorząd nie mógł  

nadinterpretowywać przepisów. Nie można nazwać polityki nastawionej na deprawację dzieci 

polityką prorodzinną  
 

Polityka prorodzinna ma być nakierowana na dobro wszystkich rodzin, niezależnie od ich statusu społecznego 

czy materialnego. Mają to być działania skierowane na pozytywny wizerunek rodziny – małżeństwa jako związku 

kobiety i mężczyzny, macierzyństwa, rodzicielstwa. Wprowadzamy definicję polityki prorodzinnej po to,  

aby żaden samorząd nie mógł nadinterpretowywać przepisów. Na pewno nie można nazwać polityki nastawionej 

na deprawację dzieci polityką prorodzinną – akcentował Piotr Uściński we wtorkowym wydaniu „Polskiego punktu 

widzenia” na antenie TV Trwam. Poseł Prawa i Sprawiedliwości odniósł się w ten sposób do projektu ustawy  

„Samorząd dla rodziny”. Więcej: www.radiomaryja.pl 

 
 

https://jedenznas.pl/demografia-w-polsce-wyzwaniem-na-caly-xxi-wiek/
https://www.gov.pl/web/zdrowie/narodowy-program-zdrowia1
https://www.radiomaryja.pl/informacje/rzad-wycofuje-sie-z-programu-walki-z-nieplodnoscia/
https://niezalezna.pl/372572-samorzad-dla-rodziny-nowa-propozycja-pis-czyli-polityka-prorodzinna-na-szczeblu-lokalnym
https://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-p-uscinski-wprowadzamy-definicje-polityki-prorodzinnej-by-zaden-samorzad-nie-mogl-nadinterpretowywac-przepisow-nie-mozna-nazwac-polityki-nastawionej-na-deprawacje-dzieci-polityka-pro/
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Na pomoc psychiatrii dziecięcej. Premier Morawiecki przedstawia plan realnych działań 
 

Poprawa infrastruktury, uruchomienie całodobowej infolinii, zwiększenie dostępności świadczeń i reforma  

systemu oraz uruchomienie programów profilaktyki uzależnień cyfrowych - to działania na rzecz wsparcia  

psychiatrii dziecięcej, które zapowiedział dzisiaj premier Mateusz Morawiecki. Więcej: www.niezalezna.pl 

 

 

Minister Czarnek o nowej dyscyplinie naukowej 

Podczas konferencji na KUL „Aktualność przesłania Prymasa Stefana Wyszyńskiego w oczekiwaniu na beatyfika-

cję”, Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki ogłosił, że będzie wnioskował o utworzenie nowej dyscypliny 

naukowej – nauki o rodzinie. Więcej: www.niedziela.pl 

 

Wyrok TK w sprawie aborcji opublikowany. Propozycje legislacyjne Ordo Iuris przekazane  

prezydentowi  

W Dzienniku Ustaw opublikowany został wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej.  

TK potwierdził, że uśmiercanie nienarodzonych dzieci podejrzanych o chorobę lub niepełnosprawność jest  

niezgodne z Konstytucją. Instytut Ordo Iuris, wraz z innymi organizacjami prorodzinnymi, złożył w Kancelarii 

Prezydenta propozycje rozwiązań prawnych dotyczące wsparcia osób niepełnosprawnych oraz usprawnienia  

procedur adopcyjnych, a także analizę programu wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Na stronie  

otoczmypomoca.pl można podpisywać petycję do prezydenta z apelem o podjęcie działań w kierunku  

wprowadzenia rozwiązań legislacyjnych w tym zakresie. Więcej: www.ordoiuris.pl 

 

Przewodniczący Rady ds. Rodziny KEP: Po publikacji wyroku TK wszyscy musimy się skupić  

na pomocy matkom 

- Dziś rządzący, Kościół, ale też wszystkie środowiska, mają przede wszystkim obowiązek zadbać o rodziców, 

kobiety i ich niepełnosprawne dzieci, aby w trudnej sytuacji nikt nie został osamotniony i bez wsparcia  

– powiedział KAI bp Wiesław Śmigiel po wczorajszej publikacji wyroku TK, likwidującej tzw. przesłankę eugeniczną 

umożliwiającą aborcję w przypadku ciężkiego upośledzenia albo nieuleczalnej choroby. Dodał, że w sytuacji  

napięć towarzyszących wyrokowi TK „potrzeba dużej roztropności, aby w ferworze walki politycznej nie stracić  

z oczu tego, co jest naprawdę ważne”. Więcej: www.niedziela.pl 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://niezalezna.pl/375675-na-pomoc-psychiatrii-dziececej-premier-morawiecki-przedstawia-plan-realnych-dzialan
https://www.niedziela.pl/artykul/64273/Minister-Czarnek-o-nowej-dyscyplinie
https://otoczmypomoca.pl/
https://ordoiuris.pl/ochrona-zycia/wyrok-tk-w-sprawie-aborcji-opublikowany-propozycje-legislacyjne-ordo-iuris-przekazane
https://www.niedziela.pl/artykul/64216/Po-publikacji-wyroku-TK-wszyscy-musimy
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Dyrektor KODR: Polska musi zmienić mentalność w podejściu do chorych dzieci 

Polskie społeczeństwo potrzebuje wielkiej przemiany mentalności jeśli chodzi o postawę wobec ciężko chorych 

dzieci – powiedział KAI ks. Przemysław Drąg, dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin (KODR).  

Jego zdaniem, orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego uznające przesłankę eugeniczną aborcji za niezgodną  

z Konstytucją pomoże zobaczyć także w chorym dziecku osobę, której należy się ochrona i troska. Duchowny 

wskazuje też na konieczne wsparcie psychologiczne dla rodzin takich dzieci, które, jak zauważa, jest nawet  

ważniejsze niż pomoc finansowa. Więcej: www.niedziela.pl 

 

Abp Skworc przedstawia propozycje duszpasterskie na Rok św. Józefa 

 

Ponowne odkrycie bogactwa duchowych i osobowych cech Opiekuna Zbawiciela może sprzyjać kształtowaniu 

konkretnych postaw, będących praktyczną odpowiedzią na bolączki naszych czasów – napisał abp Wiktor Skworc, 

przewodniczący Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski, w propozycjach duszpasterskich  

na Rok świętego Józefa. Abp Skworc przypomniał, że św. Józef jest patronem Kościoła i dlatego „warto w Roku 

Jubileuszowym polecać mu z pokorą sprawy związane z nadużyciami przedstawicieli eklezjalnej wspólnoty 

(szczególnie osób duchownych) wobec nieletnich, a także sytuacje kryzysowe wywołane trwającą pandemią”.  

W tym względzie „przykład świętego Józefa staje się konkretnym drogowskazem na drodze do pokonania  

obecnego kryzysu, z którym zmaga się Kościół” – napisał.  Więcej: www.ekai.pl 

 

 

Rekordowe wyniki sondażu ws. aborcji. Coś się jednak nie zgadza 
 

Aż dwie trzecie Polek i Polaków (66 proc.) opowiada się za prawem do aborcji do 12. tygodnia ciąży  

– ogłosił portal oko.press. Działacze Lewicy przygotowali w związku z tym specjalne grafiki i rozpowszechniają  

te informacje w sieci. Sprawdziliśmy, co na temat podejścia Polaków do aborcji mówiły inne sondaże z ostatnich 

tygodni. Wnioski są jednoznaczne. Więcej: www.tvp.info 

 

 

Obrońcy życia odpowiadają na apel o niepublikowanie zdjęć dzieci poddanych aborcji 

– Choć zdjęcia prezentujące ciała dzieci poddanych aborcji pokazują prawdę (…), to fotografie prezentujące  

tak wyrafinowaną agresję, jaką jest odebranie życia niewinnemu i bezbronnemu dziecku, nie powinny być  

w przypadkowych miejscach oglądane przez najmłodszych – stwierdza w oświadczeniu przesłanym KAI Polskie 

Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka. Stanowisko wydane zostało w związku z apelem 21 krakowskich  

naukowców o niepokazywanie w przestrzeni publicznej ciał dzieci poddanych aborcji. Więcej: www.ekai.pl 

 
 
 
 
 

https://www.niedziela.pl/artykul/64347/Dyrektor-KODR-Polska-musi-zmienic
https://ekai.pl/abp-skworc-przedstawia-propozycje-duszpasterskie-na-rok-sw-jozefa/
https://www.tvp.info/51569966/sondaz-ws-aborcji-czy-polacy-popieraja-przerywanie-ciazy-do-12-tygodnia
https://ekai.pl/polskie-stowarzyszenie-obroncow-zycia-czlowieka-o-zdjeciach-dzieci-poddanych-aborcji/
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Noworoczne spotkanie Duszpasterstwa Rodzin 
 

– Chcę podziękować za to, że bronicie życia, uczycie młodych, jak to życie kochać, szanować, przyjąć, jak zgodzić 

się z wolą Bożą. – mówił bp Piotr Turzyński do doradców życia rodzinnego. Noworoczne spotkanie Duszpasterstwa 

Rodzin odbyło się w radomskiej farze. Doradcy otrzymali misje kanoniczne do wypełniania swojej posługi przez 

kolejne dwa lata. Więcej: www.diecezja.radom.pl 

 
 

Informacja o pogrzebie Pani Jagody Borkowska z Pelplina 

Ze smutkiem informujemy, że w nocy z soboty (22 stycznia) na niedzielę (23 stycznia) zmarła Pani Jagoda  

Borkowska. Była Ona Diecezjalną Doradczynią Życia Rodzinnego diecezji chełmińskiej, a potem pelplińskiej  

od 1968 roku, przez 46 lat. Była bardzo zaangażowana w troskę o rodzinę, szczególnie przez nauczanie metod 

naturalnego planowania rodziny. Łącząc się w żalu z rodziną i bliskimi, polecamy Jej duszę miłosiernemu Ojcu, 

pewni nagrody zbawienia dla tych, którzy wiernie służą Bogu. 

Kondolencje pracowników Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin KEP TUTAJ 

Galeria zdjęć oraz pliki audio z uroczystości pogrzebowych dostępne są TUTAJ 

 
 

Webinary – spotkania o życiu 
 

Do udziału w webinarach (spotkania online) o tematyce pro-life zapraszamy wszystkich, którym leży na sercu 

ochrona ludzkiego życia i którzy chcą pogłębić swoją wiedzę oraz zdobyć argumenty do dyskusji o początku 

ludzkiego życia i aborcji. 

Podczas webinarów przekazujemy wiedzę w przystępnej formie, popartą naukowymi badaniami z całego świata. 

Spotkania są okazją do poszukiwania odpowiedzi na najtrudniejsze pytania o prawo do życia, rozwój dziecka 

w łonie matki, wolność, cele diagnostyki prenatalnej itp. W centrum naszego zainteresowania zawsze są oboje – 

dziecko i jego mama. Więcej: www.pro-life.pl 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Śledź nas na Twitterze 

 

Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin prowadzi oficjalny  

kanał na Twitterze. 

 

Zapraszamy do śledzenia aktualności: twitter.com/DRodzin 

    

                                                                 

 

https://diecezja.radom.pl/noworoczne-spotkanie-duszpasterstwa-rodzin/
http://kodr.pl/wp-content/uploads/2021/01/kondolencje-Jagoda-Borkowska.pdf
http://radioglos.pl/wiadomosci/z-zycia-kosciola/8461-sp-jadwiga-borkowska-spoczela-na-cmentarzu-w-pelplinie
https://pro-life.pl/webinary/?fbclid=IwAR3vniXF4u8wBWqdRFrbQgnyLfdZ4-IokBI9qWfylQMHWXFkwMqoBa5adzY
https://twitter.com/DRodzin
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Ze świata 

 

Aborcja groźniejsza niż Covid, 42 mln ofiar w 2020 r. 

Bynajmniej nie pandemia koronawirusa, lecz aborcja stanowi dziś na świecie największe zagrożenie dla ludzkiego 

życia. Jak podaje The Christian Post opierając się na oficjalnych danych Światowej Organizacji Zdrowia,  

udostępnionych na portalu Worldmeter w ubiegłym roku przeprowadzono na świecie 42 mln aborcji. Tymczasem 

liczbę ofiar Covid-19 szacuje się na 1,8 mln, według danych podanych przez John Hopkins University.  

Więcej: www.niedziela.pl 

 

 

Prof. Morresi: okres pandemii czasem ataku na ludzie życie  
 

Przyjęcie przez parlament Argentyny ustawy legalizującej w tym kraju aborcję jest jednym z wielu posunięć  

wymierzonych w ochronę życia, jakie miały miejsce na całym świecie w kończącym się roku. W wielu krajach 

zliberalizowano eutanazję oraz pozwolono na sprzedawanie bez recepty tabletek aborcyjnych dla nieletnich.  

Jest to swoisty paradoks tego czasu pandemii, gdy światowe wysiłki skoncentrowane są na ochronie życia  

w nierównej walce z koronawirusem. Więcej: www.vaticannews.va 

 

 

Wielka Brytania: polski rząd interweniuje ws. Polaka skazanego na eutanazję 
 

Po interwencji Ministra Spraw Zagranicznych, Zbigniewa Rau, pogrążonemu w śpiączce i skazanemu na eutanazję 

wbrew woli rodziny polskiemu pacjentowi w Wielkiej Brytanii przywrócono podawanie wody i jedzenia. Pacjent 

znany publicznie jako „RS” oddycha samodzielnie i nie potrzebuje podpięcia do aparatury podtrzymującej życie. 

O jego przyszłości zdecydują sądy. Więcej: www.pch24.pl 

 

 

Watykan zabiera pośrednio głos w sprawie zagłodzonego Polaka  
 

„Kiedy prawo staje się tyranem” – taki tytuł nosi artykuł poświęcony przypadkom zaprzestania odżywiania  

i karmienia kolejnych pacjentów nie będących w stanie terminalnym, o czym decydują lekarze i sądy wbrew woli 

rodziny. I choć nie ma w nim mowy o sprawie zagłodzonego na śmierć w Wielkiej Brytanii Polaka, to można 

odebrać ten głos, jako pośredni komentarz Watykanu. Artykuł został bowiem opublikowany w dzienniku  

L’Osservatore Romano, będącym nieoficjalnym głosem Stolicy Apostolskiej, a jego autorką jest prof. Gabriella 

Gambino, podsekretarz Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia. Więcej: www.vaticannews.va 

 

 

 

 
 
 

 

https://www.niedziela.pl/artykul/63416/Aborcja-grozniejsza-niz-Covid-42-mln
https://www.vaticannews.va/pl/swiat/news/2021-01/zamach-na-zycie-w-argentynie.html
https://www.pch24.pl/wielka-brytania--polski-rzad-interweniuje-ws--polaka-skazanego-na-eutanazje,81027,i.html
https://www.vaticannews.va/pl/watykan/news/2021-01/watykan-zabiera-posrednio-glos-w-sprawie-zaglodzonego-polaka.html
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Anglia: RS to nie jedyna ofiara eutanazji przez zaniechanie 
 

W szpitalu w Plymouth zmarł polski pacjent, o którego życie od tygodni toczyła się dramatyczna walka,  

prowadzona przez część rodziny i polski rząd. Śmierć głodowa nastąpiła zgodnie z oczekiwaniami Sądu  

Najwyższego, który z uwagi na wegetatywny stan chorego zasądził odcięcie dopływu pożywienia i wody.  

Przypadek „Polaka z Plymouth”, jak media nazywały RS, którego dane utajniono ze względu na dobro rodziny,  

nie jest w Wielkiej Brytanii odosobniony. Wręcz przeciwnie, tzw. „eutanazja przez zaniechanie” co najmniej  

od 2018 roku jest praktykowana, o ile nie istnieje sprzeciw rodziny, bez konieczności wyroku sądowego.  

Więcej: www.vaticannews.va 

 

 

 

Biskupi USA do Bidena: współpraca i sprzeciw  
 

Amerykańscy biskupi zapewniają o swej modlitwie za nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Cieszą się  

na współpracę z jego administracją. Przewidują zarazem, że jak w wypadku każdej prezydentury będą obszary, 

w których będą się z nim zgadzać i ściśle współpracować, ale będą też i inne, w których będą się zasadniczo 

różnić i ostro sprzeciwiać. W tym kontekście przypominają, że Joe Biden zobowiązał się w kampanii  

do prowadzenia działań, które posuwają naprzód zło moralne, zagrażają ludzkiemu życiu i godności,  

najpoważniej w kwestii aborcji, antykoncepcji, małżeństwa i gender. Na progu nowej prezydentury amerykańscy 

biskupi są też zaniepokojeni o wolność Kościoła i poszanowanie prawa wiernych do życia zgodnie z własnym 

sumieniem. Więcej: www.vaticannews.va 

 

 

Lockdown zdziesiątkował włoskie rodziny 
 

Lockdown zdziesiątkował włoskie rodziny. W ubiegłym roku o 60 proc. wzrosła liczba wniosków o rozwód.  

W sumie rozpadło się 650 tys. rodzin. Najbardziej ucierpiały małżeństwa, które już wcześniej przeżywały kryzys 

– zauważa Gian Ettore Gassani, przewodniczący włoskiego Stowarzyszenia Prawników Matrymonialnych.  

Konieczność przebywania ze sobą 24 godziny na dobę przez kilka tygodni, problemy związane z utratą pracy,  

ze zdalnym nauczaniem dzieci, wszystko to okazało zabójcze dla małżeństw, które już wcześniej walczyły  

o przetrwanie. Więcej: www.vaticannews.va 

 
 

 

Stały nacisk miliardera Sorosa i Planned Parenthood, aby wszystkie kraje na świecie  

zalegalizowały zabijanie poczętych dzieci 

 

Amerykańscy miliarderzy silnie wspierają dążenie do zalegalizowania aborcji na całym świecie. Nacisk ten jest 

znakomicie dofinansowywany i opracowany strategicznie. To działa: pod koniec grudnia w dziewiątym podejściu 

ugięła się Argentyna. Wcześniej stało się to w katolickiej niegdyś Irlandii i Irlandii Północnej. Więcej: www.hli.org.pl 

 
 

https://www.vaticannews.va/pl/swiat/news/2021-01/anglia-rs-to-nie-jedyna-ofiara-eutanazji-przez-zaniechanie.html
https://www.vaticannews.va/pl/swiat/news/2021-01/anglia-rs-to-nie-jedyna-ofiara-eutanazji-przez-zaniechanie.html
https://www.vaticannews.va/pl/kosciol/news/2021-01/biskupi-usa-do-bidena-wspolpraca-i-sprzeciw.html
https://www.vaticannews.va/pl/swiat/news/2021-01/lockdown-zdziesiatkowal-wloskie-rodziny.html
https://www.hli.org.pl/pl/newsy/5695-staly-nacisk-miliardera-sorosa-i-planned-parenthood-aby-wszystkie-kraje-na-swiecie-zalegalizowaly-zabijanie-poczetych-dzieci.html
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W Hiszpanii w ubiegłym roku wykonano rekordową liczbę aborcji  

W 2019 r. Hiszpania odnotowała największą liczbę aborcji w ciągu ostatnich pięciu lat, ponad 99 tys. Liczba 

młodych kobiet poniżej 20 roku życia, które przerwały ciążę, wzrosła o pół tysiąca, wynika z danych, które  

opublikowało ministerstwo zdrowia. Więcej: www.gosc.pl 

 

Biskupi francuscy wzywają do postu i modlitwy w obronie życia 
 

Senat Francji 19 stycznia wznawia debatę nad nowym prawem bioetycznym, które w lipcu zostało przyjęte przez 

Zgromadzenie Narodowe. Budzi ono wiele kontrowersji i sprzeciwów, ponieważ udostępnia zapłodnienie in vitro 

parom lesbijskim i samotnym kobietom. Zapewnia też im refundację zabiegu w ramach ubezpieczenia zdrowot-

nego. Dlatego też francuscy biskupi apelują do wierzących, by przez cztery kolejne piątki pościli i modlili się  

w intencji obrony życia. Więcej: www.vaticannews.va 

 

 

Kobiety będą musiały zorganizować pogrzeb abortowanego dziecka 

Republikański gubernator stanu Ohio w USA podpisał antyaborcyjną ustawę nakazującą zorganizować pogrzeb 

abortowanego dziecka. Zmiana prawa ma początek w śledztwie, które wykazało, że niektóre kliniki aborcyjne 

wyrzucały martwe ciała dzieci na wysypiska śmieci. 

Ustawa Senatu 27, jak oficjalnie nazywa się prawo, miała swój początek w śledztwie, które gubernator Mike  

DeWine, jeszcze jako prokurator generalny Ohio, rozpoczął w 2015 roku. Dotyczyło ono tego, co działające  

w Ohio kliniki aborcyjne sieci Planned Parenthood robią z abortowanymi dziećmi.  Kliniki były zobowiązane  

do humanitarnego obchodzenia się z ciałami nienarodzonych dzieci. Śledztwo wykazało jednak w tym względzie 

wiele nieprawidłowości. Okazało się, że trzy z nich oddawały ciała zewnętrznej firmie, która potem wyrzucała  

je na wysypiska śmieci. Wiecej: www.jedenznas.pl 

 

 

Eksperymenty genetyczne na embrionach z „in vitro” budzą bardzo poważne obiekcje 

 

Pod pretekstem innowacyjnej metody leczenia naukowcy eksperymentują nad projekcją genów poczętych dzieci, 

potem z reguły je zabijają. Nazywa się to edytowaniem pierwotnym, które wykorzystuje metodę CRISPR-Cas9, ale 

wykorzystuje także jeszcze jeden rodzaj białka, który może stworzyć nowy fragment DNA. Więcej: www.hli.org.pl 

 

 

 

 

https://www.gosc.pl/doc/6678373.W-Hiszpanii-w-ubieglym-roku-wykonano-rekordowa-liczbe-aborcji
https://www.vaticannews.va/pl/swiat/news/2021-01/biskupi-francuscy-wzywaja-do-postu-i-modlitwy-w-obronie-zycia.html
https://jedenznas.pl/kobiety-beda-musialy-zorganizowac-pogrzeb-abortowanego-dziecka/
https://www.hli.org.pl/pl/newsy/5682-eksperymenty-genetyczne-na-embrionach-z-in-vitro-budza-bardzo-powazne-obiekcje.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 
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