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Papież Franciszek o małżeństwie i rodzinie
19 marca papież Franciszek rozpocznie Rok Rodziny „Amoris Laetitia”
19 marca 2021 roku Kościół obchodzi piątą rocznicę ogłoszenia adhortacji
apostolskiej Amoris Laetitia o pięknie i radości miłości w rodzinie. Tego dnia papież
Franciszek zainauguruje Rok Rodziny „Amoris Laetitia”, który zakończy się
26 czerwca 2022 roku podczas 10. Światowego Spotkania Rodzin w Rzymie z Ojcem
Świętym. Więcej: www.opoka.news

Franciszek: życie wymaga ochrony na każdym jego etapie
W niedzielę, po modlitwie Anioł Pański papież przypomniał, że 7 lutego we Włoszech obchodzony jest Dzień
dla Życia. Zaznaczył, że współczesnym społeczeństwom należy pomóc w uzdrowieniu ze wszystkich ataków na
życie i podkreślił, że powinno być ono chronione na każdym etapie, od narodzin do naturalnej śmierci. Franciszek
przyznał również, że z niepokojem śledzi sytuację w Birmie. Mieszkańców tego kraju zapewnił o swojej bliskości,
modlitwie i solidarności. Więcej: www.idziemy.pl

Wolność wyraża się w obronie życia
Wczoraj (7 lutego) po modlitwie Anioł Pański, Papież Franciszek zachęcał Włochów do modlitwy o nastanie
demograficznej wiosny, pełnej dzieci i rodzin. Podkreślił zarazem, że obecnie w Italii panuje „zima demograficzna”, a przyszłość kraju jest zagrożona. Włosi obchodzili wczoraj „Dzień dla życia”. W tym roku jego hasłem
była relacja między wolnością a obroną życia. Więcej: www.kosciol.wiara.pl

Papież: przemoc wobec kobiet jest hańbą ludzkości
Papież apeluje, aby wsłuchać się w wołanie kobiet, które doznają przemocy. Mówi o tym w intencji na luty,
przekazanej za pośrednictwem światowej sieci modlitewnej. Nie wolno ignorować i przechodzić obojętnie
wobec ich krzyku – podkreśla Franciszek. Zauważa on, że pandemia spowodowała wzrost nadużyć wobec kobiet.
Zwraca uwagę, że jeśli chcemy lepszego świata, jeśli pragniemy, aby to był dom pokoju, a nie pole wojenne,
to wszyscy powinniśmy zrobić więcej dla obrony godności kobiet. Więcej: www.vaticannews.va
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Co nowego w kalendarzu liturgicznym? Jakich zmian dokonał papież Franciszek?
Franciszek dokonał zmian w Ogólnym Kalendarzu Rzymskim, który ustala święta i wspomnienia liturgiczne
dla całego Kościoła obrządku łacińskiego. Jakie to zmiany? Papież wpisał do niego wspomnienia sześciorga
świętych. Troje z nich to doktorzy Kościoła. Więcej: www.opoka.news

Wspomnienie rodzeństwa z Betanii, rodzina ważna w przekazie wiary
W czasach coraz większego indywidualizmu, który dotyka także sfery wiary Papież Franciszek chce przypomnieć
o relacyjnym i rodzinnym wymiarze życia Kościoła. Wskazuje na to ks. Corrado Maggioni, komentując wpisanie
ostatnio przez Papieża do Ogólnego Kalendarza Rzymskiego wspomnienie rodzeństwa z Betanii. Będzie ono
obchodzone 29 lipca. Więcej: www.vaticanews.va

Papież do Polaków: „Powtarzajmy z wiarą: Jezu, ufam Tobie!”
Franciszek wskazuje na aktualność orędzia o Miłosierdziu Bożym. Będąc myślami z sanktuarium płockim w Polsce,
gdzie dziewięćdziesiąt lat temu Jezus objawił się św. Faustynie, zachęcił Polaków do szczerego powtarzania słów,
które widnieją na obrazie Miłosiernego Pana: „Jezu, ufam Tobie!”. Więcej: www.opoka.news

Papież: modlitwa nie oznacza nigdy uchylania się od trudów życia
Do wystrzegania się duchowego lenistwa zachęcał papież Franciszek w rozważaniu poprzedzającym niedzielną
modlitwę Anioł Pański. Tłumaczył, że „modlitwa nie oznacza nigdy uchylania się od trudów życia”, a „światło wiary
nie służy pięknym duchowym wzruszeniom”. Podkreślał, że misją chrześcijan jest „być małymi lampkami
Ewangelii, które niosą odrobinę miłości i nadziei”. Więcej: www.opoka.news

Polub nas na Facebooku i bądź na bieżąco!

ZAPRASZAMY!!!
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Orędzie Ojca Świętego Franciszka Na Wielki Post 2021

„Oto Idziemy Do Jerozolimy…” (Mt 20, 18)
Wielki Post: Czas Na Odnowę Wiary, Nadziei I Miłości
Drodzy bracia i siostry,
zapowiadając uczniom swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie, aby wypełnić wolę Ojca, Jezus ukazuje im głęboki
sens swojej misji i wzywa ich do zjednoczenia się z nią dla zbawienia świata.
Podążając wielkopostną drogą, która prowadzi nas do uroczystości wielkanocnych, pamiętajmy o Tym, który
„uniżył samego siebie, czyniąc się posłusznym aż do śmierci i to śmierci krzyżowej” ( Flp 2, 8). W tym czasie
nawrócenia odnówmy naszą wiarę, zaczerpnijmy „żywej wody nadziei” i przyjmijmy z otwartym sercem miłość

Boga, która przemienia nas w braci i siostry w Chrystusie.
Post, modlitwa i jałmużna, przedstawione przez Jezusa w Jego kazaniu (por. Mt 6, 1-18), są warunkami i znakami
naszego nawrócenia. Droga ubóstwa i wyrzeczenia (post), spojrzenie i gesty miłości wobec zranionego człowieka
(jałmużna) oraz synowski dialog z Ojcem (modlitwa) pozwalają nam wcielić w życie szczerą wiarę, żywą nadzieję
i czynną miłość.
1. Wiara wzywa nas do przyjęcia Prawdy i do stania się jej świadkami przed Bogiem i przed wszystkimi naszymi

braćmi i siostrami.
W tym czasie Wielkiego Postu przyjęcie i przeżywanie Prawdy objawionej w Chrystusie oznacza przede wszystkim
zgodę na dotknięcie słowem Bożym, które Kościół przekazuje nam z pokolenia na pokolenie. Prawda ta nie jest
konstrukcją intelektualną, zarezerwowaną dla nielicznej grupy wybranych, wyższych lub wyróżniających się umysłów, ale jest przesłaniem, które otrzymujemy i możemy zrozumieć dzięki mądrości serca otwartego na wielkość
Boga, który nas kocha, zanim sami staniemy się tego świadomi. Tą Prawdą jest sam Chrystus, który przyjmując
całkowicie nasze człowieczeństwo uczynił siebie Drogą – wymagającą, ale otwartą dla wszystkich – prowadzącą
do pełni życia.

Post przeżywany jako doświadczenie wyrzeczenia prowadzi tych, którzy go praktykują w prostocie serca,
do ponownego odkrycia daru Bożego i do zrozumienia prawdy o nas, jako stworzonych na Jego obraz
i podobieństwo, i znajdujących w Nim spełnienie. Zgadzając się na ubóstwo i doświadczając go, ten kto pości,
czyni siebie ubogim z ubogimi i „gromadzi” skarb otrzymanej i dzielonej z innymi miłości. Tak rozumiany i praktykowany post pomaga kochać Boga i bliźniego, ponieważ – jak uczy św. Tomasz z Akwinu – miłość jest
poruszeniem, które skupia uwagę na drugim, uważając go „za jedno z samym sobą” (por. Enc. Fratelli tutti, 93).

Wielki Post to czas wiary, to znaczy: przyjęcia Boga w naszym życiu i umożliwienia Mu „zamieszkiwania” z nami
(por. J 14, 23). Post oznacza uwolnienie naszej egzystencji od wszystkiego, co ją przytłacza, także od przesytu
informacji – prawdziwych czy fałszywych – i od dóbr konsumpcyjnych, aby otworzyć drzwi naszego serca dla
Tego, który przychodzi do nas ogołocony ze wszystkiego, ale „pełen łaski i prawdy” ( J 1, 14): Syna Bożego,
Zbawiciela.
Więcej: www.vatican.va
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Z Polski
Emocjonalne wystąpienie Jakiego w PE. "Kto dał wam prawo?!"
– Kto wam dał prawo do decydowanie, które życie jest lepsze, a które gorsze – pytał Patryk Jaki w Parlamencie
Europejskim. Patryk Jaki w mocnym wystąpieniu wskazał, że Parlament Europejski pochyla się z troską i domaga
się praw niemal dla każdego. – Co tydzień domagacie się specjalnych praw dla 200 niezdefiniowanych płci, która
i tak już mają swoje specjalne prawa, specjalne środki, swoich komisarzy, swoje rezolucje. Ostatnio nawet tutaj
organizowaliście konferencję w sprawie specjalnych działań dla kobiet, które świadczą usługi seksualne – mówił
polityk. Więcej: www.dorzeczy.pl

Centrum Życia i Rodziny apeluje u premiera ws. Europejskiej strategii wobec LGBT
Unia Europejska chce narzucić Polsce uznanie „praw” osób LGBT – przestrzega Centrum Życia i Rodziny, które
zaapelowało w tej sprawie do premiera. Chodzi uchwaloną niedawno przez Komisję Europejską „Strategią na rzecz
równości LGBTIQ na lata 2020-25”. Zdaniem Centrum dokument podważa pozycję i rolę małżeństwa i rodziny
w polskim systemie prawnym. Autorzy zachęcają do złożenia podpisu i domagają się w tej sprawie jasnego
stanowiska polskiego rządu. Jak podkreśla Centrum, „Strategia” wprowadza m.in. mechanizmy wzajemnego
uznawania, co oznacza, że tzw. „małżeństwo” osób tej samej płci, adopcja dzieci przez pary jednopłciowe
czy zmiana płci mają być uznawane przez wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej. Więcej: www.ekai.pl

Sejm rozpocznie pracę nad obywatelskim projektem “Tak dla rodziny, nie dla gender”
Marszałek Sejmu skierowała do pierwszego czytania obywatelski projekt ustawy “Tak dla rodziny, nie dla gender”,
dotyczący wyrażenia zgody na wypowiedzenie przez Prezydenta RP Konwencji Rady Europy o zapobieganiu
i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. W miejsce konwencji stambulskiej ustawa zobowiązuje
rząd do pracy nad Międzynarodową Konwencją Praw Rodziny – dokumentem, który zagwarantuje kompleksową
ochronę praw rodziny. Niewykluczone, że posłowie rozpoczną prace nad projektem już podczas najbliższego
posiedzenia Sejmu, 24-25 lutego. Więcej: www.ekai.pl

Solidarna Polska wraca do projektu o hospicjach perinatalnych
Solidarna Polska przygotowała projekt ustawy regulującej funkcjonowanie hospicjów perinatalnych. Za jej sprawą
w szpitalach mają się pojawić koordynatorzy opiekujący się ciążą obarczoną wadą letalną. Lekarz ma mieć
obowiązek poinformowania matki, że może skorzystać z opieki w hospicjum. Koalicjant PiS liczy, że trafi on pod
obrady Sejmu tak szybko, jak to możliwe. Więcej: www.prawo.pl
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Za drzwiami szpitala nie może stać prokurator. Lewica proponuje zmiany w systemie kar
za dokonanie aborcji
Złożyliśmy ustawę ratunkową, która zmieniałaby kodeks karny. Obecnie, za pomoc przy aborcji grozi kara
do trzech lat pozbawienia wolności. Ten przepis trzeba zmienić – powiedziała Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
W programie Onet Rano, pytana o prawo aborcyjne w Polsce po ogłoszeniach wyroku przez Trybunał Konstytucyjny, Dziemianowicz-Bąk poinformowała:Wraz z posłankami Magdaleną Biejat, Anną Marią Żukowską, w imieniu
całego klubu Lewicy zaprosiłyśmy wszystkich posłów i wszystkie posłanki do rozmowy (…) Chcemy porozmawiać
o sytuacji, którą zgotował nam Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej. Więcej: www.jedenznas.pl

Opozycja podważa wyrok TK rozszerzający prawną ochronę życia w Polsce
Opozycja podważa wyrok Trybunału Konstytucyjnego rozszerzający prawną ochronę życia w Polsce. Lewica
zorganizowała w Sejmie spotkanie w sprawie możliwych rozwiązań prawnych po opublikowaniu wyroku.
Nie milkną echa orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie tzw. aborcji. Trybunał orzekł, że aborcja
ze względu na podejrzenie ciężkiej choroby lub upośledzenia dziecka jest niezgodna z ustawą zasadniczą.
W tej sprawie posłowie Lewicy, Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego debatowali w Sejmie.
Chcą, aby temat możliwości zabijania dzieci trafił pod obrady Sejmu. Więcej: www.radiomaryja.pl

Ginekolog: rekomendacje nt. szczepień kobiet ciężarnych na COVID-19 powinny wydać towarzystwa naukowe
Szczepionki przeciw wirusowi SARS-CoV-2 nie były testowane u kobiet ciężarnych, dlatego rekomendacje
na temat ich stosowania w czasie ciąży powinny wydać wspólnie: Polskie Towarzystwo Ginekologów
i Położników oraz Polskie Towarzystwo Neonatologiczne

- uważa ginekolog, dr Jacek Tulimowski.

Więcej: www.naukawpolsce.pap.pl

Czy sztuczna inteligencja pomoże wykryć ryzyko porodu wcześniaka?
Przedwczesny poród stwarza zagrożenie zarówno dla dziecka, jak i dla matki. Badania laboratoryjne
i monitorowanie stanu zdrowia ciężarnej niejednokrotnie pozwalają na wykrycie symptomów zbliżającego
się przedwczesnego porodu. Czy sztuczna inteligencja pozwoli na szybsze wykrycie problemu i reagowanie?
Więcej: www.forumpediatryczne.pl
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Polscy familiolodzy z uznaniem o decyzji przywrócenia nauki o rodzinie jako dyscypliny
naukowej
„Polskie Stowarzyszenie Familiologiczne z nadzieją i uznaniem przyjęło deklarację Pana prof. Przemysława
Czarnka, Ministra Nauki i Edukacji, w sprawie przywrócenia dyscypliny nauki o rodzinie w ramach obowiązującej
klasyfikacji dziedzin nauki i dyscyplin naukowych” – czytamy w oświadczeniu stowarzyszenia. Wyraża ono
nadzieję na możliwie najszybsze podjęcie prac zmierzających do przywrócenia dyscypliny nauki o rodzinie
i deklaruje gotowość do włączenia się w te prace. Więcej: www.niedziela.pl

Bardziej powszechna jest wiedza o aborcji niż o formach pomocy
Do nas zgłaszają się raczej kobiety, które się wahają, a nie te zdeterminowane już w jednym określonym kierunku.
Owszem, mają już kupione tabletki wczesnoporonne, ale wciąż istnieje duża możliwość odciągnięcia ich od tej
decyzji – mówi Jan Wanke, wolontariusz Stowarzyszenia Dwie Kreski. W rozmowie z dziennikarkami Anną
Grąbczewską i Karoliną Olejak Jan Wanke, wolontariusz Stowarzyszenia Dwie Kreski dzieli się swoim doświadczeniem pracy na rzecz dzieci nienarodzonych. Więcej: www.jedenznas.pl

Zwolennicy zabijania nienarodzonych są zgorszeni widokiem zdjęć przedstawiających szczątki
dzieci, a jednocześnie z furią atakują billboardy przedstawiające nienarodzone dziecko
otoczone sercem
Zwolennicy nieskrępowanego zabijania nienarodzonych dzieci są zgorszeni widokiem eksponowanych przez
organizacje pro-life zdjęć przedstawiających szczątki pokawałkowanych dzieci, które w ten sposób odczuły,
czym jest tzw. prawo do wyboru. Jednocześnie ci sami zwolennicy uśmiercania najbardziej bezbronnych osób
z furią atakują billboardy i plakaty przedstawiające nienarodzone dziecko otoczone sercem. Wiele ludzi cierpi
na syndrom nielogiczności sumienia – mówił prof. Grzegorz Kucharczyk. Więcej: www.jedenznas.pl

Małżeństwa w czasie pandemii – rozmowa z liderami „Spotkań Małżeńskich”
Małżeństwa, w których relacje były dobre przed pandemią, z pewnym zadowoleniem przyjęły to, że teraz więcej
czasu spędzają ze sobą. W małżeństwach, w których relacje były trudne wcześniej, w czasie pandemii często
uległy pogorszeniu – ocenili Jerzy i Irena Grzybowscy. Liderzy „Spotkań Małżeńskich” w rozmowie z KAI opowiedzieli m.in. o kondycji rodzin w czasie pandemii, ich problemach, a także sposobach na radzenie sobie
z sytuacjami kryzysowymi w małżeństwie. Więcej: www.ekai.pl
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Małżeńskie drogi krzyżowe – wielkopostna propozycja w oparciu o “Amoris laetitia”
Małżeńskie drogi krzyżowe z rozważaniami w oparciu o tekst adhortacji “Amoris laetitia” papieża Franciszka,
przygotowane przez małżonków dla małżonków – to wielkopostna propozycja Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin. Małżeńskie drogi krzyżowe to propozycja duchowego przeżycia tegorocznego Wielkiego Postu,
przygotowana przez małżonków dla małżonków. Autorami rozważań kolejnych nabożeństw są małżeństwa
zaangażowane w posługę w diecezjalnych duszpasterstwach rodzin – jako opiekunowie narzeczonych, rodzice,
teściowie i w niektórych przypadkach dziadkowie. Więcej: www.ekai.pl

Kurs i podręcznik dla narzeczonych od Fundacji Mamy i Taty
Fundacja Mamy i Taty przygotowuje kurs i podręcznik dla narzeczonych. Badania pokazują, że warto odświeżyć
instytucję narzeczeństwa jako czasu na poznawanie się nawzajem, swoich doświadczeń rodzinnych, priorytetów
i wyobrażeń na temat kształtu przyszłej rodziny. Więcej: www.jedenznas.pl

“Pogotowie dla rodziny” – przy parafii powstała specjalistyczna poradnia
“Pogotowie dla rodziny” zajmuje się m.in. szeroko rozumianą pomocą w rozwiązywaniu problemów rodzin
a także wsparciem dla osób doświadczających kryzysów życiowych, cierpiących z powodu straty bliskich. Poradnia
znajduje się w sali C domu parafialnego przy kościele NMP Matki Kościoła na ul. Domaniewskiej w Warszawie.
Prowadzą ją psycholog Agata Powojewska oraz pedagog Monika Wiater. Każdy, kto doświadcza trudności
związanych np. z wychowywaniem lub chorobą dziecka, relacjami w rodzinie, żałobą po stracie kogoś bliskiego,
adopcją, może zgłosić się do poradni, gdzie otrzyma pomoc psychologiczno-pedagogiczną lub przekierowanie
do innych specjalistów w danej dziedzinie. Więcej: www.ekai.pl

Pokazywać piękno życia
O znaczeniu wyroku w sprawie aborcji eugenicznej dla cywilizacji życia oraz zadaniach, jakie stoją przed ruchami
pro-life, mówi ks. dr Przemysław Drąg.
BOGUMIŁ ŁOZIŃSKI: Jan Paweł II używał określenia „cywilizacja życia”. Jakie znaczenie dla istnienia tej cywilizacji
ma wyrok Trybunału Konstytucyjnego uznający aborcję eugeniczną za niezgodną z konstytucją?
KS. DR PRZEMYSŁAW DRĄG: Jan Paweł II rozumiał cywilizację życia jako zbiór wszystkich zachowań, praw, kultury,
zwyczajów, które są przyjazne życiu. Ten wyrok i jego uzasadnienie mają kluczowe znaczenie dla tego, abyśmy
zrozumieli, że nie tylko konstytucja gwarantuje prawo do życia każdemu człowiekowi, ale to prawo opiera się na
godności, której nie da się nigdy odebrać. To jest krok milowy, aby nie tylko wśród katolików, ale wśród wielu
innych osób budować świadomość, że prawo chroni każde dziecko, gdyż każde ma swoją godność.
Więcej: www.kodr.pl
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Ze świata
Siostra Becquart: Franciszek coraz bardziej docenia rolę kobiet w Kościele
Siostra Nathalie Becquart, która będzie pierwszą kobietą w historii z prawem głosu na Synodzie Biskupów,
podkreśla, że Ojcu Świętemu zależy na większym zaangażowaniu kobiet w proces decyzyjny w Kościele. Francuska
zakonnica wyznaje Radiu Watykańskiemu, że swą nominację na jednego z dwóch podsekretarzy synodu odbiera,
jako niesamowity gest zaufania ze strony Papieża. Więcej: www.vaticannews.va

Kluczowa rola rodziny w procesie promocji równości płci
„Nie można pomijać roli rodziny w procesie promocji równości kobiet i mężczyzn oraz jej udziału w życiu
gospodarczym” – powiedział ks. Janusz Urbańczyk, przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przy OBWE. Watykański
dyplomata przemawiał na wirtualnej sesji zamykającej pierwsze spotkanie przygotowawcze do 29. Forum
Ekonomiczno-Środowiskowego. Więcej: www.vaticannews.va

Papieska Akademia Życia: bycie starszym jest darem Boga
„Bycie starszym jest darem Boga” – tak brzmi tytuł opublikowanego dzisiaj w Watykanie dokumentu Papieskiej
Akademii Życia. Opisuje on sytuację osób na etapie „trzeciego wieku” po pandemii. Dokument opracowany
w porozumieniu z Dykasterią ds. Integralnego Rozwoju Człowieka proponuje refleksję nad wnioskami, jakie należy
wyciągnąć z tragedii spowodowanej rozprzestrzenianiem się Covid-19, nad jej konsekwencjami dla dnia dzisiejszego i dla najbliższej przyszłości naszych społeczeństw. Więcej: www.vaticannews.va

Aborcja selektywna. Zatrważające dane z Wielkiej Brytanii
Tylko w pierwszym półroczu 2020 roku na Wyspach dokonano 55 selekcji, zabijając jedno lub dwoje dzieci z ciąży
mnogiej. Oficjalnie jako przyczynę podaje się, że rodzice chcieli mieć tylko jedno dziecko – informuje Radio
Maryja. Więcej: www.dorzeczy.pl

Wielka Brytania: aborcja domowa legalna na stałe?
W Anglii i Walii trwają konsultacje społeczne w sprawie rządowej propozycji trwałej legalizacji tzw. aborcji „Do It
Yourself” (DIY), którą można przeprowadzić w domu, do 10 tygodnia życia dziecka. Taką możliwość wprowadzono
w Wielkiej Brytanii w marcu 2020 roku pod pretekstem obrony przed rozprzestrzenianiem się wirusa Covid-19.
Obecnie kobiety i nastolatki wyłącznie na podstawie wideo-konsultacji z lekarzem otrzymują pocztą tabletki,
które mogą zabić poczęte dziecko w każdej fazie życia płodowego. Więcej: www.gosc.pl

Strona | 8

Papież do Polaków: „Powtarzajmy z wiarą: Jezu, ufam Tobie!”

Kolejne dyrektywy prezydenta USA przeciwko ochronie życia nienarodzonych
28 stycznia br. prezydent Joe Biden anulował zakaz wspierania przez Stany Zjednoczone organizacji międzynarodowych, które promują, wspierają lub wykonują aborcje. Swoją decyzję uzasadnił koniecznością wspierania
programów zdrowotnych na świecie. Więcej: www.jedenznas.pl

USA: You Tube zamyka usta obrońcom życia – usuwa kanał „Life Site News”
YouTube całkowicie usunął ze swej platformy związany z obrońcami życia kanał „Life Site News”. W komunikacie
dziennikarze tej największej na świecie strony pro-life podkreślili, że „nie jest to tymczasowy zakaz”, a wszystkie
zamieszczone dotąd na kanale filmy wideo kompletnie zniknęły. Więcej: www.niedziela.pl

Biskupi Portugalii: eutanazja nie może być odpowiedzią na cierpienie i chorobę
Portugalia, jako czwarty kraj w Europie, zalegalizowała eutanazję osób chronicznie lub nieuleczalnie chorych.
Ustawa, przyjęta przez parlament głosami centrolewicy, trafi teraz na ręce prezydenta, który zdecyduje o jej dalszym losie. „Paradoksem jest, że decyzję w sprawie eutanazji podjęto w czasie największego zaostrzenia śmiertelnej pandemii, podczas której wszyscy podejmują heroiczny wysiłek, by uratować jak najwięcej istnień ludzkich"
- oświadczyła Rada Stała Konferencji Biskupów Portugalii. Więcej: www.vaticannews.va

Kanada przyspiesza pęd ku śmierci
Kanadyjscy biskupi po raz kolejny zaprotestowali przeciwko projektowi ustawy, która rozszerza i ułatwia dostęp
do eutanazji i wspomaganego samobójstwa osobom nieuleczalnie chorym lub w jakikolwiek sposób
niepełnosprawnym. Eutanazja została wprowadzona w Kanadzie w 2016 r. jednak o śmiercionośny zastrzyk
mogą w tym kraju prosić wyłącznie osoby umierające, które określają swoje cierpienia jako nieznośne.
Więcej: www.vaticannews.va

Testament jako ochrona przed eutanazją?
Hiszpańscy biskupi zachęcają do sporządzenia testamentu, jako ochrony przed eutanazją. 17 grudnia ubiegłego
roku izba niższa parlamentu przyjęła ustawę o eutanazji, co wywołało duży niepokój w społeczeństwie.
Ustawa ma być jeszcze przyjęta przez senat, ale uważa się, że jest to zwykła formalność. Wielu lekarzy
i specjalistów obawia się, że chorzy zostaną pozbawieni opieki paliatywnej, a eutanazja będzie stosowana
bezkrytycznie. Ich zdaniem ustawa jest niejasna i nie chroni praw chorego, zwłaszcza osób nieprzytomnych
czy cierpiących np. na zespół Downa. Kto ostatecznie podejmie decyzję o eutanazji? Więcej: www.vaticannews.va
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Białoruś: Kościół proponuje wpisanie do konstytucji obrony życia i rodziny
Z propozycją wpisania do konstytucji zmian dotyczących ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci, a także
tradycyjnych wartości rodzinnych, wystąpiła do obradującego w Mińsku Ogólnobiałoruskiego Zgromadzenia
Ludowego Rada Ekspertów ds. Życia i Rodziny archidiecezji mińsko-mohylewskiej. W skład tego gremium wchodzi
między innymi emerytowany metropolita mińsko-mohylewski abp Tadeusz Kondrusiewicz, a także ks. prałat
Andrzej Steckiewicz. Więcej: www.pch24.pl

"Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny". Rząd Węgier chce zmienić konstytucję
Rząd węgierski złożył w środę w parlamencie projekt poprawki do konstytucji, w której zapisano m.in. ochronę
małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety, oraz projekt poprawek do kodeksu cywilnego, przewidujący możliwość adopcji tylko dla małżeństw. Zgodnie z poprawką do konstytucji trafiłby zapis, że "Węgry chronią instytucję
małżeństwa jako powstały drogą dobrowolnego zobowiązania związek między mężczyzna i kobietą,
a także rodzinę jako fundament przetrwania narodu". Więcej: www.polsatnews.pl

W Egipcie powstaje Droga Świętej Rodziny
Rozpoczęły się pierwsze inwestycje związane z odtworzeniem drogi, jaką Święta Rodzina przebyła w Egipcie,
uciekając przed prześladowaniami ze strony Heroda. Szlak promowany jest przez egipskie ministerstwo turystki
i ma znaleźć się na liście najważniejszych turystycznych atrakcji tego kraju. 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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FAFCE (Federation of Catholic Family Associations in Europe)
Europejska Federacja Stowarzyszeń Rodzin Katolickich
19 marca 2021 roku Kościół będzie obchodził piąty rok od opublikowania adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia
o pięknie i radości miłości w rodzinie. W tym samym dniu papież Franciszek zainauguruje Rok "Rodzina Amoris
Laetitia". Ten rok obchodów ma na celu "dotarcie do każdej rodziny na całym świecie poprzez kilka propozycji
duchowych, duszpasterskich i kulturalnych, które mogą być realizowane w ramach parafii, diecezji, uniwersytetów, ruchów kościelnych i stowarzyszeń rodzinnych."
W ubiegłą środę, 2 lutego 2021 r., pani Gabriella Gambino, podsekretarz Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia,
spotkała się online z Członkami FAFCE, aby przedstawić nadchodzące inicjatywy jej Dykasterii na Rok "Rodzina
Amoris Laetitia", z dwoma głównymi celami:
-"Tekst jest pełen wskazań duszpasterskich, jak przeżywać w rodzinach, szczególnie w tym okresie trudności".
-"Ukażemy również mosty łączące "Amoris Laetitia" i "Fratelli Tutti", które wzywają nas do braterskiego podejścia
do rodziny".
"Wasze Organizacje są kluczowym elementem, aby skonkretyzować te cele: uświadomić młodym ludziom
znaczenie i siłę rodziny, małżeństwa jako filaru społeczeństwa, a także dać nadzieję nowym pokoleniom.
Małżeństwo sakramentalne jest darem, dla którego musimy pracować razem, także na płaszczyźnie politycznej,
społecznej i międzynarodowej."
Prezydent FAFCE, Vincenzo Bassi, przypomniał o szczególnej roli stowarzyszeń rodzinnych, które wspierają
stabilność rodziny, zwłaszcza pomagając w walce z samotnością. Pani Gambino ze swej strony przypomniała
o znaczeniu, jakie w tym roku przypisuje się stowarzyszeniom rodzinnym, które wraz z Kościołami lokalnymi
są najbliżej rodzin i najlepiej znają ich potrzeby. Przypomniała również członkom FAFCE o konieczności przyjęcia
podejścia przekrojowego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, osób niepełnosprawnych i starszych.
Nie mogło to lepiej wybrzmieć, skoro papież Franciszek ogłosił niedawno ustanowienie Światowego Dnia
Dziadków, w czwartą niedzielę lipca.
Pani Gambino zakończyła tę owocną wymianę zdań kilkoma słowami zachęty: "Musimy zakochać się w rodzinie,
tak jak to robił św. Józef, opiekując się własną rodziną". Więcej: www.laityfamilylife.va

Vincenzo Bassi przewodniczący FAFCE stale podkreśla funkcję rodziny jako inwestycji w przyszłość. Okres
pandemii tym bardziej uwydatnił budującą i wspierającą rolę rodziny, bez niej trudno myśleć o odbudowie naszych
społeczeństw. Temu celowi służą kolejne webinaria organizowane z udziałem ministrów ds rodziny: Elena Bonetti,
Katalina Novak, eurodeputowanych: Margarita De La Pisa Carrion, ekonomistów: Marek Kośny, Paul Dembiński.
27 stycznia miało miejsce spotkanie z vice Przewodniczącą Komisji Europejskiej ds demokracji i demografii
Dubravką Suica. Relacja ze spotkania:
Nawiązywało do publikacji, która ukazała się właśnie tego dnia- Zielona księga w sprawie starzenia
się społeczeństwa. Vincenzo Bassi we wprowadzeniu zauważył, że problemy demograficzne nie sprowadzają się
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do kwestii starzenia się społeczeństwa. Osoby starsze są częścią rodziny, potrzebne jest ich doświadczenie,
budowanie solidarności międzypokoleniowej. Należy spojrzeć na rodzinę jako element budujący przyszłość,
konieczny do wyjścia z kryzysu jaki spowodowała pandemia, jako inwestycję w przyszłość. Vincenzo Bassi
podkreślił również, że jako rodziny nie możemy podejmować strajku, jedyną drogą jest organizowanie się
w stowarzyszenia, które podejmują dialog z przedstawicielami instytucji decyzyjnych.
Dubravka Suica : Kilka godzin temu przyjęliśmy dokument, demografia to odpowiedz dla każdego, program dla
wszystkich. Dobre relacje dziadków są ważne,wszyscy będziemy kiedyś starzy. Jakie są wyzwania i zagrożenia:
Opieka i emerytura, przedłużająca się długość życia. Wielowymiarowość problemu- rynek pracy, zdrowie,
solidarność międzypokoleniowa...rodzina jest bazową wartością. Uczenie permanentne...rodzina przykładem
dla młodych.
Komisja Europejska podkreśla niezależność poszczególnych krajów w zakresie ustawodawstwa dotyczącego
rodzin.

Europejska Federacja Stowarzyszeń Rodzin Katolickich uczestniczyła w opracowaniu dwu raportów. Z Komisją
Konferencji Episkopatów Unii Europejskiej opracowano raport : ‘’Osoby starsze a przyszłość Europy’’, z federacją
stowarzyszeń kobiecych - New Women for Europe dokument dotyczący trudności na jakie napotykają kobiety,
które są matkami, spodziewają się dziecka. Trudności te jeszcze mocniej uwydatniła pandemia. Oba dokumenty
ukazały się w lutym.
Biała księga „Ochrona kobiet przed trudnościami dotyczącym macierzyństwa”.
Obecna pandemia stawia w nowym świetle codzienne zmagania rodziców, a zwłaszcza matek, godzenia pracy
zawodowej z czasem spędzanym z rodziną. Narzucona pracownikom blokada sprawiła, że ciężar pracy
nieodpłatnej, dodanej do obciążenia zawodowego, stał się nagle bardziej konkretny. Pojawia się zatem pytanie:
czy w nowoczesnym społeczeństwie głoszącym równość płci i ochronne systemy społeczne, można mówić
o zadawalającej sytuacji, patrząc na kondycję pracujących matek?
Dokument dotyczący macierzyństwa skupia się na postulatach mogących poprawić sytuację matek. Kluczowe
znaczenie ma dostosowanie rynku pracy do potrzeb matek, a nie odwrotnie, zarówno poprzez elastyczną politykę
pracy, jak i kompleksową politykę rodzinną. Zmiany powinny zawierać szereg następujących działań :
- Zwiększenie uprawnień do urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego;
- Prawne uznanie wartości nieodpłatnej pracy rodzinnej jako szczególnej kategorii pracy;
- Zapewnienie dostępnych, przystępnych cenowo i wysokiej jakości usług opieki nad dziećmi;
- Promowanie nowych form pracy dla matek: telepracę, elastyczne warunki i godziny pracy;
- Rozwiązanie problemu różnicy w wynagrodzeniach z tytułu macierzyństwa i różnicy w wynagrodzeniach
emerytalnych poprzez uwzględnienie pracy w rodzinie i przerw w pracy spowodowanych macierzyństwem
przy obliczaniu wynagrodzenia i uprawnień emerytalnych;
- Łatwe pożyczki dla rodzin jako inwestycja ekonomiczna;
- Zniesienie podatków od wartości dodanej od podstawowych produktów konsumpcyjnych dla rodzin;
- Skupienie się na sposobach wspierania matek w trudnych sytuacjach (kobiet o niskich dochodach,
samozatrudnionych, samotnych matek, matek z dużych rodzin i matek z niepełnosprawnymi dziećmi);

Tłumaczenie: Teresa Kapela
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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:

Redakcja:

Fundacja „Razem w Rodzinie”
Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6

Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin

01-015 Warszawa

Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa
Tel.: 22 53 04 838
E-mail: biuro@kodr.pl
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