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Papież Franciszek o małżeństwie i rodzinie  
 

Papież na rozpoczęcie Roku Rodziny Amoris laetitia 
 

W obliczu trudności i zagrożeń, których doświadczają dziś rodziny, Kościół  

przypomina chrześcijańskim małżonkom wartość małżeństwa, będącego Bożym  

zamysłem, owocem łaski i powołaniem, które trzeba przeżywać w całej pełni,  

z wiernością i bezinteresownie – podkreślił Papież w przesłaniu na wirtualną  

konferencję z okazji rozpoczynającego się dzisiaj Roku Rodziny Amoris laetitia. Za-

kończy go Światowe Spotkanie Rodzin, które ma się odbyć w Rzymie w czerwcu przyszłego roku, a jego celem 

jest ponowne wczytanie się w posynodalną adhortację o rodzinie. Więcej: www.vaticannews.va 

 

 

Papież do Polaków o rozpoczęciu obchodów Roku Rodziny „Amoris laetitia” 

Niech Maryja, Królowa Polski wyprasza wszystkim dar pięknej miłości, by fundamentem waszych rodzin  

była ewangeliczna wizja małżeństwa, wzajemne zrozumienie i szacunek dla życia ludzkiego – powiedział papież 

Franciszek w pozdrowieniach do Polaków podczas audiencji generalnej w Watykanie. Więcej: www.episkopat.pl 

 

Papież: wszystkie dzieci powinny być mile widziane i kochane 
 

W związku z obchodzonym także dziś Międzynarodowym dniem osób z zespołem Downa Papież podkreślił,  

że każde poczęte dziecko jest darem zmieniającym historię swojej rodziny. „Wszystkie dzieci powinny  

być mile widziane, kochane i otoczone opieką, bez wyjątków!” – napisał Franciszek na Twitterze.  

Więcej: www.vaticannews.va 

 

 

Papież wzywa Polaków do troski o życie na każdym etapie 
 

Na zakończenie audiencji Papież zwrócił uwagę, że jutro obchodzona jest Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, 

podczas której wspominamy Maryję przyjmującą poprzez swoje „Tak” zbawczy plan Boga. Franciszek życzył 

wszystkim, aby byli dyspozycyjni i posłuszni wobec woli Bożej oraz kochali i modlili się do Maryi, aby oświecała  

i umacniała w życiu. Więcej: www.vaticannews.va 
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https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2021-03/papiez-na-rozpoczecie-roku-rodziny-amoris-laetitia.html
https://episkopat.pl/papiez-do-polakow-o-rozpoczeciu-obchodow-roku-rodziny-amoris-laetitia/
https://www.vaticannews.va/pl/watykan/news/2021-03/papiez-z-okazji-dnia-zespolu-downa-kazde-dziecko-jest-darem.html
https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2021-03/papiez-audiencja-ogolna-do-polakow-24-03.html
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Święty Józef: marzenie powołania 

Jakże piękny wzór życia chrześcijańskiego dajemy, kiedy nie dążymy uparcie do realizacji swoich ambicji  

i nie pozwalamy, by paraliżowały nas nasze tęsknoty, ale troszczymy się o to, co Pan, powierza nam  

za pośrednictwem Kościoła! Orędzie ojca świętego na Światowy Dzień Modlitwy o Powołania. Więcej: www.wiara.pl 

 

Starsi, ofiary pandemii zawsze w sercu Papieża 

 

Starsi na całym świecie zapłacili najwyższą cenę w pierwszym roku trwania pandemii. To przede wszystkim domy 

dla seniorów stały się ogniskami Covid-19. Osoby w podeszłym wieku, już wcześniej doświadczone poprzez różne 

choroby, często umierały w samotności, w oddaleniu od najbliższych, zamknięte w swoich pokojach, zdezorien-

towane, pozbawione czułości z strony rodziny.  Więcej: www.vaticannews.va 

 

Franciszek: Nie bójmy się, aby Jezus wprowadził nas w zbawienny kryzys dla naszego  

uzdrowienia 

„Niech Najświętsza Maryja Panna pomoże nam, byśmy nie bali się, aby Jezus `wprowadził nas w kryzys`.  

Jest to zbawienny kryzys, dla naszego uzdrowienia; aby nasza radość była pełna” – mówił Franciszek podczas 

niedzielnej modlitwy Anioł Pański w Watykanie. 

Franciszek nawiązał do dzisiejszej, czwartej niedzieli Wielkiego Postu, która jest niedzielą „Laetare”,  

czyli „Radujcie się” i słów Ewangelii: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał,  

aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”. Więcej: www.niedziela.pl 

 

Papież: nie módl się jak papuga, wzywaj Ducha Świętego! 
 

„Wiele razy zdarza się, że nie modlimy się, nie mamy ochoty na modlitwę, albo modlimy się jak papugi  

– powtarzamy modlitwy naszymi ustami, ale nasze serca są daleko” – powiedział papież. Przypomniał,  

że pierwszym darem dla każdego chrześcijanina jest Duch Święty. 

Kończąc cykl katechez poświęcony modlitwie, Franciszek przypomniał, że pierwszym darem dla każdego  

chrześcijanina jest Duch Święty. „Nie jest to jeden z wielu darów, ale dar podstawowy. Bez niego nie ma relacji  

z Chrystusem i z Ojcem” – zaznaczył papież. Audiencja środowa była transmitowana przez media z biblioteki 

Pałacu Apostolskiego. Więcej: www.opoka.news 

 
 

Mija 8 lat od wyboru papieża Franciszka. Jakie są główne przesłania jego pontyfikatu? 
 

Franciszek powiedział na początku swego pontyfikatu, że żyjemy „nie tyle w epoce zmian, ile znajdujemy się  

w sytuacji zmiany epoki” – a do tej zmiany musi się odnieść i Kościół. Jest więc przekonany, że Kościół winien 

przejść głęboką metamorfozę jeśli chodzi o sposób dawania światu świadectwa. Więcej: www.opoka.news 

https://papiez.wiara.pl/doc/6777506.Swiety-Jozef-marzenie-powolania
https://www.vaticannews.va/pl/kosciol/news/2021-03/starsi-ofiary-pandemii-zawsze-w-sercu-papieza.html
https://m.niedziela.pl/artykul/65897/Nie-bojmy-sie-aby-Jezus-wprowadzil-nas-w
https://opoka.news/papiez-nie-modl-sie-jak-papuga-wzywaj-ducha-swietego
https://opoka.news/mija-8-lat-od-wyboru-papieza-franciszka-jakie-sa-glowne-przeslania-jego-pontyfikatu
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Z Polski 
 

Rząd szykuje zmiany w Karcie Dużej Rodziny i opiece nad dziećmi. Uwzględni postulaty gmin 

 

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny wysłuchała w poniedziałek (29 marca) pierwszego czytania rządowego  

projektu ustawy o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów  

realizujących zadania publiczne oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Wśród proponowanych jest 

m.in. realizacja postulatów zgłaszanych przez gminy. Więcej: www.portalsamorzadowy.pl 

 

 

Gwarancja adopcji zgodnej z prawami dziecka 

 

Szanując prawa osób o odmiennej orientacji seksualnej, wynikające z konstytucyjnej zasady równości i wolności 

obywatelskiej, należy zawsze pamiętać o nadrzędnej wartości, jaką w każdym społeczeństwie powinno być dobro 

dziecka. Dlatego Ministerstwo Sprawiedliwości, właśnie w trosce o najmłodszych, przygotowało we współpracy  

z Ministrem–Członkiem Rady Ministrów Michałem Wójcikiem projekt ustawy, która chroni dzieci przed adopcją 

przez pary homoseksualne. Więcej: www.gov.pl 

 
 

Minister M. Maląg: Istotne jest zwiększenie i dostępność miejsc opieki żłobkowej 

45 mln euro w ramach Krajowego Planu Odbudowy ma zostać przeznaczone na rozwój ekonomii  

społecznej – zapowiada Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Trwają konsultacje KPO. Rząd przedstawi  

gotowy projekt Komisji Europejskiej. Więcej: www.jedenznas.pl 

 

 

Biskupi na 1700-lecie ustanowienia niedzieli dniem świątecznym: zachęcamy  

do poszanowania tej tradycji 

Zapraszamy wszystkich do budowania kultury niedzieli wolnej od przymusu pracy. Niech będzie ona dniem  

odpoczynku i wzmocnienia sił, odrodzenia osłabionych więzi rodzinnych i społecznych. Niech będzie okazją  

do emocjonalnego wyciszenia, a także do budowania wspólnoty rodzinnej, religijnej i narodowej – napisali  

przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki i Przewodniczący Komisji Duszpasterstwa 

KEP abp Wiktor Skworc w Apelu o poszanowanie niedzieli jako dnia wolnego od pracy. Więcej: www.episkopat.pl 

 

Przewodniczący episkopatu Polski o Roku Rodziny Amoris laetitia 
 

„Rodzina zasługuje na całoroczne świętowanie” – powiedział abp Stanisław Gądecki z okazji Roku Rodziny „Amoris 

laetitia”, który jutro zainauguruje Papież Franciszek. Przewodniczący episkopatu Polski zaznaczył, że między  

rodziną a Kościołem powinna istnieć wzajemność, „aby każda strona umiała odkryć siebie i swoją wartość  

jako niezastąpiony dar dla drugiej strony”. Więcej: www.vaticannews.va 

https://www.portalsamorzadowy.pl/prawo-i-finanse/rzad-szykuje-zmiany-w-karcie-duzej-rodziny-i-opiece-nad-dziecmi-uwzgledni-postulaty-gmin,268237.html
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/gwarancja-adopcji-zgodnej-z-prawami-dziecka
https://jedenznas.pl/minister-m-malag-istotne-jest-zwiekszenie-i-dostepnosc-miejsc-opieki-zlobkowej/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=minister-m-malag-istotne-jest-zwiekszenie-i-dostepnosc-miejsc-opieki-zlobkowej
https://episkopat.pl/biskupi-na-1700-lecie-ustanowienia-niedzieli-dniem-swiatecznym-zachecamy-do-poszanowania-tej-tradycji/
https://www.vaticannews.va/pl/kosciol/news/2021-03/przewodniczacy-episkopatu-polski-o-roku-rodziny-amoris-laetitia.html
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Bp Śmigiel: Rok „Amoris laetitia” to czas doświadczenia piękna życia rodzinnego 

 

– Głównym celem Roku „Amoris laetitia” jest doświadczenie piękna małżeństwa i życia rodzinnego – mówi KAI  

bp Wiesław Śmigiel, przewodniczący Rady KEP ds. Rodziny i biskup toruński, w związku z rozpoczynającym się 

19 marca, a zainicjowanym przez papieża Franciszka rokiem rodziny. Dodaje, że „ważne jest by same rodziny 

zrozumiały, że kiedy żyją w miłości i wiarą, wspólnie przeżywają radości i smutki, kiedy modlą się i dzielą  

słowem Bożym, tworzą Domowy Kościół”. Więcej: www.ekai.pl 

Bp Libera: rodzina jest sanktuarium miłosierdzia 

 

Rodzina jest sama w sobie sanktuarium miłosierdzia; miejscem, które rozkwita dzięki wybaczeniu, dzięki  

„wydobywaniu dobra” spod pokładów zniechęcenia i rutyny – powiedział bp Piotr Libera w Sanktuarium Bożego 

Miłosierdzia w Płocku. Przewodniczył Eucharystii na rozpoczęcie Roku Rodziny oraz akcji modlitewnego wsparcia 

rodzin. Więcej: www.ekai.pl 

 

Ks. abp H. Hoser: Spadek liczby małżeństw odbije się na życiu społecznym 

Rodzina jest modelowa dla życia społecznego i sukcesji pokoleń. Jej postępujący zanik w wyniku atomizacji  

społeczeństwa jest zjawiskiem szkodliwym – powiedział PAP ks. abp Henryk Hoser SAC współzałożyciel Federacji 

Afrykańskiej Akcji Rodzinnej. Zgodnie z decyzją papieża Franciszka w przypadającą 19 marca uroczystość  

św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny zainaugurowany zostanie Rok Rodziny poświęcony głębszej  

refleksji nad adhortacją apostolską „Amoris laetitia”. Tego dnia minie piąta rocznica od jej wydania.  

Więcej: www.radiomaryja.pl 

 

Na Jasnej Górze zainaugurowano ogłoszony przez papieża Rok Rodziny 

 

Zawierzeniem małżeństw i rodzin podczas czwartkowego Apelu Jasnogórskiego  rozpoczął się w Polsce ogłoszony 

przez papieża Rok Rodziny. – Prawdziwa siła do pokonania trudności jest tylko w miłości, potrzebujemy na nowo 

odkryć naszą katolicką tożsamość, prosimy Matko abyśmy otwarli nasze serca na przeżywanie tajemnicy miłości, 

byśmy nabrali odwagi i nadziei – mówił dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin ks. Przemysław Drąg. 

Więcej: www.ekai.pl 

 

Odkryć radość miłości – rozmowa o celach Roku Rodziny i powstającej strategii  

duszpasterstwa rodzin w Polsce 

 

Zacznijmy w sposób pozytywny głosić naukę o małżeństwie i rodzinie, pomagając ludziom odkrywać radość  

miłości – zachęca w rozmowie z KAI ks. Przemysław Drąg, dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin. 

Jego zdaniem to główny cel trwającego Roku Rodziny „Amoris laetitia”, ważniejszy niż konferencje czy celebracje. 

Z kolei Beata Choroszewska, krajowa doradczyni życia rodzinnego podkreśla: „Chcielibyśmy, aby to małżeństwa 

posługiwały w parafiach innym małżonkom i narzeczonym”. Więcej: www.ekai.pl 

https://www.ekai.pl/bp-smigiel-rok-amoris-laetitia-to-czas-doswiadczenia-piekna-zycia-rodzinnego/
https://www.ekai.pl/bp-libera-rodzina-jest-sanktuarium-milosierdzia/
https://www.radiomaryja.pl/informacje/ks-abp-h-hoser-spadek-liczby-malzenstw-odbije-sie-na-zyciu-spolecznym/?fbclid=IwAR2uDWUcvC-Ed3Fz6t3XNSJpqx38URb9Gz_Bk2INV56J_10YniBvRrkMB5s
https://www.ekai.pl/na-jasnej-gorze-zainaugurowano-ogloszony-przez-papieza-rok-rodziny/
https://www.ekai.pl/odkryc-radosc-milosci-rozmowa-o-celach-roku-rodziny-i-powstajacej-strategii-duszpasterstwa-rodzin-w-polsce/
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Abp Gądecki: prawo do życia to nie prawo silniejszego 

 

Jeśli niezbywalne prawo do życia staje się przedmiotem dyskusji lub zostaje wręcz zanegowane na mocy  

głosowania parlamentu lub z woli części społeczeństwa, prawo przestaje być prawem, ponieważ nie jest już oparte 

na mocnym fundamencie nienaruszalnej godności osoby ludzkiej, ale zostaje podporządkowane woli silniejszego 

– mówił w Dzień Świętości Życia abp Stanisław Gądecki. Więcej: www.ekai.pl 

 

25 marca: Podjęcie przyrzeczeń Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego 

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, przypadająca 25 marca, obchodzona jest jako Dzień Świętości Życia. Został 

on ustanowiony w Kościele w Polsce w 1998 roku w odpowiedzi na apel św. Jana Pawła II zawarty w encyklice 

„Evangelium Vitae” ogłoszonej 25 marca 1995 roku. Więcej: www.kodr.pl 

 

Pandemia pokazała kryzysy komunikacyjne wielu rodzin 

 

Pandemia pokazuje, że wiele małżeństw przeżywa kryzys i nie zawsze potrafi sobie z nimi poradzić – powiedziała 

na antenie Radia Plus Radom dr Kamila Rzepka z Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Radomskiej. Tylko w 2020 r.  

w ramach pracy Specjalistycznej Poradni Rodzinnej „Domowe Ognisko” udzielono 636 porad dla małżeństw.  

Głównymi problemami, z którymi spotykali się specjaliści była m.in. niewłaściwa komunikacja między małżonkami 

oraz rodzicami a dziećmi. Więcej: www.ekai.pl 

 

Ruszyła ogólnopolska kampania społeczna "Dzień Ojca na nowo" 
 

Ruszyła ogólnopolska kampania społeczna "Dzień Ojca na nowo". Jej celem jest ustanowienie Dnia Ojca na dzień 

19 marca – w Kościele uroczystość św. Józefa. "Chcemy przypomnieć o roli ojca w rodzinie wskazując na przykład 

opiekuna Jezusa" - powiedział prezes Centrum Życia i Rodziny Paweł Ozdoba. Do tej pory Dzień Ojca obchodzony 

był 23 czerwca. "Data ta nie ma żadnego uzasadnienia merytorycznego i historycznego" - powiedział w czasie 

konferencji prasowej Paweł Ozdoba zwracając uwagę, że "nie ma także umocowania w polskiej tradycji i nie jest 

obchodzony w rodzinach". Więcej: www.wnp.pl 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Polub nas na Facebooku i bądź na bieżąco! 

 

ZAPRASZAMY!!!  

 

 

 

https://www.ekai.pl/abp-gadecki-prawo-do-zycia-to-nie-prawo-silniejszego/
http://kodr.pl/2021/03/25-marca-podjecie-przyrzeczen-duchowej-adopcji-dziecka-poczetego/
https://www.ekai.pl/pandemia-pokazala-kryzysy-komunikacyjne-wielu-rodzin/
https://www.wnp.pl/parlamentarny/spoleczenstwo/ruszyla-ogolnopolska-kampania-spoleczna-dzien-ojca-na-nowo,130703.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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M. Wójcik: Kobieta, która dowiaduje się, że jej dziecko ma wadę letalną, nie jest informowana 

o istnieniu hospicjów perinatalnych. Część lekarzy nawet nie ma wiedzy o ich funkcjonowaniu  

Niewiele kobiet, które dowiedziały się, że noszą pod sercem ciężko chore dziecko, szuka pomocy w hospicjach 

perinatalnych. „Cały problem hospicjów perinatalnych polega na tym, że najczęściej kobieta, która dowiaduje się 

u lekarza, że jej dziecko ma wadę letalną, czyli wadę śmiertelną, nie jest informowana o takim ośrodku, ponieważ 

nie ma takiego przepisu. Część lekarzy nawet nie ma wiedzy o ich funkcjonowaniu. Przygotowałem projekt  

dotyczący przede wszystkim tego, że lekarze powinni informować o tym, iż są tego typu ośrodki” – tłumaczył 

minister Michał Wójcik. Więcej: www.radiomaryja.pl 

 

M. Korzekwa-Kaliszuk: Fundacja Grupa Proelio będzie działać na rzecz obrony życia,  

małżeństwa, rodziny i wolności sumienia  
 

Założyliśmy Fundację Grupa Proelio, żeby promować dobre wartości i postawy w naszym społeczeństwie.  

Chcemy działać z rozmachem i skutecznie na rzecz obrony życia, rodziny, umocnienia małżeństwa,  

a także na rzecz wolności religijnej i wolności sumienia, które to wartości są dzisiaj bardzo atakowane.  

Do realizacji naszych celów niezbędne jest wsparcie modlitewne, a potrzebne także finansowe – zaznacza  

Magdalena Korzekwa-Kaliszuk, założyciel i prezes Fundacji Grupa Proelio, w rozmowie z redakcją portalową  

Radia Maryja. Więcej: www.radiomaryja.pl 

 

List otwarty do Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych 

W związku z toczącą się dyskusją o pomocy rodzinom wychowującym dzieci z niepełnosprawnościami Polskie 

Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka wystosowało list otwarty do Pawła Wdówika, Pełnomocnika Rządu  

do Spraw Osób Niepełnosprawnych, który został przygotowany po wnikliwym zapoznaniu się ze „Strategią  

na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021–2030”, która określa ramy polityki krajowej na rzecz osób  

z niepełnosprawnościami i kierunki rozwoju polityki społecznej wobec osób z niepełnosprawnościami oraz  

ich rodzin. Więcej: www.jedenznas.pl 

 

Badanie: stres pandemiczny zwiększa odczuwany lęk ciężarnych przed porodem 

Fenomen stresu pandemicznego wiąże się ze zwiększonym odczuwaniem lęku przed porodem i powinien  

być uwzględniony w planowaniu opieki nad ciężarną - uważają badaczki, które sprawdziły poziom stresu w czasie 

pandemii u Polek w ciąży. 

Badania ukazały się w czasopiśmie „Midwifery” (https://doi.org/10.1016/j.midw.2021.102940). Badania  

przeprowadziły dr Michalina Ilska, dr Anna Kołodziej-Zaleska oraz dr Anna Brandt-Salmeri z Instytutu Psychologii 

Uniwersytetu Śląskiego we współpracy z prof. Marci Lobel i prof. Heidi Preis z Uniwersytetu Stony Brook w USA. 

Wyniki podsumowano w komunikacie na stronie Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego.  

Więcej: www.naukawpolsce.pap.pl 

https://www.radiomaryja.pl/informacje/m-wojcik-kobieta-ktora-dowiaduje-sie-ze-jej-dziecko-ma-wade-letalna-nie-jest-informowana-o-istnieniu-hospicjow-perinatalnych-czesc-lekarzy-nawet-nie-ma-wiedzy-o-ich-funkcjonowaniu/
https://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-m-korzekwa-kaliszuk-fundacja-grupa-proelio-bedzie-dzialac-na-rzecz-obrony-zycia-malzenstwa-rodziny-i-wolnosci-sumienia/
https://jedenznas.pl/list-otwarty-do-pelnomocnika-rzadu-do-spraw-osob-niepelnosprawnych/
https://doi.org/10.1016/j.midw.2021.102940
https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C86709%2Cbadanie-stres-pandemiczny-zwieksza-odczuwany-lek-ciezarnych-przed-porodem
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Raport: młodzi ludzie najbardziej dotknięci negatywnymi, psychologicznymi skutkami  

pandemii 
 

Po roku od wybuchu pandemii jej negatywnymi, psychologicznymi skutkami najbardziej dotknięci są ludzie młodzi 

w wieku 18-24 lata – wynika z raportu psychologów z Uniwersytetu SWPS, Instytutu Psychologii Polskiej Akademii 

Nauk i Indiana University of Pennsylvania. Raport „Wpływ pandemii COVID-19 na emocje, zachowania i postawy 

Polaków” opracowano na podstawie sondażu 1098 osób w wieku od 18. roku życia, dobranych metodą  

losowo-kwotową. Więcej: www.naukawpolsce.pap.pl 

 

19-25 marca: Tydzień Modlitw o Ochronę Życia 

 

19 marca, w Uroczystość św. Józefa, rozpocznie się Tydzień Modlitw o Ochronę Życia organizowany przez Polskie 

Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka. Zakończy się on w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, 25 marca, 

który z ustanowienia św. Jana Pawła II jest obchodzony w całym Kościele jako Dzień Świętości Życia.  

Więcej: www.episkopat.pl 

 

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Misja rodziny we współczesnym świecie.  

40-lecie adhortacji Familiaris Consortio”, 15 maja 2021r. 

 

Posynodalna adhortacja Familiaris Consortio, wydana 22 listopada 1981r. zdecydowanie wpłynęła na obraz  

duszpasterstwa małżeństw i rodzin w Polsce. Wiele kierunków duszpasterskich zaproponowanych w tym  

dokumencie zostało podjętych w realiach duszpasterskich diecezji. Czy jednak wszystkie? Czy jej recepcja nie 

okazała się tylko częściowa? Warto odczytywać na nowo tę adhortację w świetle nowych realiów duszpasterskich 

i znaków czasu. Okazją do tego jest 40-lecie wydania tego dokumentu, które obchodzimy w 2021r. Więcej: 

www.kodr.pl 

 

Zmarł Janusz Wilgodzki 

 

Z przykrością informujemy o śmierci Janusza Wilgodzkiego, męża Joanny Wilgodzkiej, wieloletniej Doradczyni 

Życia Rodzinnego z Drohiczyna.  

 

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 25.03 o godz. 14.00 w Konkatedrze Niepokalanego Serca NMP.  W czasie 

kazania na Mszy św. pogrzebowej ks. Stanisław Stachal, proboszcz parafii salezjańskiej ze wzruszeniem  

wspominał drogę życiową wieloletniego organisty parafii, podkreślając jego wyjątkowowość, dawanie świadectwa 

wiary, wewnętrzny spokój, opanowanie i poczucie humoru, mnogość talentów i umiejętność ich wykorzystywania. 

„Tyle pięknych dzieł, jeden człowiek” – stwierdził. Więcej: www.drohiczynska.pl 

 

Łącząc się w żalu z rodziną i bliskimi, polecamy Jego duszę miłosiernemu Ojcu, pewni nagrody zbawienia  

dla tych, którzy wiernie służą Bogu. 

Zespół KODR KEP 

https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C86806%2Craport-mlodzi-ludzie-najbardziej-dotknieci-negatywnymi-psychologicznymi
https://episkopat.pl/19-25-marca-tydzien-modlitw-o-ochrone-zycia/
http://kodr.pl/2021/03/ogolnopolska-konferencja-naukowa-misja-rodziny-we-wspolczesnym-swiecie-40-lecie-adhortacji-familiaris-consortio-15-maja-2021r/
https://drohiczynska.pl/aktualnosci/zyciem-dawal-swiadectwo
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Ze świata 

 

Przedstawienie Roku Rodziny „Amoris Laetitia” (ang.) - Kard. Kevin Farell 

 

Rok Rodziny „Amoris Laetitia” to inicjatywa papieża Franciszka, której celem jest dotarcie do każdej rodziny na 

całym świecie poprzez kilka propozycji duchowych, duszpasterskich i kulturowych, które mogą być realizowane 

w parafiach, diecezjach, uniwersytetach, ruchach kościelnych i stowarzyszeniach rodzinnych. Doświadczenie  

pandemii uwydatniło centralną rolę rodziny jako Kościoła domowego oraz znaczenie więzi wspólnotowych między 

rodzinami, które czynią z Kościoła autentyczną „rodzinę rodzin” (AL 87). Więcej: www.kodr.pl 

 

Od jutra Rok Rodziny, aby przeorientować duszpasterstwo 
 

Kościół często jest dziś zorientowany na singlów i osoby starsze, a nie na rodziny. Parafie i diecezje nie biorą pod 

uwagę realnych możliwości rodzin, przez co ich działalność jest dla rodzin niedostępna. Na te konkretne problemy 

współczesnego duszpasterstwa wskazywała dziś Gabriela Gambino, podsekretarz Dykasterii ds. Świeckich,  

Rodziny i Życia. W ten sposób pokazywała ona, na czym polega duszpasterskie nawrócenie Kościoła, które miało 

się dokonać po Adhortacji Amoris laetitia i poprzedzających ją synodach o rodzinie, a wciąż się nie dokonało. 

Więcej: www.vaticannews.va 

 Farrell: Rodziny na całym świecie opowiadają o Amoris Laetitia na wideo 

 

Pięć lat po publikacji Adhortacji Apostolskiej Amoris Laetitia, Dykasteria ds. Świeckich, Rodziny i Życia, we współ-

pracy z Dykasterią ds. Komunikacji, uruchamia inicjatywę towarzyszącą obchodom Roku Rodziny: dziesięć rodzin 

z różnych części świata prezentuje swoje video świadectwa omawiające dokument papieski. Kardynał Farrell: „Jest 

to zaproszenie do zrozumienia dzisiejszych wyzwań i błogosławieństw życia rodzinnego”. Więcej: www.kodr.pl 

 

Rada Europy wzywa polskie władze do zagwarantowania kobietom prawa do tzw. legalnej 

aborcji  

Rada Europy wzywa władze Polski do natychmiastowego zagwarantowania kobietom prawa do tzw. legalnej  

aborcji. Apel nie ma żadnych skutków ani prawnych, ani finansowych – podkreśla Dominik Tarczyński, europoseł 

Prawa i Sprawiedliwości. Komitet ministrów jako organ wykonawczy Rady Europy wezwał polski rząd  

do zagwarantowania badań prenatalnych oraz wprowadzenia procedur, które zapewnią kobietom dostęp  

do stosownych informacji i umożliwią dokonanie tzw. aborcji w całym kraju. Więcej: www.radiomaryja.pl 

 

 

Amerykańscy biskupi przeciwni finansowaniu aborcji z podatków federalnych  
 

Konferencja Episkopatu Stanów Zjednoczonych wyraziła zaniepokojenie tym, że przyjęty przez senat tego kraju 

plan ratowania gospodarki pozwoli na finansowanie aborcji z podatków federalnych. Biskupi podkreślili,  

że dotknięte pandemią amerykańskie rodziny potrzebują konkretnego wsparcia, ale nie można przy okazji  

przyzwalać na ataki na ludzkie życie. Więcej: www.vaticannews.va 

http://kodr.pl/2021/03/przedstawienie-roku-rodziny-amoris-laetitia-ang-kard-kevin-farell/
https://www.vaticannews.va/pl/watykan/news/2021-03/od-jutra-rok-rodziny-aby-przeorientowac-duszpasterstwo.html
http://kodr.pl/2021/03/farrell-rodziny-na-calym-swiecie-opowiadaja-o-amoris-laetitia-na-wideo/
https://www.radiomaryja.pl/informacje/rada-europy-wzywa-polskie-wladze-do-zagwarantowania-kobietom-prawa-do-tzw-legalnej-aborcji/
https://www.vaticannews.va/pl/kosciol/news/2021-03/amerykanscy-biskupi-przeciwni-finansowaniu-aborcji-z-podatkow.html
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Biskupi Peru jednoznacznie przeciwko eutanazji 
 

Konferencja Episkopatu Peru wypowiada się na temat pierwszego przypadku eutanazji w historii Peru.  

Sądownictwo tego kraju nakazało Ministerstwu Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego (EsSalud) "uszanować  

decyzję Any Estrady Ugarte, by zakończyć jej życie poprzez techniczną procedurę eutanazji". W oficjalnym 

oświadczeniu biskupi podkreślają, że "na wzór Jezusa Dobrego Samarytanina Kościół zawsze będzie opiekował 

się chorymi, wiedząc, że całe życie ludzkie jest niezbywalne i ma nieskończoną wartość, ponieważ jest darem 

od Boga". Więcej: www.dorzeczy.pl 
 

 

Anglia: abortowane dziecko cierpi 
 

Grupa brytyjskich posłów pro-life opracowała wniosek parlamentarny, przedstawiający najnowsze dowody  

na odczuwanie bólu przez dziecko w życiu płodowym. Odnotowując najnowsze ustalenia naukowców wzywają 

rząd do pilnego przeglądu oficjalnych wytycznych w dziedzinie medycznych interwencji, w tym aborcji.  

Więcej: www.vaticannews.va 

 

 

W USA urodziło się pierwsze dziecko z przeciwciałami na koronawirusa 

Na Florydzie urodziło się pierwsze w Stanach Zjednoczonych dziecko, u którego wykryto przeciwciała  

na Covid-19. Jego matka pracuje w służbie zdrowia. Kobieta otrzymała pierwszą szczepionkę Moderna przeciwko 

Covid-19, kiedy była w 36 tygodniu ciąży. Trzy tygodnie później, przed przyjęciem drugiej dawki, urodziła zdrową 

córeczkę, u której wynik testu na obecność przeciwciał Covid-19 był dodatni. Według magazynu medycznego 

"Health" jest to istotne, ponieważ sugeruje, że kiedy kobieta w ciąży otrzyma szczepionkę, może przekazać swoje 

ochronne przeciwciała noworodkowi. Więcej: www.naukawpolsce.pap.pl 

 

MRI może wykryć i zobrazować wybrane wady płodów 

Badanie za pomocą rezonansu magnetycznego (MRI) jest w stanie wykryć i całkiem dokładnie zobrazować  

ewentualne wady rozwojowe głowy, szyi, klatki piersiowej, brzucha i kręgosłupa u nienarodzonych dzieci – czy-

tamy na łamach Lancet Child and Adolescent Health. Zespół badawczy z King's College London w Wielkiej Brytanii 

przedstawił kilka nowoczesnych sposobów na wykorzystanie obrazowania metodą rezonansu magnetycznego  

w badaniach prenatalnych - MRI może bardzo szczegółowo ukazać wady rozwojowe oraz ich oddziaływanie na 

otaczające je struktury mózgowe. Jak zaznaczają klinicyści, metoda ta jest jednym z bardziej bezpiecznych badań 

zarówno dla dla kobiet w ciąży, jak i rozwijających się w ich łonie dzieci. Więcej: www.naukawpolsce.pap.pl 

 

Kobiety w ciąży bardziej narażone na ciężki przebieg COVID-19 

 

Kobiety w ciąży są narażone na większe ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, czyli hospitalizację za oddziale 

intensywnej opieki medycznej i podłączenie do aparatury wspomagającej oddychanie, niż panie w wieku  

rozrodczym nie będące w ciąży - wykazało ogólnoświatowe badanie opublikowane właśnie na łamach „BMJ”.  

Więcej: www.naukawpolsce.pap.pl 

https://dorzeczy.pl/religia/174343/biskupi-peru-jednoznacznie-przeciwko-eutanazji.html
https://www.vaticannews.va/pl/swiat/news/2021-03/anglia-abortowane-dziecko-cierpi.html
https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C86983%2Cw-usa-urodzilo-sie-pierwsze-dziecko-z-przeciwcialami-na-koronawirusa.html
https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C86915%2Cmri-moze-wykryc-i-zobrazowac-wybrane-wady-plodow.html
https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C86916%2Ckobiety-w-ciazy-bardziej-narazone-na-ciezki-przebieg-covid-19.html
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FAFCE (Federation of Catholic Family Associations in Europe) 

 Europejska Federacja Stowarzyszeń Rodzin Katolickich 
 

Publikacja strategii UE na rzecz praw dziecka oraz gwarancji na rzecz dzieci 

 

24 marca 2021 r. - Komisja Europejska pod przewodnictwem wiceprzewodniczącej Dubravki Suicy, 

odpowiedzialnej za demokrację i demografię, opublikowała  długo oczekiwaną strategię UE na rzecz praw dziecka 

oraz wniosek w sprawie ustanowienia europejskiej gwarancji na rzecz dzieci. Teksty te mają na celu ochronę 

dzieci przed ubóstwem i wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w potrzebie.  

Więcej: www.kodr.pl 

Berlińskie Dni Demografii 

 

22-24 marca 2021 - W tegorocznej sesji Berlińskich Dni Demograficznych wystąpiła wiceprzewodnicząca Komisji 

Europejskiej Dubravka Suica jako główny mówca. Przedstawicielka sekretariatu FAFCE Bénédicte Colin zwróciła 

uwagę na znaczenie polityki rodzinnej jako jednego z elementów rozwiązywania problemów związanych  

ze zmianami demograficznymi. Komisarz Suica potwierdziła: "Popieram to. Musimy inwestować w rodzinę". 

Więcej: www.kodr.pl 

Druga konferencja na temat gmin przyjaznych rodzinie 

 

25 marca 2021 - Europejska Konfederacja Dużych Rodzin była gospodarzem konferencji online na temat 

tworzenia polityki przyjaznej rodzinie w całej Europie. W konferencji wzięła udział Mdm. Signe Riisalo, estońska 

minister ochrony socjalnej, przedstawiła podejście rządu estońskiego, kładąc nacisk na hojną politykę urlopów 

rodzinnych i rodzinną opiekę zastępczą, jako sposób na zapewnienie zdrowia psychicznego dzieci i ochronę 

rodzin, zwłaszcza matek.  Więcej: www.kodr.pl 

 

Wywiad z Benedicte Colin z europejskiego sekretariatu FAFCE dla stowarzyszenia 
 

Federacja Stowarzyszeń Rodzin Katolickich w Europie  jest organizacją parasolową zrzeszającą 28 stowarzyszeń 

rodzinnych z całej Europy. Nasza praca polega na reprezentowaniu głosu naszych stowarzyszeń członkowskich  

i informowaniu ich o nowościach europejskich dotyczących kwestii rodzinnych. Więcej: www.kodr.pl 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Śledź nas na Twitterze 

 

Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin prowadzi oficjalny  

kanał na Twitterze. 

 

Zapraszamy do śledzenia aktualności: twitter.com/DRodzin 

    

                                                                 

 

http://kodr.pl/2021/04/raport-europejskiej-federacji-stowarzyszen-rodzin-katolickich-fafce-marzec-2021/
http://kodr.pl/2021/04/raport-europejskiej-federacji-stowarzyszen-rodzin-katolickich-fafce-marzec-2021/
http://kodr.pl/2021/04/raport-europejskiej-federacji-stowarzyszen-rodzin-katolickich-fafce-marzec-2021/
http://kodr.pl/2021/04/wywiad-z-benedicte-colin-z-europejskiego-sekretariatu-fafce-dla-stowarzyszenia/
https://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! 

 

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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