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Papież Franciszek o małżeństwie i rodzinie
Papież: społeczeństwo, które nie przyjmuje życia przestaje żyć
„Z jednej strony występuje duży «niepokój z powodu niepewności pracy», z drugiej
«obawy z powodu coraz mniejszych stałych środków na wychowanie dzieci» oraz
«smutek» kobiet, «które w pracy są zniechęcane do posiadania dzieci lub muszą
ukrywać swój brzuch» - to wszystko - zdaniem Papieża są „ruchome piaski, które
mogą pogrążyć społeczeństwo” i mogą spowodować, że demograficzna zima, która
trwa obecnie we Włoszech, stanie się jeszcze „chłodniejsza i ciemniejsza”. Więcej: www.vaticannews.va

Papież zabiega o odrodzenie dzietności, bez tego nie ma przyszłości
Papież Franciszek aktywnie włączył się w ogólnonarodową debatę na temat katastrofy demograficznej,
jaką od kilku dekad przeżywają Włochy. Wskazał konkretne drogi wyjścia z obecnego kryzysu przypominając,
że warunkiem dobrej przyszłości jest otoczenie konkretną opieką młodych rodzin i sprawienie, by kobiety
nie bały się rodzić dzieci. Więcej: www.vaticannews.va

Papież: pedofilia to swoiste zabójstwo, pozbawia dzieciństwa
„Nie obawiajcie się niezrozumienia i licznych trudności. Wytrwale i odważnie kontynuujcie waszą pracę”
– powiedział Papież przyjmując w Watykanie przedstawicieli Stowarzyszenia Meter, które walczy z wykorzystywaniem seksualnym nieletnich. Franciszek podkreślił, że pedofilia to swego rodzaju zabójstwo psychologiczne,
które tak wielu ludziom odebrało dzieciństwo. Jak powiedział przed audiencją założyciel Stowarzyszenia Meter
ks. Fortunato Di Noto, w samej tylko Europie ofiarą tej zbrodni padło od 18 do 19 mln nieletnich. Szacuje się,
że tyle samo jest też oprawców, którzy skalali się tą perwersją. Więcej: www.vaticannews.va

Papież modli się na różańcu za zraniony świat
Wiele osób bezpośrednio dotkniętych przez Covid-19, zmarli i ich rodziny, ci, którzy żyją w niepewności, lekarze
i pielęgniarki, naukowcy i wolontariusze, ale także bezrobotni, kobiety, które ucierpiały z powodu przymusowego
zamknięcia, i ci, którzy stracili nadzieję: w intencji ich wszystkich modlił się wczoraj w Bazylice Watykańskiej
Papież Franciszek. Wieczorny różaniec stanowił pierwsze ogniwo łańcucha modlitewnego, który do końca maja
będzie łączył świat we wspólnym wołaniu do Boga o ustanie pandemii. Więcej: www.vaticannews.va
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Z Polski
Zmiany w Karcie Dużej Rodziny już pewne! Prezydent podpisał ustawę
Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Co to oznacza w praktyce? Przede
wszystkim możliwość korzystania z Karty w praktycznej aplikacji mObywatel. – To wspaniała wiadomość dla rodzin
i znaczne ograniczenie biurokracji – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Więcej: www.gov.pl

Premier Mateusz Morawiecki: Rodzina jest dla nas fundamentem
Polska jest dumna ze swojej polityki prorodzinnej, w tym szczególnie z programu “500+”. Przeznaczyliśmy
na niego do tej pory ponad 140 mld zł. W najbliższym czasie będziemy chcieli jeszcze bardziej wzmocnić rolę
rodziny w życiu społecznym – zapowiedział premier Mateusz Morawiecki podczas międzynarodowej konferencji
V4 + Coalition Pro Familia. Było to kolejne wydarzenie w ramach polskiego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej, sprawowanego od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. Więcej: www.gov.pl

B. Socha o pogarszającej się sytuacji demograficznej w Polsce: W najbliższych latach liczba
urodzeń będzie spadać, ale to nie oznacza, że nie może nam wzrastać dzietność
Przypomnę, że osoby urodzone w czasie ostatniego wyżu demograficznego z okolicy czasów stanu wojennego dziś
mają po około 40 lat, a zatem kobiety z tego wyżu już urodziły swoje dzieci. To powoduje, że kolejne roczniki,
które wchodzą na miejsce wyżu, są coraz mniej liczne, co widać po statystykach. W najbliższych latach liczba
urodzeń będzie spadać, ale to nie oznacza, że nie może nam wzrastać dzietność. Będziemy robić wszystko, co jest
w naszej mocy, by odwrócić trendy – powiedziała Barbara Socha, wiceminister rodziny i polityki społecznej,
w programie „Polski punkt widzenia” w TV Trwam. Więcej: www.radiomaryja.pl

Powołanie Rady do spraw Społecznych NRR
W czwartek w Pałacu Prezydenckim Prezydent RP Andrzej Duda powołał Radę do spraw Społecznych. W skład Rady
weszli wybitni specjaliści reprezentujący różne dyscypliny z zakresu nauk społecznych, m.in.: socjolodzy,
pedagodzy, ekonomiści, politolodzy i prawnicy. Więcej: www.prezydent.pl

Projekt MEiN: wyrażanie przekonań nie będzie stanowiło przewinienia dyscyplinarnego
MEiN skierowało do opiniowania projekt nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Przewiduje on
m.in., że wyrażanie przez nauczycieli akademickich przekonań religijnych, światopoglądowych lub filozoficznych
nie będzie stanowiło przewinienia dyscyplinarnego. Więcej: www.naukawpolsce.pap.pl
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Bp Śmigiel: Święta Rodzina to najlepszy wzór do budowania świętości w rodzinie
– Święta Rodzina jest dla współczesnego domowego Kościoła przykładem wspólnoty, która swoją trwałość
zawdzięcza modlitwie i zasłuchaniu w słowo Boga – mówił bp Wiesław Śmigiel w toruńskim sanktuarium św. Józefa
podczas Mszy św. inaugurującej peregrynację obrazu Świętej Rodziny w diecezji toruńskiej. Więcej: www.ekai.pl

Abp Grzegorz Ryś: przemieniajmy trudności w szanse
Trwają obecnie w Kościele ogłoszone przez Papieża: „Rok św. Józefa” i Rok „Rodziny Amoris Letitia”. W rozmowie
w Radiem Watykańskim abp Grzegorz Ryś zaznaczył, że szczególnie list Franciszka „Patris Corde” poświęcony św.
Józefowi zawiera sporo wskazań, które mogą prowadzić nas przez trudny czas kryzysowy związany z pandemią.
Opiekun
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Więcej: www.vaticannews.va

Porszewice: Zebrani, by służyć
Duszpasterze Rodzin, Doradcy Życia Rodzinnego oraz członkowie Rady Rodziny Konferencji Episkopatu Polski
spotkali się w Ośrodku Rekolekcyjnym podczas wiosennej sesji formacyjnej. Więcej: www.niedziela.pl

COVID-19 Q&A Czy szczepionki na COVID-19 powodują bezpłodność?
Czy powinniśmy się zaszczepić na COVID-19? Jest to autonomiczna, niezależna decyzja każdego z nas, którą
powinniśmy podjąć we własnym sumieniu. Żeby jednak mieć możliwość podjęcia roztropnej i niezależnej decyzji,
warto wiedzieć, które informacje są prawdą, a które zwykłymi mitami. W naszej serii COVID-19 Q&A potwierdzamy
fakty, rozwiewamy mity i odpowiadamy na Wasze pytania na temat wirusa SARS-CoV-2, szczepień i pandemii
COVID-19. Więcej: www.jedenznas.pl

M. Guziak-Nowak: Hasła proponowane przez narrację proaborcyjną nijak mają się do faktów
W narracji proaborcyjnej dużo rzeczy się nie klei. To, co jest nam proponowane, nijak ma się do faktów, badań
naukowych, do tego, co możemy udowodnić na empirycznym poziomie. Warto w taką wiedzę się uposażać, by móc
rozmawiać merytorycznie o tzw. aborcji – powiedziała Magdalena Guziak-Nowak, sekretarz zarządu Polskiego
Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka, w środowej audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja.
Więcej: www.radiomaryja.pl

Polub nas na Facebooku i bądź na bieżąco!

ZAPRASZAMY!!!
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M. Korzekwa-Kaliszuk: Przejawem hipokryzji jest to, że Lewica w Dniu Matki organizuje
konferencję poświęconą zabijaniu nienarodzonych dzieci
Organizacje proaborcyjne i feministyczne chcą nieograniczonego dostępu do procederu zabijania nienarodzonych
dzieci. Paradoksem jest fakt, że właśnie dziś – w Dniu Matki do Sejmu mają trafić dokumenty potrzebne
do rejestracji tzw. Komitetu „Legalna Aborcja Bez Kompromisów”.
W skład tego gremium wchodzą przedstawicielki m.in. z tzw. Strajku Kobiet, Aborcyjnego Dream Team-u, Akcji
Demokracji oraz posłowie Lewicy i Zielonych. Na dzisiejszej konferencji podsumowano akcję zbierania podpisów
w tej sprawie, po czym zostaną one dostarczone do marszałek Sejmu. Więcej: www.radiomaryja.pl

Warmińsko-mazurskie: Stowarzyszenia narodowe i katolickie przeciwne finansowaniu in vitro
z pieniędzy podatników
Działacze stowarzyszeń narodowych i katolickich w woj. warmińsko-mazurskim sprzeciwiają się finansowaniu
in vitro z pieniędzy podatników. W tym tygodniu wystartowali z akcją „Stop in vitro na Warmii i Mazurach”.
Członkowie inicjatywy zbierają podpisy pod petycją do marszałka regionu o rezygnację z finansowania procedury
sztucznego zapłodnienia. W tym roku samorząd województwa po raz pierwszy w historii zarezerwował na to
210 tys. złotych. Organizatorzy zbiórki podkreślają, że in vitro zawsze łączy się z wielokrotną aborcją: podczas
implantacji zarodków i po wykryciu wad u poczętego dziecka. Więcej: www.radiomaryja.pl

„Niezastąpieni” – wsparcie dla rodzin zastępczych
„Mamy poczucie, że dzieci właśnie w rodzinie mają największą szansę uczyć się życia” – mówią Klaudia i Piotr
Chazan – wieloletnia rodzina zastępcza, podejmująca opiekę nad sześciorgiem dzieci. W rozmowie z KAI wraz z
Jackiem Waiglem opowiadają o potrzebie rodzin zastępczych i wyzwaniach, przed jakimi stają, oraz inicjatywie
„Niezastąpieni”, która chce wyjść naprzeciw potrzebom takich rodzin. Więcej: www.ekai.pl

Przy sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie powstało duszpasterstwo dla osób
niepełnosprawnych, ich rodzin i przyjaciół
– To jest czysta Ewangelia – obecność Chrystusa w najbardziej potrzebujących. Myślę, że sam Jan Paweł II
by sobie tego życzył. Miał ciepły stosunek do osób niepełnosprawnych, był otwarty na człowieka słabego,
najbardziej bezbronnego – tak o duszpasterstwie dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin i przyjaciół, osób
zajmujących się zawodowo niepełnosprawnymi i chorymi oraz wolontariuszy, które powstało przy sanktuarium
św. Jana Pawła II na Białych Morzach w Krakowie mówi jego kustosz ks. Tomasz Szopa. Więcej: www.jedenznas.pl
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31 maja w Łodzi odbędzie się premiera filmu dokumentalnego „Położna” o losach S. Leszczyńskiej – heroicznej akuszerki z obozu Auschwitz
Stanisława Leszczyńska – przez swoje obozowe podopieczne nazywana mamą – w nieludzkich warunkach obozu
zagłady przyjęła ponad 3 000 porodów, nie tracąc żadnego dziecka. Losy heroicznej akuszerki, która sama nie
czuła się bohaterką, choć w imię własnych przekonań sprzeciwiła się nawet doktorowi Mengele, przybliżyć ma film
dokumentalny pt. „Położna” w reżyserii Marii Stachurskiej. Narratorem tej opowieści jest Elżbieta Wiatrowska,
wnuczka Leszczyńskiej. Premiera filmu odbędzie się 31 maja o godz. 18.00 w Teatrze Wielkim w Łodzi. Więcej:
www.radiomaryja.pl

Pierwsze Okno życia w archidiecezji lubelskiej
„Okno Życia” w Łęcznej to pierwsza tego typu inicjatywa w diecezji lubelskiej. Uroczyste poświęcenie tego miejsca
nastąpiło w niedzielę 23 maja. Uroczystość poświęcenia „Okna Życia” dla społeczności Łęcznej i powiatu
Łęczyńskiego to bardzo ważny moment, ponieważ to pierwsze takie miejsce w diecezji lubelskiej. Podczas
uroczystej Mszy św. ks. bp Mieczysław Cisło powiedział, że dla niego „Okno Życia” jest świadectwem wiary i kultury
życia. Więcej: www.jedenznas.pl

Ocaliła go spowiedź! „Kiedy nawraca się ojciec rodziny, nawraca się zwykle cała rodzina”
Modlitwa różańcowa i szczera spowiedź ocaliły małżeństwo Artura, a także zaowocowały pokojem i radością
na każdy dzień. „Stało się faktycznie tak, jak mówił spowiednik, że kiedy nawraca się ojciec rodziny, nawraca się
zwykle cała rodzina” – dzieli się Artur Wolski. Więcej: www.opoka.news

Książki „Dzieci w wirtualnej sieci” i „Gdy dziecko pyta o seks” dotrą do rodziców w całej Polsce
Jak rozpoznać, czy moje dziecko jest uzależnione od smartfona? Jak chronić dziecko przed internetową
pornografią? Jak pomóc dziecku radzić sobie z zagrożeniami wirtualnego świata? – to niektóre pytania, na które
próbują odpowiedzieć eksperci w książkach „Dzieci w wirtualnej sieci” oraz „Gdy dziecko pyta o seks”, które dzięki
parafiom dotrą do rodziców w całej Polsce. Więcej: www.ekai.pl

Ukazała się książka „Cud macierzyństwa. Poradnik dla przyszłych mam”
Nakładem Wydawnictwa W drodze ukazała się książka „Cud macierzyństwa. Poradnik dla przyszłych mam” Mary
Haseltine. To niejako kompendium katolickiego spojrzenia na dar rodzicielstwa. Autorka porusza zagadnienia
teologii ciała, a także daje praktyczne porady dla przyszłych mam. „Troska o dziecko, jeszcze przed jego narodzeniem, od pierwszej chwili poczęcia, a potem w latach dziecięcych i młodzieńczych, jest pierwszym i podstawowym
sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka” – Jan Paweł II, „Familiaris consortio”. Więcej: www.opoka.news
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Odszedł do Domu Ojca Paweł Król, dyrektor Wydawnictwa Rubikon.
W nocy z 1 na 2 maja 2021 roku do domu Ojca odszedł Paweł Król, mąż i tata 3 dzieci, obrońca życia
nienarodzonych, założyciel i dyrektor Wydawnictwa Rubikon. Działał aktywnie na rzecz promocji wartości
prorodzinnych i ochrony życia. Niezwykle na sercu leżało mu właściwe przygotowanie dzieci i młodzieży
do założenia małżeństwa i rodziny. Z podręczników i materiałów edukacyjnych przygotowywanych przez
Wydawnictwo Rubikon korzystały tysiące dzieci i młodzieży podczas lekcji WDŻ w szkole. Niech Jego gorliwość
i odważna postawa staje się inspiracją dla każdego z nas. Łącząc się w żalu z rodziną i bliskimi, polecamy Jego
duszę miłosiernemu Ojcu, pewni nagrody zbawienia dla tych, którzy wiernie służą Bogu.
Ks. Przemysław Drąg
Dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin
Beata Choroszewska
Krajowa Doradczyni Życia Rodzinnego
Kondolencje pracowników Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin KEP
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Ze świata
Komisja PE przegłosowała szokujący raport! Domaga się aborcji na życzenie, a jej zakaz określa
„formą przemocy opartej na gender”
Eurodeputowani z komisji ds. kobiet i równouprawnienia Parlamentu Europejskiego (FEMM) wezwali państwa
członkowskie UE do zapewnienia dostępu do opieki zdrowotnej i zagwarantowania tzw. praw reprodukcyjnych
i seksualnych kobiet, w tym „prawa” do antykoncepcji, legalnej aborcji na życzenie i permisywnej edukacji seksualnej. Za przyjęciem raportu głosowało 27 eurodeputowanych, stanowisko przeciwne zajęło 6 członków komisji.
Więcej: www.wpolityce.pl

Raport WHO: W ciągu doby na świecie przez tzw. aborcję mordowanie jest ponad 200 tys.
istnień
Co minutę na świecie ginie 139 poczętych dzieci w wyniku dokonania tzw. aborcji. W ciągu doby świat przyzwala
na mordowanie ponad 200 tysięcy istnień. To raport przedstawiony przez Światową Organizację Zdrowia.
Więcej: www.radiomaryja.pl

Kryzys demograficzny w Chinach. Receptą ma być... 500 tys. plus
Po ogłoszeniu wyników spisu powszechnego, które ukazały wiszący nad Chinami kryzys demograficzny,
biznesmen i wykładowca Uniwersytetu Pekińskiego Liang Jianzhang przekonuje, że rząd powinien zaoferować
rodzinom milion juanów (582 tys. zł) na każde dziecko. Więcej: www.businessinsider.com.pl

Kanada: Marsz Życia przeszedł ulicami stolicy
13 maja środowiska i politycy pro-life licznie zgromadzili się pod parlamentem Kanady i przeszli w Narodowym
Marszu Życia. Pomimo obaw o próby uniemożliwienia marszu przez rząd, Kanadyjczycy licznie zgromadzili się
pod siedzibą parlamentu w Ottawie i przeszli ulicami stolicy w pokojowym proteście przeciwko aborcji i eutanazji.
Organizatorzy nie podali jeszcze dokładniejszej liczby uczestników, pisząc jedynie, że były ich „setki, jeśli
nie tysiące”. Więcej: www.dorzeczy.pl

Watykan wzywa biskupów USA do ostrożności w sprawie polityków popierających aborcję
Kongregacja Nauki Wiary wezwała biskupów USA do ostrożnego postępowania w dyskusjach na temat
sformułowania ogólnokrajowej polityki „mającej na celu rozwiązania sytuacji katolików pełniących funkcje
publiczne, którzy popierają ustawodawstwo zezwalające na aborcję, eutanazję lub inne zło moralne”.
Więcej: www.niedziela.pl
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Rodzina w świetle Słowa Bożego
Ojciec Święty Franciszek: „Jak wyobrażamy sobie miłość Boga? Czy w świecie jest taka rzeczywistość, która
pomaga nam tę miłość zobaczyć na własne oczy? Oczywiście, że jest! To rodzina! Obraz Boga odbija się
w mężczyźnie i kobiecie, w ich wzajemnej miłości: żyjącej ‘ikonie’, poprzez którą objawia się Bóg”.
Więcej: www.kodr.pl

Gambino: małżonkowie i narzeczeni potrzebują pomocy
Pandemia negatywnie odbiła się na życiu rodzinnym i na przygotowaniach do sakramentu małżeństwa.
Dlatego Kościół musi pomóc małżeństwom w przezwyciężaniu kryzysów, a zarazem głosić młodym piękno
tego sakramentu. Wskazuje na to Gabriella Gambino, podsekretarz Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia.
W wywiadzie dla agencji I.Media przyznaje, że dane dotyczące rozpadu małżeństw świadczą o niszczącym wpływie
pandemii i zapaści gospodarczej. Jej zdaniem prawdziwą przyczyną kryzysów jest jednak brak nadziei
na przyszłość w młodych pokoleniach i brak zaufania do łaski sakramentu w samych małżeństwach.
Więcej: www.vaticannews.va

Rzym: nadzwyczajne wystawienie cennych relikwii Świętej Rodziny
W związku z trwającym obecnie Rokiem św. Józefa w rzymskiej bazylice św. Zbawiciela in Lauro rozpocznie się
jutro nadzwyczajne wystawienie cennych relikwii związanych ze Świętą Rodziną. W IV w. przywiózł je do Rzymu
św. Hieronim, który otrzymał je od chrześcijan w Ziemi Świętej podczas swego 20-letniego pobytu w Betlejem.
Są to chusta Maryi i fragment płaszcza św. Józefa. Więcej: www.vaticannews.va

Położne wspierają kobiety w przeżywaniu macierzyństwa
W ponad 50 krajach jest dzisiaj obchodzony Międzynarodowy Dzień Położnych, ustanowiony przez
Międzynarodową Konfederację Położnych. Po raz pierwszy świętowano go 5 maja 1991 roku. W czasie, gdy wielu
krajach przeżywamy demograficzną zimę, świadectwo położnych może stać się światłem nadziei na nową wiosnę
narodzin. Podczas pandemii zawsze stały one u boku kobiet i noworodków, przez co należały do osób najbardziej
narażonych na zakażenie wirusem Covid-19. Papież Franciszek w kontekście Międzynarodowego Roku
Pielęgniarek i Położnych ogłoszonego przez Międzynarodową Organizację Zdrowia zwrócił szczególną uwagę
na ich szlachetną pracę polegającą na bezpośredniej służbie życiu i macierzyństwu. Więcej: www.vaticannews.va

Rodzice odgrywają szczególną rolę w rozwoju wiary dzieci
W Brazylii odbywa się 11. Krajowe Sympozjum Rodzin, którego tematem przewodnim jest katecheza. „Rodzice,
którzy wprowadzają swoje dzieci w wiarę, równocześnie pomagają im później w niej wzrastać” – zauważa
ks. Jânison de Sá Santos, z komisji episkopatu ds. animacji biblijno-katechetycznej. Więcej: www.vaticannews.va
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Kardynał Bassetti o potrzebie polityki prorodzinnej
W Rzymie zakończyło się 74. Zgromadzenie ogólne Konferencji Episkopatu Włoch. Podczas obrad biskupi
omawiali m.in. temat bezrobocia, które znacznie wzrosło podczas pandemii. Podczas konferencji prasowej
na zakończenie obrad kard. Gualtiero Bassetti stwierdził, że praca jest powołaniem człowieka. Z powołania staje
się misją, a z misji przechodzi w prawo. Ludzka aktywność zatem koresponduje z godnością osoby. Kiedy jakaś
osoba zostaje pozbawiona pracy, oznacza to w praktyce odebranie jej godności. Więcej: www.vaticannews.va

Irlandia Płn: najbardziej ekstremalny reżim aborcyjny w Europie
Organizacje pro-life na Wyspach Brytyjskich planują zaskarżyć przepisy o pełnym finansowaniu usług aborcyjnych
przez państwo na terenie Irlandii Północnej. Zespół prawników przygotowuje się do sądowej batalii przeciw decyzji
Londynu, który wyposażył Sekretarza Irlandii Północnej w uprawnienia, oznaczające na tym terenie ekspansję
kultury śmierci na olbrzymią skalę. Więcej: www.vaticannews.va

Zmiana płci nie jest odpowiedzią na problemy nastolatków
Brytyjski The Economist opublikował statystyki dowodzące, iż zaburzenia tożsamości płciowej coraz częściej
dotykają młodych mężczyzn z krajów zachodnich. Dziennik ma jednak wątpliwości jak interpretować te dane.
Wielu obserwatorów zaznacza, że diagnozowanie dysforii płciowej jest wciąż w wielu klinikach dość nonszalanckie, a zmiana płci często bywa jedynym rozwiązaniem jakie podsuwa się cierpiącemu nastolatkowi. Podkreślają,
że mamy do czynienia raczej z nową „pandemią społeczną” i ideologiczną modą. Więcej: www.vaticannews.va

Włochy: powstało obserwatorium ds. monitorowania aborcji
We Włoszech powstało stałe obserwatorium ds. monitorowania aborcji w tym kraju. Decyzję w tej sprawie podjęli
członkowie grupy roboczej, która opracowała pierwszy interdyscyplinarny raport na temat skutków prawa
aborcyjnego. Obowiązuje ono we Włoszech od 43 lat. Przed 40 laty zostało zatwierdzone w referendum.
Więcej: www.vaticannews.va

Włoski Marsz dla Życia, 40 lat po aborcyjnym referendum
W przyszłą sobotę na Forach Cesarskich w Rzymie odbędzie się ogólnokrajowy Marsz dla Życia. W tym roku jest
on silnie zainspirowany niedawnym przemówieniem Papieża na tzw. stanach generalnych o kryzysie
demograficznym we Włoszech. W obecności premiera Draghiego Franciszek podkreślił, że społeczeństwo,
które nie przyjmuje życia, przestanie istnieć. Więcej: www.vaticannews.va
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Prowokacyjne zawirowania w niemieckim Kościele
Wykorzystując nacisk opinii publicznej Kościół w Niemczech chce przepchnąć pewne postulaty, które są sprzeczne
z nauczaniem Kościoła, czemu Watykan dał wyraźny znak. Po poniedziałkowej akcji błogosławienia w świątyniach
tego kraju par osób tej samej płci wskazuje na to niemiecki teolog Stefan Mückl, który jest wykładowcą prawa
kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie Santa Croce w Rzymie. Ta prowokacyjna akcja była bezpośrednią
odpowiedzią na watykańskie „responsum”, w którym Kongregacja Nauki Wiary stwierdziła, że Kościół nie ma
władzy udzielania błogosławieństwa związkom osób tej samej płci. Więcej: www.vaticannews.va

USA: Arizona rozszerza ochronę dzieci nienarodzonych
Nowe prawo zakazuje aborcji dokonywanej z powodu wad genetycznych, takich jak zespół Downa. Przyznaje też
nienarodzonym dzieciom „wszelkie prawa obywatelskie” i zakazuje promowania aborcji przez podmioty
edukacyjne i naukowe finansowane ze środków publicznych. Więcej: www.opoka.news

Portugalia: Pierwszy od 2011 r. wzrost liczby aborcji
W Portugalii po raz pierwszy od 2011 r. nastąpił wzrost liczby przeprowadzanych aborcji, wynika z danych rządu
tego kraju, opierających się o szacunki Krajowego Instytutu Statystycznego (INE) w Lizbonie. Zaprezentowane
przez INE dane dowodzą, że po 2011 r., kiedy w Portugalii dokonano najwyższa roczną liczbę aborcji – prawie
20,5 tys., każdego roku notowano sukcesywny spadek. Tendencja ta została przerwana w 2019 r., kiedy
w Portugalii przeprowadzono łącznie 15,2 tys. zabiegów przerywania ciąży, czyli o 336 więcej wobec wcześniejszego roku. INE wskazało, że blisko połowa kobiet, które usunęły ciążę w 2019 r. nie posiadała potomstwa.
Więcej: www.info.wiara.pl

Prezydent Malty odmawia podpisania ustawy depenalizujące aborcję
„Nigdy nie podpiszę ustawy, która wiąże się ze zgodą na morderstwo” – stwierdził prezydent Malty George Vella.
Dziennik Times of Malta cytuje wypowiedź prezydenta, sprawującego swe obowiązki od 2019 roku. Vella
wypowiadał się po tym, jak niezależna deputowana Marlene Farrugia przedstawiła w parlamencie 12 maja projekt
ustawy w sprawie depenalizacji aborcji, pierwszy tego rodzaju w tym kraju. Więcej: www.ekai.pl

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 Associationsin Europe)
Europejska Federacja Stowarzyszeń Rodzin Katolickich

Wieloetapowa Konferencja o Przyszłości Europy
Konferencja otwarta 9 maja była szeroką dyskusją obywateli poprzez specjalny portal dostępny w wielu językach
z możliwością zorganizowania wydarzenia, wzięcia udziału w spotkaniach, zabrania głosu bezpośrednio.
Europejska Federacja Stowarzyszeń Rodzin Katolickich trzykrotnie w ostatnich dniach podjęła ten temat. Rodzina
jest demokratyczną i demograficzną przyszłością Europy – to apel wysłany do wszystkich przez zarząd FAFCE,
spotykający się dwa razy do roku.

FAFCE: rodzina jest demokratyczną i demograficzną przyszłością Europy
Rodzina jest demokratyczną i demograficzną przyszłością Europy – to przekonanie przyświecało obradom
zarządu Europejskiej Federacji Katolickich Stowarzyszeń Rodzinnych (FAFCE). Odbyło się ono 26-27 maja online
z

udziałem

organizacji

członkowskich,

stowarzyszonych

i

obserwujących

z

18

państw

kontynentu.

Więcej: www.jedenznas.pl

Parlament UE zatwierdza inicjatywę „Odwrócenie trendów demograficznych w regionach UE
za pomocą instrumentów polityki spójności”
W czwartek 20 maja 2021 r. Parlament Europejski przyjął raport pt. „Odwrócenie trendów demograficznych
w regionach UE za pomocą instrumentów polityki spójności” (sprawozdawca: Daniel Buda, EPL, Rumunia).
„Znaczenie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym nie jest właściwie doceniane; mając na uwadze,
że rodzicom, dzieciom i rodzinom należy zagwarantować wsparcie, w tym dostępną infrastrukturę opieki
nad dziećmi, elastyczną organizację pracy, pomoc dla rodzin samotnie wychowujących dzieci i rodziców
z niepełnosprawnymi dziećmi oraz odpowiednie wsparcie finansowe podczas urlopu macierzyńskiego,
ojcowskiego i rodzicielskiego; mając na uwadze, że takie wsparcie może pomóc w odwróceniu negatywnych
tendencji demograficznych”. Więcej: www.kodr.pl
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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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