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Papież Franciszek o małżeństwie i rodzinie
Papież: nie rezygnujcie z posiadania dzieci!
Nie rezygnujcie z posiadania dzieci w obawie, że nie zdołacie ich wychować
i przygotować do radzenia sobie z wyzwaniami i odpowiedzialnością za własne życie
– apeluje Papież w kolejnym z serii krótkich filmów z okazji Roku Rodziny
Amoris Laetitia. Franciszek komentuje w nich świadectwa chrześcijańskich rodzin
z różnych regionów świata. Tym razem swoim doświadczeniem dzielą się
dwa małżeństwa, które otworzyły się na dar życia, a zarazem wraz ze swymi rodzinami wyruszyły na misję.
Więcej: www.vaticannews.va

Papież zachęca Polaków do modlitwy za każde poczęte dziecko
Franciszek zachęcił zebranych na audiencji ogólnej, aby świadczyli o orędziu zbawienia, które głosili jutrzejsi
patronowie, święci Apostołowie: Szymon i Juda Tadeusz, którzy oddali za nie swoje życie. Wśród pielgrzymów
obecnych podczas audiencji byli przedstawiciele fundacji „Życiu tak”. Jej cele obejmują szeroko rozumianą
ochronę i promocję zdrowia, w szczególności ochronę życia i jego godności od poczęcia do naturalnej śmierci.
Więcej: www.vaticannews.va

Franciszek: niech przykazanie miłości stanie się głosem naszego sumienienia!
„Trzeba, aby to «największe przykazanie», rozbrzmiewało w nas, było przyswojone, stało się głosem naszego
sumienia” – powiedział Ojciec Święty w rozważaniu poprzedzającym niedzielną modlitwę „Anioł Pański”. Odniósł
się do czytanego dziś fragmentu Ewangelii przedstawiającego przykazanie miłości Boga i bliźniego.
Więcej: www.opoka.news

Papież: prawdziwa wolność wyraża się w miłości i służbie
„Odrodzeni w Chrystusie, przeszliśmy od religijności opartej na nakazach, do żywej wiary, której centrum
stanowi komunia z Bogiem i z braćmi” – to zdanie wypowiedział dzisiaj Papież podczas audiencji ogólnej.
Franciszek zaznaczył, że Apostoł Paweł Listem do Galatów wprowadza nas w wielką nowość wiary.
Wiara otwiera nas na „nowe życie”, które otrzymaliśmy wraz ze chrztem świętym, i czyni nas dziećmi Bożymi.
Więcej: www.vaticannews.va
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Papież poświęcił dzwony z Polski, które zabrzmią za granicą w obronie życia
Poświęciłem dzisiaj dzwony noszące tytuł „Głos Nienarodzonych”, które zostaną przekazane do Ekwadoru
i na Ukrainę. Niech będą dla tych narodów i dla wszystkich znakiem mobilizacji do obrony ludzkiego życia
od poczęcia aż do naturalnej śmierci – powiedział papież Franciszek po poświęceniu dzwonów na Placu św. Piotra
w Rzymie. Więcej: www.radioplus.pl

„Dziękuję za lekcję”. Niepełnosprawny chłopiec podszedł dziś do Franciszka na audiencji
Dzisiaj poza oficjalnym programem audiencji ogólnej, 10-letni chłopiec o imieniu Paolo, skierował się w stronę
papieża, który posadził go obok siebie na miejscu regenta Domu Papieskiego ks. Leonardo Sapienzy.
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Więcej: www.opoka.news

Papież: Jezus utożsamia się z maluczkimi
W rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański Papież Franciszek przypomniał, że Jezus utożsamia się z najsłabszymi:
biednymi, bezbronnymi i odsuniętymi na margines. Zaznaczył, że uczeń Chrystusa musi nie tylko zająć się
maluczkimi, ale także sam stać się jednym z nich. Więcej: www.vaticannews.va

Papież do farmaceutów: bądźcie zawsze w służbie życia
Papież przyjął na audiencji przedstawicieli Włoskiego Stowarzyszenia Farmacji Szpitalnej. Wskazał im trzy drogi,
na których powinni kontynuować swoje zaangażowanie. Uosobieniem pierwszej z nich jest postać gospodarza
z przypowieści o miłosiernym Samarytaninie. To w gospodzie znalazł schronienie poraniony na drodze nieznany
wędrowiec. Odnosząc się do postaci Samarytanina, Franciszek wyróżnił dwa ważne aspekty pracy szpitalnego
farmaceuty: codzienną rutynę oraz ukrytą służbę. Więcej: www.vaticannews.va

8. film na Rok Rodziny Amoris Laetitia „Wychowanie dzieci: wezwanie, zadanie, radość”
„Rodzina posiada naturalne powołanie do wychowywania dzieci. Nie porzucajcie myśli o posiadaniu dzieci
z powodu lęku przed niemożnością wychowania i przygotowania ich do stawienia czoła wyzwaniom
i odpowiedzialnościom! Bycie rodzicem wymaga miłości i pragnienia wydobycia tego, co najlepsze w innych.”
Papież Franciszek Więcej: www.kodr.pl/
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Z Polski
Rządowy program „Za życiem” zostanie poprawiony
Specjalna komisja przygotuje zmiany w rządowym programie wspierającym kobiety w ciąży i matki
nieuleczalnie chorych dzieci. Modyfikacje w programie „Za życiem” zapowiedziała Anita Czerwińska, rzecznik
PiS, po czwartkowym wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Przypomnijmy, że sam program
powstał w nieco podobnych okolicznościach jak obecne – po wydarzeniach z jesieni 2016 r., gdy Sejm
debatował nad dwoma obywatelskimi projektami – tym liberalizującym ówczesne prawo i tym zakładającym
całkowity zakaz przerywania ciąży oraz karanie kobiet, które to zrobiły. Więcej: www.gazetaprawna.pl

Min. Sprawiedliwości: Unijna strategia o prawach dziecka ma charakter ideologiczny
Polska sprzeciwiła się przyjęciu konkluzji w sprawie unijnej strategii o prawach dziecka. Według Ministerstwa
Sprawiedliwości dokument ma charakter ideologiczny, a jego przyjęcie otwiera drogę do adopcji dzieci przez
pary jednopłciowe. Więcej: www.radiomaryja.pl

Resort
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stażu

zawodowego dla lekarzy
Ministerstwo Zdrowia zgodziło się na zniesienie obowiązkowego podyplomowego stażu zawodowego
dla lekarzy. Wnioskowała o to Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych. Sześć lat studiów,
rok stażu podyplomowego i pięć lub sześć lat kształcenia specjalizacyjnego. To wystarczający okres,
aby zwolnić lekarzy z obowiązkowego stażu zawodowego. Podkreślał przewodniczący Konferencji Rektorów
Akademickich Uczelni Medycznych, prof. Marcin Gruchała. Więcej: www.radiomaryja.pl

„Małżeństwo i rodzina. Analiza SWOT dla wahających się”
„Naszym celem jest promowanie wśród młodych ludzi właściwego, prawdziwego wizerunku małżeństwa
oraz ułatwienie decyzji o założeniu rodziny” – mówi Aneta Liberacka, redaktor naczelna portalu i Wydawnictwa
Stacja7. W oparciu o wykonany sondaż, powstanie analiza SWOT, z omówieniem mocnych i słabych stron
małżeństwa oraz szans i zagrożeń, jakie ze sobą niesie decyzja o założeniu rodziny. Na portalu Stacja7 odbyła
się debata on-line. Więcej: www.jedenznas.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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Rzecznik KEP zachęca do modlitwy różańcowej w rodzinach i wspólnotach
Powierzajmy Matce Bożej Ojca Świętego Franciszka, naszą Ojczyznę, polskich biskupów, cały Kościół w Polsce,
w tym nasze rodziny. Módlmy się też o ustanie pandemii i o pokój na świecie – powiedział rzecznik Episkopatu
ks. Leszek Gęsiak, zachęcając do październikowej modlitwy różańcowej w swoich rodzinach i wspólnotach.
Więcej: www.ekai.pl

Zawierzenie Narodu i Kościoła w Polsce Świętemu Józefowi
Św. Józefa możemy nazwać patronem czasów kryzysu. Został on postawiony w trudnych sytuacjach i sprostał
im - mówił abp Stanisław Gądecki, który przewodniczył Mszy św. w Narodowym Sanktuarium św. Józefa
w Kaliszu. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski przed Cudownym Obrazem św. Józefa Kaliskiego
dokonał Aktu Zawierzenia Narodu i Kościoła w Polsce św. Józefowi. Więcej: www.swietyjozef.kalisz.pl

Bp Śmigiel o najpilniejszym zadaniu Kościoła w kwestii obrony życia
Praca na rzecz świadomości Polek i Polaków co do wartości każdego ludzkiego życia – to dziś najpilniejsze
zadanie Kościoła w kwestii obrony życia – powiedział KAI bp Wiesław Śmigiel, przewodniczący
Rady ds. Rodziny KEP. Jak podkreśla, nie chodzi tylko o systematyczne nauczanie, choć jest ono bardzo
ważne, ale również praktyczne zaangażowanie wierzących w działania na rzecz najbardziej potrzebujących
pomocy. Więcej: www.ekai.pl

Bp Mazur: rodzina Bogiem silna staje się Kościołem domowym
„Przywracajcie poprzez waszą służbę rodzinom nadzieje. Odnowa idzie przez rodzinę. Rodzina Bogiem silna
staje się Kościołem domowym” – wskazał bp Jerzy Mazur. Hierarcha przewodniczył Mszy św. inaugurującej
Jesienna Sesję Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Ełckiej. Więcej: www.ekai.pl

Bp Nitkiewicz: groby dzieci utraconych stanowią szczególne przesłanie
Groby dzieci utraconych stanowią szczególne przesłanie – podkreślał bp Krzysztof Nitkiewicz podczas
obchodów Dnia Dziecka Utraconego 15 października na nekropolii w Racławicach. W modlitwie przy grobie
dzieci utraconych, a także w Eucharystii koncelebrowanej pod przewodnictwem biskupa sandomierskiego
w kaplicy cmentarnej uczestniczyli m.in.: członkowie z Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”, harcerze
oraz parafianie. Więcej: www.ekai.pl
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Bp Jeż: Eucharystia jest pokarmem, o który bardzo powinni dbać rodzice katoliccy dla swoich
dzieci
„Eucharystia jest pokarmem, o który bardzo powinni dbać rodzice katoliccy dla swoich dzieci”- powiedział
biskup tarnowski Andrzej Jeż, podczas odpustu ku czci Matki Bożej Różańcowej w Bochni. Dziś przypada 87.
rocznica koronacji bocheńskiego obrazu. Bp Jeż podkreślił w homilii, że bardzo ważne jest towarzyszenie
dziecku, kiedy przygotowuje się do Pierwszej Komunii Świętej. Więcej: www.ekai.pl

Joanna Krupska: Potrzeba poprawy wizerunku rodziny w mediach
- Obraz rodziny widziany w mediach jest negatywny, mniej widać to, że dzieci są dla nas wielkim źródłem
szczęścia, zadowolenia i spełnienia w życiu. Potrzeba zatem poprawy tego wizerunku rodziny, co być może
skłoni młodych ludzi, aby zechcieli mieć dzieci - uważa Joanna Krupska, współzałożycielka i prezes Związku
Dużych Rodzin "Trzy Plus". Więcej: www.wiara.pl

M. Korzekwa-Kaliszuk rok po wyroku TK ws. tzw. aborcji: Trzeba wpływać na sumienia
Polaków, aby przyjęcie dziecka, także chorego, nieplanowanego, było czymś absolutnie
naturalnym
Im dłużej takie prawo będzie obowiązywało, tym lepiej dla sprawy, bo coraz więcej osób zacznie traktować
jako coś normalnego, że czeka się na narodziny dziecka z zespołem Downa czy inną chorobą. Trzeba wpływać
na sumienia Polaków, aby przyjęcie dziecka, także chorego, także nieplanowanego, było czymś absolutnie
naturalnym – mówiła na antenie Radia Maryja w środowych „Aktualnościach dnia” Magdalena KorzekwaKaliszuk, prawnik, psycholog, prezes Fundacji Grupa Proelio. Więcej: www.radiomaryja.pl

P. Wdówik o zmianach w ustawie „Za życiem”: W głównej mierze dotyczą wsparcia rodziców
w sytuacji, kiedy dowiadują się o zagrożeniu ciężką chorobą lub niepełnosprawnością
swojego dziecka
Przez rok z resortami analizowaliśmy, to co się wydarzyło, to co można zmienić. W tej chwili będziemy
przedkładać rządowi propozycję zmian, które w głównej mierze dotyczą wsparcia rodziców w sytuacji, kiedy
dowiadują się, że ich dziecko jest zagrożone jakąś ciężką chorobą lub niepełnosprawnością – mówił Paweł
Wdówik, wiceminister rodziny i polityki społecznej, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych
w środowych „Aktualnościach dnia” na antenie Radia Maryja. Więcej: www.radiomaryja.pl
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"Chcieliśmy tego wyroku" - rodzice niepełnosprawnych dzieci w 1. rocznicę orzeczenia
TK ws. aborcji eugenicznej
Chcieliśmy tego wyroku i czekaliśmy na niego. Angażowaliśmy się w inicjatywy obywatelskie w obronie życia.
Nie jesteśmy ofiarami wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Naszym dzieciom należy się prawo do życia – mówili
rodzice dzieci niepełnosprawnych podczas konferencji prasowej zorganizowanej przez Trybunałem Konstytucyjnym w 1. rocznicę realizacji postulatu inicjatywy #ZatrzymajAborcję. Rodzice podkreślali, jak ważny dla ich
rodzin jest wyrok TK o niezgodności przesłanki eugenicznej umożliwiającej legalną aborcję w Polsce
z Konstytucją RP a także o tym, że proaborcyjne manifestacje są tak naprawdę atakiem na ich dzieci.
Więcej: www.gosc.pl

E. Kowalewska o nowej strategii UNICEF-u: Jest to zamach na prawa rodziców
Te rozwiązania umożliwią dzieciom bycie LGBT oraz prawo do aborcji na żądanie. Są to prawa, które niszczą
nasze dzieci i budzą poważne obawy – powiedziała Ewa Kowalewska, dyrektor Human Life International Polska,
w audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja. W ostatnim czasie UNICEF włącza się w promocję postulatów na rzecz ideologii gender. Dowodem na to jest akceptacja strategii działania, w ramach której organizacja
ma wspierać m.in. autonomię seksualną dzieci, ich tożsamość płciową oraz promować dostęp do tzw. aborcji
i antykoncepcji. Decyzja UNICEF-u wzbudza poruszenie, ponieważ do tej pory stał w obronie praw dzieci.
Więcej: www.radiomaryja.pl

„Milion dzieci modli się na różańcu”. Rekordowa liczba dzieci z Polski
W kampanii „Milion dzieci modli się na różańcu” udział wzięło ponad 75 tys. dzieci z Polski. To rekordowy
wynik. Do akcji dołączyły szkoły, przedszkola, pojedyncze klasy, parafie i rodziny. Polska sekcja Papieskiego
Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie podsumowała kampanię. Więcej: www.tvrepublika.pl

Prof. Kwaśniewska: Ciężarne prawie dwa razy częściej chorują na COVID-19
Ciężarne prawie dwa razy częściej chorują na COVID-19. Na wiosnę osiem naszych pacjentek przebywało
na oddziale intensywnej terapii, przeżyły tylko dwie z nich. Ostatnia, która zmarła na COVID-19, była lekarką
– powiedziała PAP kierownik Kliniki Położnictwa i Patologii Ciąży SPSK1 w Lublinie prof. Anna Kwaśniewska.
Więcej: www.naukawpolsce.pap.pl

By dać nadzieję
Społecznicy chcą, by tarnowski samorząd dofinansował naprotechnologię. W Tarnowie powstał komitet
obywatelski, który stara się o to, by samorząd dofinansował leczenie przyczyn niepłodności metodą
naprotechnologii dla mieszkańców miasta. Więcej: www.niedziela.pl
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Ekspert: Młodzież w pandemii nie przestała sięgać po narkotyki; warto zwiększać środki na
profilaktykę
Prawie 50 proc. kanadyjskich nastolatków piło lub zażywało narkotyki samotnie po wprowadzeniu dystansu
społecznego z powodu COVId-19 – wynika z badań. „Trzeba zwiększać środki na profilaktykę opartą
na dowodach - bo ona, choć jej efekty nie są tak wyraźnie i od razu zauważalne, to jest ogromnym prezentem
dla społeczeństwa”

- komentuje dr Marcin Szulc, psycholog,

profesor Uniwersytetu

Gdańskiego.

Więcej: www.naukawpolsce.pap.pl

Raport o sytuacji rodzin wielodzietnych w Polsce
Raport o problematyce życia dużych rodzin w Polsce na podstawie działalności Linii 3Plus w okresie
od 1 sierpnia 2020 do 31 sierpnia 2021 przygotował Związek Dużych Rodzin Trzy Plus. Raport stanowi
interdyscyplinarny materiał dotyczący potrzeb rodzin wielodzietnych oraz braków w ich systemowym wsparciu.
Pracował nad nim zespół ekspertów Linii 3Plus oraz eksperci zewnętrzni z zakresu ekonomii, psychologii,
socjologii oraz prawa. Więcej: www.niedziela.pl

Marsz dla Życia i Rodziny przeszedł ulicami Białegostoku. W tym roku promował ojcostwo
"Tato - bądź, prowadź, chroń" - pod takim hasłem przeszedł tegoroczny Białostocki Marsz dla Życia i Rodziny.
Jego uczestnicy manifestowali poparcie dla tzw. tradycyjnego modelu rodziny oraz ochrony życia od poczęcia
do naturalnej śmierci. Więcej: www.poranny.pl

Bielsko-Biała: wspólny pochówek dzieci zmarłych przed urodzeniem
W dniu obchodów Dnia Dziecka Utraconego na cmentarzu komunalnym w Bielsku-Białej Kamienicy odbył się
wspólny pochówek dzieci zmarłych przed urodzeniem. Podczas uroczystości pochowano 7 urn z prochami 348
dzieci nienarodzonych, które przekazały w ciągu ostatniego roku dwa bielskie szpitale – wojewódzki i miejski.
W kościele pw. św. Małgorzaty nad urnami modlili się kapłani, duchowny ewangelicki oraz polskokatolicki,
a także rodzice i bliscy żegnanych i chowanych w grobie dzieci. Więcej: www.ekai.pl

Łódź: Nagroda dla Domu Samotnej Matki
- Dedykuję tę nagrodę tym szczególnym kobietom, niezwykle odważnym i dzielnym - ponad 1400 matkom,
które miały odwagę przyjść do Domu Samotnej Matki, skorzystać z naszej pomocy i zmienić swoje życie. –
mówi s. Magdalena Krawczyk podczas wręczenia Nagrody Specjalnej XIV Europejskiego Forum Gospodarczego
– Łódzkie 2021, którą przyznano dla Domu Samotnej Matki w Łodzi. Więcej: www.niedziela.pl
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Ze świata
Watykan: ustawodawcy katoliccy muszą sprzeciwiać się prawom sprzecznym z nauczaniem
katolickim
Na obowiązek wyrażenia sprzeciwu przez ustawodawców katolickich wobec projektów ustaw sprzecznych z nauczaniem Kościoła wskazała po raz kolejny Kongregacja Nauki Wiary. Odpowiedziała ona listownie na prośbę
włoskiego stowarzyszenia obrońców życia, Pro Vita & Famiglia, by wyjaśniła, w jaki sposób politycy katoliccy
powinni reagować na ustawodawstwo sprzeczne z nauką katolicką, a w szczególności promujące ideologię gender. Chodziło szczególnie o projekt proponowany przez deputowanego Alessandro Zana, by uznać za przestępstwo akty „dyskryminacji lub przemocy” ze względu na płeć, orientację seksualną i deklarowaną płeć kulturową
(gender). Została ona odrzucona 27 października przez włoski senat stosunkiem głosów 154 do 131. Więcej:
www.niedziela.pl

Kard. Burke: biskupi są zobowiązani do stosowania prawa kanonicznego wobec proaborcyjnych
polityków katolickich
Biskupi katoliccy mają „święty obowiązek” stosowania prawa kanonicznego, doradzając politykom proaborcyjnym,
aby nie przyjmowali Komunii Świętej – stwierdził w przeddzień spotkania prezydenta Joe Bidena z papieżem
Franciszkiem kard. Raymond Burke. Amerykański purpurat wyjaśnił, że wypowiada się w tej sprawie,
ponieważ jest to „kwestia życia i śmierci nienarodzonych oraz zbawienia wiecznego zaangażowanych
w nią polityków katolickich”. Więcej: www.ekai.pl

Kard. Dolan apeluje o położenie kresu „przemocy aborcyjnej”
Pierwszym krokiem do położenia kresu wszelkim formom przemocy w społeczeństwie - czy to związanych
z przestępczością, rasizmem czy też ubóstwem - jest zakończenie przemocy aborcyjnej, napisał arcybiskup
Nowego Jorku, kardynał Timothy Dolan. W swoim w felietonie z 20 października amerykański purpurat
stwierdził, że między ludźmi nie zapanuje pokój, tak długo, jak nie powstrzymamy niczym nie ograniczonej
zgody na aborcję, która jak się zdaje opanowała część naszego społeczeństwa. Więcej: www.niedziela.pl

Ks. Di Noto: w proces synodalny trzeba też włączyć dzieci
Skandal wykorzystywania seksualnego w Kościele musi być jednym z głównych tematów rozpoczętego właśnie
procesu synodalnego – uważa ks. Fortunato Di Noto, założyciel stowarzyszenia Meter, które jako jedne
z

pierwszych

podjęło

systematyczną

walkę

z

wykorzystywaniem

nieletnich,

a

w

szczególności

z pedopornografią. Musimy zrozumieć, dlaczego Kościół nie okazał się matką, lecz macochą dla tych, którzy
zostali skrzywdzeni – podkreśla ks. Di Noto. Więcej: www.vaticannews.va

Strona | 8

Papież: nie rezygnujcie z posiadania dzieci!

Mediolan: ogromna rola dziadków w przekazywaniu wiary
Według sondaży przeprowadzonych przez archidiecezję mediolańską sześcioro na dziesięcioro dziadków i babć
aktywnie przekazuje wnukom wiarę. Z ankiet, które otrzymała archidiecezja wynika także, że ponad 90 proc.
babć i dziadków regularnie uczestniczy w niedzielnych Mszach. Więcej: www.vaticannews.va

Hoda Elturk: mamy być przyjaciółmi ludzi wykluczonych i opuszczonych
Franciszek przypomniał światu, że nawet, a może zwłaszcza, osoby najmniejsze i najbardziej kruche są kochane
przez Boga i mają swoje miejsce w Kościele i społeczeństwie. Tak papieskie przesłanie dla wspólnoty „Wiara
i Światło”, która łączy osoby z upośledzeniem umysłowym, ich rodziny i przyjaciół, podsumowuje przewodnicząca zarządu tej wspólnoty, która obchodzi właśnie 50-lecie swego istnienia. Więcej: www.vaticannews.va

USA: Abp S. Cordileone wzywa do „masowej modlitwy i postu” o nawrócenie polityków
proaborcyjnych
Metropolita San Francisco abp Salvatore Cordileone wezwał katolików do nowej „masowej i widocznej akcji
antyaborcyjnej”, m.in do wysyłania „róż z modlitwą różańcową” do spikerki Kongresu Nancy Pelosi. Głosi ona
publicznie, że jest katoliczką, a jednocześnie usilnie forsuje nowe przepisy sprzyjające przerywaniu ciąży.
Więcej: www.gosc.pl

Nuncjusz USA prosi o odstąpienie od kary śmierci
W liście do gubernatora stanu Missouri nuncjusz apostolski w USA skierował prośbę o odstąpienie od egzekucji
Ernesta Johnsona, na znak „świętości ludzkiego życia”. „W imieniu Papieża Franciszka proszę o niewykonywanie
zaplanowanej egzekucji i udzielenie skazanemu łaski” – napisał abp Christophe Pierre. Więcej: www.info.wiara.pl

Milion osób na Marszach dla Życia w Meksyku
"Meksyk się nie poddał, pokazał, że jest za życiem, z rodziną i kobietami, za podstawowymi wolnościami” powiedział Rodrigo Iván Cortés, przewodniczący Narodowego Frontu na rzecz Rodziny w Meksyku, podczas
niedzielnego Marszu dla życia, które w całym kraju zgromadziły ponad milion osób. Więcej: www.stacja7.pl

Anglia: przywódcy religijni przeciw ustawie o wspomaganym umieraniu
Do Izby Lordów brytyjskiego Parlamentu trafił projekt ustawy „Assisted Dying”, który zakłada zalegalizowanie
wspomaganego samobójstwa dla osób nieuleczalnie chorych, którym pozostało mniej niż sześć miesięcy życia.
„Celem współczującego społeczeństwa powinno być wspomaganie życia, a nie akceptacja samobójstwa”
– stwierdzili liderzy trzech wspólnot wyznaniowych. Więcej: www.dorzeczy.pl
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Hiszpania. Projekty kar więzienia dla działaczy pro-life z poparciem rządu
Jak informuje za PAP portal niezależna.pl, minister hiszpańskiego rządu, Irene Montero, - Domaga się
"wzmocnienia bezpieczeństwa" przed klinikami aborcyjnymi na terenie kraju, gdzie niekiedy dochodzi
do manifestacji środowisk pro-life – czytamy. Na tym jednak nie kończą się postulatu skrajnie lewicowej polityk,
ponieważ pojawiają się także plany karania działaczy pro-life więzieniem za organizację protestów.
Więcej: www.fronda.pl

Ponad 2500 uczestników „Marszu dla życia” w Wiedniu!
Ponad 2500 osób uczestniczyło w Wiedniu w tegorocznym „Marszu dla życia”. „Był to wyraźny znak opowiedzenia
się na rzecz prawa do życia najsłabszych członków społeczeństwa, a więc nienarodzonych, ludzi starszych
i chorych” – poinformowali organizatorzy. Więcej: www.opoka.news

Teksas zakazał aborcji po wykryciu bicia serca, Biały Dom protestuje
Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych zwrócił się w poniedziałek do Sądu Najwyższego
o zablokowanie obowiązującej od września w Teksasie ustawy pro-life, która zakazuje aborcji po wykryciu bicia
serca

płodu

i opiera

się

na pozwach

składanych

przez

obywateli

w celu

wyegzekwowania

zakazu.

Więcej: www.dorzeczy.pl

Polub nas na Facebooku i bądź na bieżąco!

ZAPRASZAMY!!!
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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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