
 

Strona | 1  
 

Papież: to życie jest prawem, a nie śmierć 

 

 
 
 
 
 
 

 

Papież Franciszek o małżeństwie i rodzinie  
 

Papież: to życie jest prawem, a nie śmierć 
 

Franciszek po raz kolejny w mocnych słowach sprzeciwił się eutanazji. To życie jest 

prawem, a nie śmierć. Śmierć trzeba przyjąć, ale nie wolno jej zadawać – mówił 

Papież spotykając się z Włoską Ligą Walki z Rakiem w 100-lecie jej istnienia.  

Podkreślił, że prawo do terapii trzeba zawsze stawiać na pierwszym miejscu, 

zwłaszcza w odniesieniu do najsłabszych, chorych i osób starszych, których nigdy 

nie wolno odrzucać. Więcej: www.vaticannews.va 

 

Papież: konieczna jest refleksja nad postępami w bioetyce  

W intencji na marzec poleconej Światowej Sieci Modlitwy, Papież wskazuje na potrzebę duchowej refleksji  

nad postępami w bioetyce. Franciszek zwraca uwagę, że osiągnięcia biotechnologiczne powinny być zawsze  

wykorzystywane w oparciu o poszanowanie godności człowieka. Więcej: www.vaticannews.va 

 

Papież o adopcji na odległość: niesie światu czułość Boga 
 

Prawdziwą rewolucję w świecie przeprowadza ten, kto dzień po dniu bez rozgłosu zabiega o to, by nie gardzono 

najmniejszymi i ubogimi, by ich nie odrzucano, lecz pomagano się podnieść i żyć na miarę godności dziecka 

Bożego – powiedział Papież do włoskiego stowarzyszenia, które promuje adopcję na odległość. Nosi ono imię 

Agaty Smeraldy, pierwszej dziewczynki, która w 1445 r. została przyjęta do słynnego florenckiego przytułku  

dla opuszczonych dzieci (Spedale degli Innocenti). Więcej: www.vaticannews.va 

 
 

Papież: tylko miłość może ocalić rodzinę ludzką 
 

Rozpoczynając dzisiaj swoje przemówienie do uczestników Kongresu Papieskiej Fundacji Gravissimum  

Educationis pod hasłem „Edukacja na rzecz demokracji w podzielonym świecie” Papież odniósł się do toczącej się 

wojny na Ukrainie. Zaznaczył, że jesteśmy przyzwyczajeni do wiadomości o wojnach, ale raczej tych odległych:  

w Syrii, Jemenie, w innych miejscach. Uznajemy je niemal za coś normalnego. Więcej: www.vaticannews.va 
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https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2022-03/papiez-to-zycie-jest-prawem-a-nie-smierc.html
https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2022-03/papiez-konieczna-jest-refleksja-nad-postepami-w-bioetyce.html
https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2022-03/papiez-o-adopcji-na-odleglosc-niesie-swiatu-czulosc-boga.html
https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2022-03/papiez-tylko-milosc-moze-ocalic-rodzine-ludzka.html
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Z Polski 
 

Abp Gądecki przekazał papieżowi rysunki od dzieci z Ukrainy  

Arcybiskup Stanisław Gądecki przekazał dziś Ojcu Świętemu Franciszkowi rysunki dzieci-uchodźców z Ukrainy. 

Dzieci dziękują Polsce za gościnność i proszą o pokój w ich kraju. Papież 28 marca przyjął na audiencji  

abp. Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Głównym tematem spotkania  

Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski z Ojcem Świętym były aktualne kwestie związane  

z funkcjonowaniem Kościoła w Polsce w czasie trwającej wojny w Ukrainie. Podczas spotkania metropolita  

poznański przekazał Franciszkowi rysunki. Więcej: www.misyjne.pl 

Abp Marek Jędraszewski: Jesteśmy odpowiedzialni za każde poczynające się życie 

– To jest sprawa nas wszystkich, Bożych dzieci, którym na sercu musi leżeć los każdego drugiego człowieka, 

także w jego fazie najbardziej delikatnej, prenatalnej, kiedy to dziecko w swoim istnieniu całkowicie uzależnione 

jest od swoich rodziców, zwłaszcza od matki – mówił abp Marek Jędraszewski w czasie Mszy św. z okazji Dnia 

Świętości Życia sprawowanej w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Więcej: www.diecezja.pl 

Bp Piotrowski: kto zabija życie, nosi w sobie coś z nienormalnego człowieka 
 

Trzeba odważnie mówić: kto zabija życie nosi w sobie coś z nienormalnego człowieka – mówił bp Jan Piotrowski 

w kieleckiej bazylice, podczas obchodów Dnia Świętości Życia. Słowa te hierarcha odniósł przede wszystkim  

do faktu wysłania przez ONZ środków wczesnoporonnych na Ukrainę, choć nie tylko. Mówił o fundamentalnym 

dla trwałości narodów, poszanowaniu życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci, powoływał się 

 m.in. na św. Jana Pawła II. Więcej: www.ekai.pl 

Bp Pindel: życie człowieka jest święte, a więc nienaruszalne 
 

„Życie człowieka jest święte, a więc nienaruszalne, bo przecież chciane przez Boga, przewidziane” – podkreślił  

bp Roman Pindel, który w uroczystość Zwiastowania Pańskiego przewodniczył Mszy św. w parafii św. Magdaleny 

w Cieszynie. Przed liturgią biskup bielsko-żywiecki w łączności z papieżem Franciszkiem i biskupami świata  

dokonał Aktu poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi. Więcej: www.ekai.pl 

 

Bp Milewski: przyjmowanie uchodźców to nasza troska o życie 

Przyjmowanie uchodźców z Ukrainy w naszym kraju, to wyraz troski o życie, które jest święte – powiedział  

bp Mirosław Milewski w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, w parafii pw. św. Józefa w Płocku. Dodał, że obecnie 

życie jest atakowane nawet przez organizacje, które powinny je chronić. Bp Milewski udzielił sakramentu  

bierzmowania młodzieży z parafii. Więcej: www.ekai.pl 

https://misyjne.pl/abp-gadecki-przekazal-papiezowi-rysunki-od-dzieci-z-ukrainy/
https://diecezja.pl/aktualnosci/abp-marek-jedraszewski-jestesmy-odpowiedzialni-za-kazde-poczynajace-sie-zycie/
https://www.ekai.pl/bp-piotrowski-kto-zabija-zycie-nosi-w-sobie-cos-z-nienormalnego-czlowieka/
https://www.ekai.pl/bp-pindel-zycie-czlowieka-jest-swiete-a-wiec-nienaruszalne/
https://www.ekai.pl/bp-milewski-przyjmowanie-uchodzcow-to-nasza-troska-o-zycie/
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Rada Społeczna przy Biskupie Płockim: życie ludzkie jest ważniejsze od interesów  

gospodarczych 
 

Życie człowieka i pokój są o wiele ważniejsze niż największe korzyści materialne i interesy gospodarcze  

oraz że międzynarodowe organizacje nie spełniają swojej roli ochrony praw człowieka – napisali członkowie Rady 

Społecznej przy Biskupie Płockim Piotrze Liberze w oświadczeniu pt. „Agresja Rosji na niepodległą Ukrainę.  

Więcej: www.ekai.pl 

Ukraińskie matki na Jasnej Górze: zostawiłyśmy nasze wspaniałe życie i rodzinne domy 

Zostawiłyśmy w Ukrainie nasze wspaniałe życie, mężów, ojców, rodzinne domy, ale też strach i lęk o przyszłość 

naszych dzieci – mówią ukraińskie matki, które schronienie znalazły w jasnogórskim Domu Pielgrzyma i na tzw. 

Halach. Jasna Góra jest jednym z pierwszych miejsc, które zapewniły im bezpieczne schronienie i pomoc.  

Więcej: www.ekai.pl 

Bł. Natalia Tułasiewicz – kim jest nowa patronka polskich nauczycieli? 
 

Bł. Natalia Tułasiewicz, nauczycielka, polonistka i poetka beatyfikowana w grupie 108 męczenników  

II wojny światowej, została w środę ogłoszona patronką polskich nauczycieli. Ogłoszenie Natalii Tułasiewicz  

patronką polskich nauczycieli nastąpiło podczas konferencji prasowej z udziałem abp. Stanisława Gądeckiego, 

przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski i bp. Piotra Turzyńskiego, delegata KEP ds. duszpasterstwa  

nauczycieli., która odbyła się w siedzibie Caritas Polska w Warszawie. Więcej: www.ekai.pl 

 

Poseł Bartłomiej Wróblewski: obecnie nie ma instytucji prowadzącej kompleksowe badania  

nad rodziną 
 

Obecnie nie ma w Polsce instytucji, która kompleksowo podejmowałaby badania dotyczące rodziny.  

A tylko w związku z decyzjami prokreacyjnymi potrzebne są analizy psychologiczne, ekonomiczne, socjologiczne, 

pedagogiczne, demograficzne, ale także dotyczące ładu przestrzennego i ochrony zdrowia – mówi w wywiadzie 

dla KAI poseł Bartłomiej Wróblewski, autor projektu ustawy o powołaniu Polskiego Instytutu Rodziny i Demografii. 

Projekt od grudnia ub. roku czeka na procedowanie w sejmowej komisji rodziny i polityki społecznej.  

Więcej: www.ekai.pl 

 

RPD: rozszerzamy wsparcie psychologów mówiących w języku ukraińskim 
 

W kwietniu zwiększamy zakres pomocy psychologów biegle mówiących po ukraińsku, dyżurujących  

przy Dziecięcym Telefonie Zaufania 800 12 12 12. Pomoc można też uzyskać w języku rosyjskim - przekazało  

w komunikacie Biuro Prasowe Rzecznika Praw Dziecka. Więcej: www.portalsamorzadowy.pl 

https://www.ekai.pl/rada-spoleczna-przy-biskupie-plockim-zycie-ludzkie-jest-wazniejsze-od-interesow-gospodarczych/
https://www.ekai.pl/ukrainskie-matki-na-jasnej-gorze-zostawilysmy-nasze-wspaniale-zycie-i-rodzinne-domy/
https://www.ekai.pl/bl-natalia-tulasiewicz-patronka-polskich-nauczycieli/
https://www.ekai.pl/posel-bartlomiej-wroblewski-obecnie-nie-ma-instytucji-prowadzacej-kompleksowe-badania-nad-rodzina/
https://www.portalsamorzadowy.pl/polityka-i-spoleczenstwo/rpd-rozszerzamy-wsparcie-psychologow-mowiacych-w-jezyku-ukrainskim,365659.html
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Dobre prawo na Dzień Kobiet – propozycje Ordo Iuris dla matek i rodzin  
 

Instytut Ordo Iuris przedstawił trzy propozycje praktycznych zmian w obowiązujących przepisach dotyczących 

kwestii związanych z rodziną i macierzyństwem. 

· Eksperci przygotowali projekt ustawy zmierzający do ograniczenia zjawiska składania podczas rekrutacji  

do przedszkoli fałszywych oświadczeń o samotnym rodzicielstwie. 

· Zaprezentowano również projekt ustawy przywracający rozpatrywanie spraw rozwodowych na posiedzeniach 

stacjonarnych – materia tych spraw jest zbyt poważna i dalekosiężna by rozstrzygały się przed monitorem  

komputera. Przepisy „covidowe” o posiedzeniach zdalnych nie miałyby do nich zastosowania.  

Więcej: www.ordoiuris.pl 

 

Narodowy Dzień Życia 2022  

Bezpieczeństwo to rodzina! Życie w pokoju i poczuciu bezpieczeństwa, to podstawowe prawo każdego człowieka. 

Dzisiejszy dzień to okazja do przypomnienia, że pokój na świecie zaczyna się w sercu człowieka a jego budowanie 

to zadanie dla każdego z nas. Bardzo często szukamy tego na zewnątrz, zakładając że wystarczająca kwota  

na koncie, stała praca, dom zapewnia nam bezpieczeństwo. Jednak życie płynie swoim nurtem, jak rzeka; zmienia 

się i może być przewrotne. Jest to stan ducha aniżeli materia. Zatem, warto by tu zaznaczyć, że bezpieczeństwo 

jest czymś co potrzebujemy poczuć w sobie. Więcej: www.dzienzycia.pl 

 

Polskie siostry pomagają samotnym matkom na Ukrainie 
 

W czwartek Pierwsza Dama rozmawiała o potrzebach mam z dziećmi przebywających pod opieką Sióstr  

ze Zgromadzenia Małych Misjonarek Miłosierdzia na Ukrainie, które wraz ze swoimi podopiecznymi, uciekły  

przed wojną z Charkowa do Klasztoru Sióstr Niepokalanek w Jazłowcu. W zdalnym spotkaniu uczestniczyły  

również gospodynie miejsca – Siostry Niepokolanki. Więcej: www.prezydent.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polub nas na Facebooku i bądź na bieżąco! 

 

ZAPRASZAMY!!!  

 

 

 

https://ordoiuris.pl/rodzina-i-malzenstwo/dobre-prawo-na-dzien-kobiet-propozycje-ordo-iuris-dla-matek-i-rodzin
https://www.dzienzycia.pl/
https://www.prezydent.pl/malzonka-prezydenta/aktywnosc/polskie-siostry-pomagaja-samotnym-matkom-na-ukrainie,50324
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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RODZINY RODZINOM - inicjatywa modlitewna Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin KEP 

 

Dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin, Ks. Przemysław Drąg, prosi o podjęcie codziennej  

modlitwy różańcowej w rodzinach w intencji pokoju na Ukrainie i na świecie. Matka Boża prosi nas: „Odmawiajcie 

codziennie różaniec, aby uzyskać pokój dla świata i koniec wojny” /Orędzie Matki Bożej Fatimskiej z 13.05.1917 

r./ Zachęcamy wszystkie rodziny, małżeństwa, dzieci i młodzież do podjęcia codziennej modlitwy różańcowej  

o pokój na Ukrainie, o pokój na świecie i w naszych rodzinach. Niech nasze domy i serca będą przepełnione 

pokojem i modlitwą! Więcej: www.kodr.pl 

 

Adoracja Najświętszego Sakramentu umacnia rodzinę  

Nie ma idealnego małżeństwa, bo nie ma idealnych ludzi. Jednak w momencie sakramentu małżeństwa, które jest 

fundamentem chrześcijańskiej rodziny, małżonkowie rozpoczynają wspólną drogę do świętości. Jest to proces 

radosny, twórczy, kreatywny. To jest proces odkrywania siebie w wielkiej pokorze i bycie przy Chrystusie dzień 

po dniu – powiedział ks. dr Przemysław Drąg, krajowy duszpasterz rodzin, w rozmowie z Małgorzatą Bochenek  

z „Naszego Dziennika”. Więcej: www.radiomaryja.pl 

Ogólnopolskie spotkanie online Diecezjalnych Doradców Życia Rodzinnego 

W dniu 21 marca br. odbyło się ogólnopolskie spotkanie Diecezjalnych Doradców Życia Rodzinnego.  

Spotkanie było kolejnym, cyklicznie odbywającym się wydarzeniem, którego celem jest wypracowanie dokumentu 

regulującego pracę doradców życia rodzinnego w Polsce. Spotkanie prowadziła Beata Choroszewska, Krajowa 

Doradczyni Życia Rodzinnego. W ramach obrad przedstawiciele Zespołu ds. Naturalnych Metod Rozpoznawania 

Płodności oraz Zespołu ds. Młodzieży podzielili się wynikami swojej pracy. Więcej: www.kodr.pl 

M. Nowak o powstających wspólnotach miłośników życia: Trwa szczególny czas, aby zająć się 

obroną życia człowieka. To istotne zwłaszcza teraz, kiedy widzimy, jak ochrona życia jest szar-

gana u naszych wschodnich sąsiadów  
 

Kluby pro-life, czyli wspólnoty miłośników życia są inicjatywą, której celem jest udzielenie wsparcia wszystkim, 

dla których obrona życia jest ważna i chcieliby się zaangażować w większym stopniu (…). Będziemy zachęcać,  

aby wspólnoty miłośników życia powstawały w całym kraju, natomiast na początek będzie to jedna wspólnota, 

która ma na celu naszą formację. Trzeba zacząć od formacji duchowej, bo będziemy proponować rozważanie 

encykliki „Evangelium Vitae” – mówił Marcin Nowak, członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia, 

w audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja. Więcej: www.radiomaryja.pl 

 
 

 

http://kodr.pl/2022/03/rodziny-rodzinom-inicjatywa-modlitewna-krajowego-osrodka-duszpasterstwa-rodzin-kep/
https://www.radiomaryja.pl/kosciol/adoracja-najswietszego-sakramentu-umacnia-rodzine/
http://kodr.pl/2022/03/ogolnopolskie-spotkanie-online-diecezjalnych-doradcow-zycia-rodzinnego/
https://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-m-nowak-o-powstajacych-wspolnotach-milosnikow-zycia-trwa-szczegolny-czas-aby-zajac-sie-obrona-zycia-czlowieka-to-istotne-zwlaszcza-teraz-kiedy-widzimy-jak-ochrona-zycia-jest-szarga/
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Obrońcy życia: potrzeba większego zaangażowania katolików, by zmienić społeczne myślenie 

o życiu człowieka 
 

– Choć wojna zbiera tragiczne żniwo i wciąż rośnie liczba ofiar, to jednak najwięcej osób jest zabijanych w wyniku 

aborcji – przypomnieli o tym obrońcy życia, którzy dziś przybyli na Jasną Górę. To już ich 42. pielgrzymka. Wpisała 

się ona w II Tydzień Modlitw o Ochronę Życia. Mszy św. z udziałem przedstawicieli ruchów pro-life przewodniczył 

abp Wacław Depo, metropolita częstochowski. Więcej: www.ekai.pl 

„Dziś postawa pro-life to pomoc uchodźcom”. Jutro Dzień Świętości Życia 
 

"W tym momencie prawdziwa postawa pro-life to pomoc uchodźcom wojennym" – mówi Jakub Bałtroszewicz, 

prezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia i Rodziny w rozmowie z KAI. Jak podkreśla Bałtroszewicz, Federacja 

nie planuje w tym roku specjalnych wydarzeń związanych z przypadającym na 25 marca Dniem Świętości Życia. 

„To czas na pomaganie, nie na świętowanie” – stwierdza. Członkowie organizacji włączą się natomiast  

w modlitewne poświęcenie Ukrainy i Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi. Więcej: www.aleteia.org 

 

Modlitwa dzieci 

 „Odmawiajcie codziennie różaniec, aby uzyskać pokój dla świata i koniec wojny!” – Matka Boża w objawieniach  

z Fatimy. Celem inicjatywy “Modlitwa Dzieci” jest realizacja prośby Matki Bożej skierowanej do dzieci  

w  Gietrzwałdzie i Fatimie, aby odmawiać codziennie różaniec w intencji nawrócenia grzeszników i pokoju  

na świecie. Wobec zmieniającej się sytuacji na świecie i tak wielu cierpień, wierzymy, że prosta i ufna modlitwą 

dzieci może przemienić świat. Święty Ojciec Pio mówił, że „różaniec jest najpotężniejszą bronią”,  

dlatego szczególnie zachęcamy dzieci do modlitwy różańcowej. Więcej: www.modlitwadzieci.pl 

 

Dzień Kolorowej Skarpetki – Światowy Dzień Zespołu Downa 
 

Kolorowe skarpetki to symbol solidaryzowania się z chorymi na Zespół Downa. Dziś w pierwszy dzień wiosny 

obchodzimy Światowy Dzień Zespołu Downa, święto ustanowione w 2005 roku z inicjatywy Europejskiego  

Stowarzyszenia Zespołu Downa. Celem dnia jest podniesienie świadomości na temat życia i potrzeb osób  

z zespołem Downa. Źródło: www.ekokalendarz.pl 

 

Osoby z zespołem Downa poprowadziły „Pytanie na śniadanie” 

Bartosz Pawłowski, Jakub Ruciński, Magda Sterczyńska i Paweł Grzegorczyk – sportowcy ze stowarzyszenia  

Olimpiady Specjalne Polska współprowadziły poranny program w TVP 2 „Pytanie na śniadanie”. Okazją był  

obchodzony 21 marca Światowy Dzień Zespołu Downa. Więcej: www.jedenznas.pl 

 

https://www.ekai.pl/obroncy-zycia-potrzeba-wiekszego-zaangazowania-katolikow-by-zmienic-spoleczne-myslenie-o-zyciu-czlowieka/
https://pl.aleteia.org/2022/03/24/dzis-postawa-pro-life-to-pomoc-uchodzcom-jutro-dzien-swietosci-zycia/
https://modlitwadzieci.pl/
https://www.ekokalendarz.pl/dzien-kolorowej-skarpetki/
https://jedenznas.pl/osoby-z-zespolem-downa-poprowadzily-pytanie-na-sniadanie/
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Lekarz o dorosłych z zespołem Downa: Są aniołami pośród nas 
 

Pacjenci z zespołem Downa są aniołami pośród nas. To jest nasz dodatkowy kosmos. Mam wśród nich grupę 

swoich wielkich przyjaciół – mówi pediatra i genetyk kliniczny prof. dr hab. n. med. Jolanta Wierzba,  

która od ponad 30 lat zajmuje się chorymi z trisomią 21. Medycyna okresu dorosłości osób z zespołem Downa  

to tematyka kolejnego wykładu z cyklu Bioethics Lab, który jest już dostępny na stronach Interdyscyplinarnej 

Akademii Bioetyki. Więcej: www.ekai.pl 

 

„Rodzina – źródło pokoju” – to hasło XV Metropolitalnego Święta Rodziny 
 

„Rodzina – źródło pokoju” – to hasło XV Metropolitalnego Święta Rodziny. Wydarzenie odbędzie się na przełomie 

maja i czerwca. W Bibliotece Śląskiej w Katowicach odbyło się dziś spotkanie zapowiadające tegoroczne Święto. 

Jego organizatorzy przedstawili i omówili program wydarzenia, a także zachęcali instytucje i podmioty  

do włączenia się w jego organizację. Więcej: www.ekai.pl 

 

Lublin: Donia, czyli polsko-ukraińskie Okno Życia 

W Lublinie powstało polsko-ukraińskie Okno Życia. "Ma kilka wymiarów, a jeden z nich nawiązuje do trwającej 

obecnie wojny" - mówi pomysłodawca inicjatywy, ks. Mieczysław Puzewicz, archidiecezjalny duszpasterz osób 

wykluczonych. Okno powstało w siedzibie Centrum Wolontariatu przy ul. Gospodarczej 2 na lubelskich Tatarach. 

Nawiązuje do historii tego miejsca i aktualnego dramatu, jaki dzieje się za naszą wschodnią granicą. Nieprzypad-

kowa jest też data otwarcia. Dziś w Kościele przypada wigilia Uroczystości Zwiastowania NMP obchodzonej rów-

nież, jako Dzień Świętości Życia. Więcej: www.niedziela.pl 

Patryk w Oknie Życia na Hożej. To już dwudzieste dziecko 
 

Dziś w nocy w Oknie Życia przy ul. Hożej w Warszawie siostry franciszkanki Rodziny Maryi znalazły  

kilkumiesięczne niemowlę. Pozostawiono przy nim karteczkę z datą ostatniego szczepienia w listopadzie 2021 

roku. Chłopcu nadały imię jutrzejszego patrona - św. Patryka. Więcej: www.archwwa.pl 

 

Krakowskie Okno Życia ponownie otwarte 

– Kościół stoi na straży świętości życia nie tylko w znaczeniu teologicznym, ale także bardzo praktycznym  

i konkretnym – mówił bp Robert Chrząszcz. Na ulicy Przybyszewskiego 39 w Krakowie, po trwającym kilka  

miesięcy remoncie, ponownie otwarto Okno Życia. – Jesteśmy szczęśliwi, że dziś, w Uroczystość Zwiastowania 

Pańskiego, dzięki liturgii urzeczywistniamy ten moment, kiedy odwieczne Słowo stało się ciałem. I oto On,  

prawdziwy Bóg i człowiek, przychodzi do tego świata i zostaje przyjęty przez młodą dziewczynę w nazareńskim 

zaciszu. W dniu, kiedy nowe życie zostało przyjęte przez Maryję, otwieramy nowe Okno Życia – mówił bp Robert 

Chrząszcz. Więcej: www.diecezja.pl 

https://www.ekai.pl/lekarz-o-doroslych-z-zespolem-downa-sa-aniolami-posrod-nas/
https://www.ekai.pl/rodzina-zrodlo-pokoju-to-haslo-xv-metropolitalnego-swieta-rodziny/
https://www.niedziela.pl/artykul/78792/Lublin-Donia-czyli-polsko-ukrainskie-Okno
https://archwwa.pl/aktualnosci/patryk-w-oknie-zycia-na-hozej-to-juz-dwudzieste-dziecko/
https://diecezja.pl/aktualnosci/krakowskie-okno-zycia-ponownie-otwarte/


 

Strona | 8  
 

Papież: to życie jest prawem, a nie śmierć 

 

Tarnów: dziewczynka w Oknie Życia  

Kolejne dziecko w tarnowskim Oknie Życia. Siostry józefitki znalazły w nim dziewczynkę, która najprawdopodob-

niej ma kilka dni. To już szóste dziecko w Oknie Życia, w domu sióstr józefitek przy ul. Mościckiego w Tarnowie. 

Więcej: www.onet.pl 

 

Sosnowiec: 3-miesięczny chłopiec w Oknie Życia 

W poniedziałek 7 marca br. o godz. 18.48 do „Okna Życia” w Sosnowcu, zlokalizowanego przy Klasztorze Sióstr 

Karmelitanek w Sosnowcu (ul. Matki Teresy Kierocińskiej 25), przyniesiono ok. trzymiesięcznego chłopca. Dziecko 

było spokojne, zadbane, ubrane w ciepły kombinezon, a przy nim - reklamówka z przyborami do pielęgnacji.  

Więcej: www.diecezja.sosnowiec.pl 

 

Płock. Drugie dziecko w oknie życia 

Zdrowa dziewczynka, urodzona pod koniec stycznia tego roku, znaleziona została 2 marca w oknie życia w Płocku. 

Zgodnie z procedurami, dziecko przebywa obecnie w szpitalu. To drugie dziecko w płockim oknie życia,  

znajdującym się w domu Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Płocku. Więcej: www.onet.pl 

 

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego. „Żeby Bóg mógł dać siłę dziewczynom, które tego  

potrzebują, żeby tej aborcji nie dokonać”  
 

14 lat małżeństwa, 5 dzieci, jedno niepełnosprawne i jedno, które miało takie być. Marek i Aneta Warejko  

zachęcają do podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Więcej: www.marsz.info 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Śledź nas na Twitterze 

 

Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin prowadzi oficjalny  

kanał na Twitterze. 

 

Zapraszamy do śledzenia aktualności: twitter.com/DRodzin

     

                                                                 

 

https://www.onet.pl/informacje/kai/tarnow-dziewczynka-w-oknie-zycia/n86dk5x,30bc1058
http://diecezja.sosnowiec.pl/?skelMod=ModNews&nid=5411
https://www.onet.pl/informacje/kai/plock-drugie-dziecko-w-oknie-zycia/j6z2dms,30bc1058
https://marsz.info/duchowa-adopcja-dziecka-poczetego-zeby-bog-mogl-dac-sile-dziewczynom-ktore-tego-potrzebuja-zeby-tej-aborcji-nie-dokonac/
https://twitter.com/DRodzin
https://twitter.com/DRodzin
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Ze świata 
 

Fundusz Ludnościowy Narodów Zjednoczonych wysyła na Ukrainę pakiety pomocowe  

ze środkami higienicznymi, w których znajdują się środki poronne  

Docierają do nas informacje z Ukrainy o kobietach zgwałconych. Są to koszmarne sytuacje. (…) W tej chwili  

Fundusz Ludnościowy Narodów Zjednoczonych (UNFPA) przygotowuje pakiety pomocowe ze środkami  

higienicznymi. Niestety, w pakietach są także środki poronne. Czy one są wykorzystywane tylko w przypadkach 

skrajnych? Po co te środki są wysyłane na Ukrainę? – wskazuje Ewa Kowalewska, dyrektor Human Life International 

Polska, w audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja. Więcej: www.radiomaryja.pl 

 

Obrona ŻYCIA z okopu wojny. „Jeśli naprawdę chcemy pokoju, musimy wyeliminować aborcję”.  
 

Europejska Federacja ONE OF US potępia wojnę na Ukrainie i stwierdza, że „Europa i cywilizacja zachodnia  

potrzebują prawdziwego moralnego „dozbrojenia” swoich zasad, fundamentów i wartości. To „dozbrojenie”  

zaczyna się od obrony życia każdego człowieka”. Więcej: www.opoka.org.pl 

 

Abp Kulbokas: kilku wolontariuszy oddało życie za dzieci 
 

Przebywający w Kijowie nuncjusz apostolski w Ukrainie koordynuje działania humanitarne oraz trwa w kontakcie 

ze Stolicą Apostolską. Informowanie o bieżącej sytuacji pozwala na wspólne omawianie możliwych dalszych  

kroków w celu wpłynięcia na bieg wojny. „Misją Kościoła jest pomoc ludziom, ale także zabieganie o nawrócenie 

i zbawienie wszystkich, także agresora” – powiedział w rozmowie z portalem Crux abp Visvaldas Kulbokas.  

Więcej: www.ekai.pl 

 

Przebłaganie za aborcje 

 

Biskupi Ukrainy ogłosili 24 marca dniem pokuty i postu za grzechy aborcji. Dzień pokuty i postu za brak szacunku 

wobec życia przeżywany będzie w ramach trwającej na Ukrainie nowenny do Matki Bożej Fatimskiej. Modlitwa  

ta jest bezpośrednim przygotowaniem do poświęcenia Ukrainy i Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi. Aktu dokona 

Papież Franciszek 25 marca w bazylice św. Piotra na Watykanie w duchowej jedności z biskupami świata i całym 

Kościołem powszechnym. Więcej: www.naszdziennik.pl 

 

„Głos Nienarodzonych” – 24 marca dzwon z Polski rozbrzmi we Lwowie 

 

W czwartek 24 marca, w przeddzień Dnia Świętości Życia, drugi dzwon z Polski jako „Głos Nienarodzonych”  

zostanie przekazany do Ukrainy. Pierwszy z nich już zabrzmiał w Ekwadorze. Dźwięk dzwonu ma przypominać  

o szacunku do życia od poczęcia do naturalnej śmierci oraz potrzebie jego ochrony. Wydarzenie nabiera  

szczególnego znaczenia w obliczu wojny. Więcej: www.ekai.pl 

https://www.radiomaryja.pl/informacje/fundusz-ludnosciowy-narodow-zjednoczonych-wysyla-na-ukraine-pakiety-pomocowe-ze-srodkami-higienicznymi-w-ktorych-znajduja-sie-srodki-poronne/
https://opoka.org.pl/News/Polska/2022/obrona-zycia-z-okopu-wojny
https://www.ekai.pl/abp-kulbokas-kilku-wolontariuszy-oddalo-zycie-za-dzieci/
https://naszdziennik.pl/index.php/wiara-kosciol-na-swiecie/253010,przeblaganie-za-aborcje.html
https://www.ekai.pl/glos-nienarodzonych-24-marca-dzwon-z-polski-rozbrzmi-we-lwowie/
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Kard. Versaldi: szkoła miejscem dialogu i troski o najsłabszych 
 

Kongregacja Edukacji Katolickiej przedstawiła dzisiaj nową instrukcję na temat tożsamości szkoły katolickiej  

w kulturze dialogu. Powinna ona promować budowanie relacji społecznych oraz troskę o najsłabszych,  

a także proponować sprawdzone wartości stanowiące fundament życia chrześcijańskiego. Prefekt dykasterii,  

kard. Giuseppe Versaldi zaznaczył, że instrukcja idzie w kierunku proponowanego przez Papieża Globalnego 

Paktu Edukacyjnego, czyli wielkiego przymierza na rzecz wychowania. Więcej: www.vaticannews.va 

 

Ukraina: dramat podzielonych wojną rodzin 
 

Wojna na Ukrainie to nie tylko dramat dwóch słowiańskich narodów, które mogłyby żyć w pokoju, ale rozdzieliła 

je wojna. To także dramat podzielonych rodzin, które znalazły się po dwóch stronach barykady. Na Ukrainie, 

zwłaszcza w jej wschodniej części żyło wiele rodzin mieszanych: ukraińsko – rosyjskich. Wojna zachwiała relacjami 

rodzinnymi i postawiła ludzi przed trudnymi wyborami. „Są u nas dwie rodziny z Kijowa. Mężowie, żona, dzieci. 

Razem 8 osób. Bardzo mnie to zastanawia, jak rodzina może być tak podzielona – mówi o. Paweł Odój OFM Conv., 

duszpasterz w parafii św. Antoniego we Lwowie. Więcej: www.vaticannews.va 

 

Jezuici przyjmują rodziny z dziećmi chorymi onkologicznie 
 

Jezuici w Polsce aktywnie włączają się w pomoc uchodźcom. Działania są podejmowane w całym kraju  

oraz na Ukrainie. Gdyńska wspólnota nawiązała współpracę z oddziałem onkologicznym szpitala w Gdańsku  

i przyjęła rodzinę z chłopcem leczącym się onkologicznie. Więcej: www.vaticannews.va 

 

Mosty solidarności Caritas ratują tysiące dzieci 
 

Nie czekając na powstanie oficjalnych korytarzy humanitarnych, Caritas i ukraińskie parafie na własną rękę  

organizują ewakuację tysięcy dzieci z terenów najbardziej zagrożonych. Trafiają one do Polski i innych krajów 

europejskich, w których organizacje kościelne gwarantują ich przyjęcie i ochronę. Więcej: www.vaticannews.va 

 

Elżbietanka z Ukrainy: serce pęka, gdy dzieci żegnają idących na wojnę ojców 
 

„Najtrudniejszy jest płacz dzieci, które żegnają się z ojcami zostającymi na Ukrainie, by walczyć o pokój.  

Ci ludzie mają świadomość, że może to być ich ostatnie pożegnanie w życiu” – mówi Radiu Watykańskiemu siostra 

Karolina Szemraj. Przełożona elżbietanek w Czerwonogradzie przywiozła do Polski grupę kobiet  

z małymi dziećmi, a teraz organizuje zbiórkę pomocy humanitarnej, którą dostarczy na Ukrainę.  

Więcej: www.vaticannews.va 

 

 
 
 

https://www.vaticannews.va/pl/watykan/news/2022-03/kard-versaldi-szkola-miejscem-dialogu-i-troski-o-najslabszych.html
https://www.vaticannews.va/pl/swiat/news/2022-03/ukraina-dramat-podzielonych-wojna-rodzin.html
https://www.vaticannews.va/pl/kosciol/news/2022-03/jezuici-przyjmuja-rodziny-z-dziecmi-chorymi-onkologicznie.html
https://www.vaticannews.va/pl/kosciol/news/2022-03/mosty-solidarnosci-caritas-ratuja-tysiace-dzieci.html
https://www.vaticannews.va/pl/kosciol/news/2022-03/elzbietanka-z-ukrainy-dzieci-zegnaja-idacych-na-wojne-ojcow.html
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Misją Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin jest troska o rodzinę, promocja godności  

kobiety i mężczyzny, propagowanie wychowania dzieci do wartości. 

Nasze działania są bezpłatne. Sami pokrywamy koszty naszych przedsięwzięć. 

Jeśli sprawy rodziny są dla Ciebie ważne i chciałbyś (-abyś) finansowo nas wesprzeć, zapraszamy! 

 

Jesteśmy wdzięczni za wszelkie wsparcie finansowe: 

Nr konta: ING PL 43 1050 1025 1000 0090 3030 5495 

 

Dane do przelewu: 

Fundacja „Razem w Rodzinie” 

Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6 

01-015 Warszawa 
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