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Papież Franciszek o małżeństwie i rodzinie  
 

Papież do rodzin: jesteście żywym obrazem Boga  
 

Rodzina to rzeczywistość, która w sposób naoczny ukazuje nam miłość Boga  

– powiedział Papież w drugim już filmie przygotowanym przez watykańską  

Dykasterię ds. Świeckich, Rodziny i Życia. Filmy te mają pomóc w lepszym  

przeżywaniu trwającego obecnie Roku Rodziny. Więcej: www.vaticannews.va 

 

 

Temat Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych  
 

Ojciec Święty wybrał temat Pierwszego Światowego Dnia Dziadków oraz Osób Starszych. Brzmi on: „Ja jestem  

z tobą przez wszystkie dni” (por. Mt 28, 20). Dzień ten będzie obchodzony w niedzielę 25 lipca.  

Więcej: www.vaticannews.va 

 

 

Papież złożył Polakom życzenia z okazji 3 maja 
 

Papież w pozdrowieniach po katechezie zachęcił, aby w czasie paschalnym odnowić z hojnością zaangażowanie 

w służbie Bogu i braciom. Wezwał do bycia odważnymi świadkami zmartwychwstałego Pana, który ukazuje ucz-

niom chwalebne rany swojej męki. Więcej: www.vaticannews.va 

 

 

Papież: przywracajcie młodym smak życia i nadzieję na przyszłość 
 

„Nigdy nie zapominajcie, że Chrystus żyje i wzywa was do odważnego podążania za Nim. Wtedy będziecie pło-

mieniem, który ożywia nadzieję w sercach wielu młodych ludzi, którzy są zniechęceni, smutni i bez perspektyw” 

– słowa tej zachęty skierował Papież do członków Fraternii Politycznej Wspólnoty Chemin Neuf, których przyjął 

na audiencji. Więcej: www.vaticannews.va 
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https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2021-04/papiez-do-rodzin-jestescie-zywym-obrazem-boga.html
https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2021-04/temat-pierwszego-swiatowego-dnia-dziadkw-i-starszych.html
https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2021-04/papiez-audiencja-28-kwietnia-2021.html
https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2021-04/papiez-do-bractwa-polityczne-i-chemin-neuf.html
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Z Polski 
 

MRiPS pracuje nad strategią demograficzną oraz poszerzeniem polityki prorodzinnej  
 

Zasiłek dla babć i dziadków za opiekę nad małym wnukiem. To jeden z pomysłów, który analizuje Ministerstwo 

Rodziny w ramach rozwijania polityki prorodzinnej. Polski rząd przygląda się programom wsparcia dla rodzin, które 

zostały wprowadzone na Węgrzech.  

Jednym z takich rozwiązań jest właśnie świadczenie pozwalające dziadkom przejąć opiekę nad dziećmi w okresie 

od pierwszego do trzeciego roku życia. To odciążyłoby matki, które mogłyby powrócić na rynek pracy. Więcej: 

www.radiomaryja.pl 

 

Min. M. Maląg w TV Trwam: Z programu 500 plus do polskich rodzin trafiło ponad 140 mld 

zł. To potężna inwestycja w rodzinę  
 

Program Rodzina 500 plus to potężna inwestycja w polską rodzinę, w kapitał ludzki. Wszystkie założone cele  

zostały osiągnięte. Program poprawił sytuację polskich rodzin, a przede wszystkim sprawił, że rodzina znalazła  

się w centrum uwagi polskiego rządu. Ponad 140 mld zł trafiło z tego tytułu do polskich rodzin – powiedziała 

minister rodziny i polityki społecznej, Marlena Maląg, w programie „Polski punkt widzenia” w TV Trwam.  

Więcej: www.radiomaryja.pl 
 

Wprowadzenie programów prorodzinnych w Polsce nie przełożyło się na wzrost urodzeń  
 

Pomimo programów takich jak „500 plus”, w Polsce nadal nie odnotowaliśmy wzrostu urodzeń. Rząd zapowiada 

wprowadzenie nowych programów prorodzinnych w ramach „Nowego Polskiego Ładu”. Środki przekazywane  

na rodzinę traktuje jako inwestycję. Więcej: www.radiomaryja.pl 

 

3 mln zł na rozwój sieci domów dla samotnych matek i kobiet w ciąży 

 

Domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży to placówki zapewniające pobyt i wsparcie przede wszystkim 

matkom, ale także ojcom i innym osobom sprawującym opiekę nad dziećmi, które znalazły się w sytuacji kryzyso-

wej. W tym roku w ramach programu „Za życiem” na rozwój sieci takich domów przeznaczone zostaną 3 mln zł. 

Więcej: www.gov.pl 

 
 

Startuje druga edycja Konkursu „Po pierwsze Rodzina!” 

 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej otwiera drugą edycję konkursu „Po pierwsze Rodzina!”. To projekt,  

w ramach którego organizacje z trzeciego sektora mogą uzyskać łącznie do 8,4 miliona zł na realizację projektów 

tworzących przyjazne otoczenie dla rodziny. Nabór wniosków rozpocznie się 9 kwietnia br. Więcej: www.gov.pl 
 

https://www.radiomaryja.pl/informacje/mrips-pracuje-nad-strategia-demograficzna-oraz-poszerzeniem-polityki-prorodzinnej/
https://www.radiomaryja.pl/informacje/min-m-malag-w-tv-trwam-z-programu-500-plus-do-polskich-rodzin-trafilo-ponad-140-mld-zl-to-potezna-inwestycja-w-rodzine/
https://www.radiomaryja.pl/informacje/wprowadzenie-programow-prorodzinnych-w-polsce-nie-przelozylo-sie-na-wzrost-urodzen/
https://www.gov.pl/web/rodzina/3-mln-zl-na-rozwoj-sieci-domow-dla-samotnych-matek-i-kobiet-w-ciazy
https://www.gov.pl/web/rodzina/startuje-druga-edycja-konkursu-po-pierwsze-rodzina
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Rzecznik: Prace społeczne za utrudnianie dziecku kontaktów z drugim rodzicem 

Dziecko ma prawo do wychowywania przez oboje rodziców, a matka czy ojciec nie mogą niszczyć więzi dziecka z 

drugim rodzicem, celowo utrudniając mu kontakt, często wbrew wyrokowi sądu. Dlatego Rzecznik Praw Dziecka 

zwraca się do Ministra Sprawiedliwości, by pilnie doprowadzić do zmiany przepisów, tak by ukrócić proceder alie-

nacji rodzicielskiej. Jeśli nie wystarczą kary pieniężne, potrzebne są obowiązkowe prace społeczne – uważa Rzecz-

nik. Więcej: www.brpd.gov.pl 

215 zł zasiłku dla dzieci z niepełnosprawnościami to rażąco mało. Rzecznik wnosi o pilną  

podwyżkę 

Państwo musi lepiej dbać o potrzeby dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, bo obecne przepisy nie zapew-

niają im dostatecznej ochrony i godziwych warunków życia. Jednym z działań, które należy pilnie podjąć, jest zda-

niem Rzecznika Praw Dziecka znaczące podniesienie kwoty zasiłku pielęgnacyjnego i wprowadzenie jego corocznej 

waloryzacji. Rzecznik wystąpił o to do Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marleny Maląg. Więcej: 

www.brpd.gov.pl 

 

Bp Wróbel: Technologia produkcji szczepionek AstraZeneca i Johnson&Johnson budzi poważny 

sprzeciw moralny 
 

Pomimo tego, że technologia produkcji szczepionek firm AstraZeneca i Johnson&Johnson budzi poważny sprzeciw 

moralny, to jednak mogą z nich korzystać ci wierni, którzy nie mają możliwości wyboru innej szczepionki i są do 

tego wprost zobligowani określonymi uwarunkowaniami egzystencjalnymi lub zawodowymi – napisał w Stanowisku 

bp Józef Wróbel SCJ, przewodniczący Zespołu Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetycznych. Więcej: 

www.episkopat.pl 

 

Ks. prof. Muszala: Jeśli nie ma przeciwwskazań lekarskich – szczepcie się! 
 

– Wszystkim, którzy mają wątpliwości, czy przyjąć szczepionki, pragnę powiedzieć: jeśli nie ma przeciwwskazań 

lekarskich – szczepcie się! – radzi ks. dr hab. Andrzej Muszala, prof. Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie. Członek 

Zespołu Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetycznych wydał dziś osobiste stanowisko w kwestii  

niedawnego dokumentu Zespołu nt. moralnych aspektów korzystania ze szczepionek AstraZeneca oraz  

Johnson&Johnson. Więcej: www.niedziela.pl 

 

 
 
 
 

 

Polub nas na Facebooku i bądź na bieżąco! 

 

ZAPRASZAMY!!!  

 

 

https://brpd.gov.pl/2021/04/24/rzecznik-prace-spoleczne-za-utrudnianie-dziecku-kontaktow-z-drugim-rodzicem/
https://brpd.gov.pl/2021/03/30/215-zl-zasilku-dla-dzieci-z-niepelnosprawnosciami-to-razaco-malo-rzecznik-wnosi-o-pilna-podwyzke/
https://episkopat.pl/bp-wrobel-technologia-produkcji-szczepionek-astrazeneca-i-johnsonjohnson-budzi-powazny-sprzeciw-moralny/?fbclid=IwAR1cZLWsNtl_lUm3SlFXLQz2ZQYXyIemeAXM53t6VSJZuBLFbSwD1mTzDg8
https://www.niedziela.pl/artykul/67110/Ks-prof-Muszala-Jesli-nie-ma
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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Ks. H. Zieliński: Plakaty przedstawiające dziecko w łonie matki promują szacunek do życia, 

który zapisany jest w konstytucji. Promują wartości, które wpisane są w serca ludzi wierzą-

cych    

Plakaty przedstawiające dziecko w łonie matki promują szacunek do życia, który zapisany jest w Konstytucji RP. 

Promują wartości konstytucyjne i wartości, które są wpisane także w serca ludzi wierzących. Plakaty w sposób 

nieagresywny, piękny promują dobro. Należy pamiętać, że inicjatywa wyszła od osób, które zrobiły to za własne 

pieniądze – mówił ks. Henryk Zieliński, redaktor naczelny tygodnika „Idziemy”, w rozmowie z portalem Radia Ma-

ryja. Więcej: www.radiomaryja.pl 

 

Pomimo pandemii rozwija się wolontariat hospicyjny 

Ok. 30 szkół, przedszkola, wspólnoty parafialne z Buska-Zdroju oraz osoby indywidualne stanowią zaplecze i 

wsparcie dla działalności buskiego Hospicjum im. św. Brata Alberta, prowadzonego przez kielecką Fundację św. 

Brata Alberta. Więcej: https://jedenznas.pl 

 

Drugie w diecezji płockiej Okno Życia 

Okno Życia, czyli miejsce, gdzie matka może bezpiecznie pozostawić swoje nowonarodzone dziecko, którego z 

różnych powodów nie może wychowywać, otwarto w Przasnyszu w diecezji płockiej. Okno powstało z inicjatywy 

Starostwa Powiatowego, jego poświęcenia dokonał ks. prał. dr Andrzej Maciejewski. To drugie, po Płocku, Okno 

Życia w diecezji płockiej. Więcej: www.jedenznas.pl 

 

Kilkumiesięczna dziewczynka w częstochowskim oknie życia 

Kilkumiesięczne dziecko trafiło do Okna Życia w Częstochowie. To już piąte niemowlę, które znalazło tam  

bezpieczne schronienie. Dziecko, które odnaleziono w częstochowskim oknie życia to kilkumiesięczna  

dziewczynka, stan jej zdrowia określono jako dobry, ale niemowlę trafiło na rutynowe badania do szpitala.  

Więcej: www.radiomaryja.pl 

 

Chłopiec w Oknie Życia w Łodzi 
 

W Poniedziałek Wielkanocny, 5 kwietnia 2021, o godz. 18:25, w domu sióstr urszulanek w Łodzi, przy ul. Obywa-

telskiej 60, rozległ się dzwonek informujący o otwarciu Okna życia. Siostry znalazły w nosidełku chłopca. - Według 

naszej oceny chłopiec ma około 5 miesięcy. Był starannie ubrany, uśmiechał się, gaworzył – opowiada s. Anna 

Baranowska, pielęgniarka w domu Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego w Łodzi. - Ochrzciłyśmy go "z wody", 

nadając mu imię Antoni. Więcej: www.caritas.lodz.pl 
 

https://www.radiomaryja.pl/informacje/nasz-temat-ks-h-zielinski-plakaty-przedstawiajace-dziecko-w-lonie-matki-promuja-szacunek-do-zycia-ktory-zapisany-jest-w-konstytucji-promuja-wartosci-ktore-wpisane-sa-w-serca-ludzi-wierzacych/
https://jedenznas.pl/pomimo-pandemii-rozwija-sie-wolontariat-hospicyjny/
https://jedenznas.pl/drugie-w-diecezji-plockiej-okno-zycia/
https://www.radiomaryja.pl/informacje/kilkumiesieczne-dziecko-trafilo-do-okna-zycia-w-czestochowie/
http://www.caritas.lodz.pl/?art=618a7480cc08ed760cdcf078ce183af6
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M. Guziak-Nowak: Każdy z nas jest powołany, by być apostołem pro-life w swoim środowisku 

  

Mam głębokie przekonanie, że najwięcej w sprawie pro-life może zrobić każdy i każda z nas: jako sąsiad, ciocia, 

koleżanka z pracy. Każdy z nas jest powołany, by być apostołem pro-life w swoim środowisku – mówiła w wywiadzie 

dla TV Trwam Magdalena Guziak-Nowak, sekretarz zarządu Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. 

Więcej: www.radiomaryja.pl 
 

 

Życie prenatalne w trójwymiarze 

 

Książka „Genesis. Początek życia człowieka” to nowa propozycja Fundacji Małych Stópek. Zawiera informacje  

o rozwoju prenatalnym człowieka od poczęcia do narodzin. Książka ma funkcję tzw. rozszerzonej rzeczywistości 

tzn. że ściągając specjalną aplikację „Genesis ar+” na smartfon lub tablet można zobaczyć w trójwymiarze  

nienarodzone dziecko i poszczególne etapy jego rozwoju. Więcej: www.ekai.pl 

 

 

Rusza telefon zaufania dla małżeństw w kryzysie. To całkowicie anonimowa i bezpłatna pomoc 
 

Od poniedziałku 26 kwietnia małżeństwa przeżywające różne trudności i problemy mogą skorzystać z telefonu 

zaufania, który uruchomiła Fundacja Blisko Rodziny działająca przy Archidiecezji Warszawskiej.  

Więcej: www.archwwa.pl 

 

Caritas diecezji legnickiej uruchamia teleporady psychiatry 

 

Caritas Diecezji Legnickiej uruchamia teleporady z dziedziny psychiatrii. Z bezpłatnego wsparcia będzie mógł  

skorzystać każdy i w sposób anonimowy. Zaplanowano dwie pilotażowe sesje, które odbędą się 14 i 21 kwietnia 

br. w godzinach od 17.30 do 18.30. – Chcemy zorientować się, czy taka forma porad będzie cieszyła się zaintere-

sowaniem. Jeśli będzie taka konieczność, postaramy się zwiększyć ilość spotkań. Może okaże się, że watro będzie 

rozszerzyć taką formę pomocy o innych specjalistów – mówi dyrektor legnickiej Caritas ks. Robert Serafin.  

Więcej: www.ekai.pl 

 

Projekt – Umarły, aby żyć wiecznie 

Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin i Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka realizuje projekt 

„Umarły, aby żyć wiecznie”. Jego celem jest szeroka promocja w środowisku duszpasterstwa rodzin w Polsce 

„Kompendium pastoralnego o rodzinnym pogrzebie dziecka martwo urodzonego i towarzyszeniu w żałobie osie-

roconej rodzinie” wydanego w roku 2020 nakładem Wydawnictwa Św. Stanisława. Więcej: www.jedenznas.pl 

 
 

 

 

https://www.radiomaryja.pl/informacje/m-guziak-nowak-kazdy-z-nas-jest-powolany-by-byc-apostolem-pro-life-w-swoim-srodowisku/
https://www.ekai.pl/szczecin-zycie-prenatalne-w-trojwymiarze-inicjatywa-fundacji-malych-stopek/
https://archwwa.pl/aktualnosci/rusza-telefon-zaufania-dla-malzenstw-w-kryzysie-to-calkowicie-anonimowa-i-bezplatna-pomoc-2/
https://www.ekai.pl/legnicka-caritas-uruchamia-teleporady-psychiatry/
https://jedenznas.pl/projekt-umarly-aby-zyc-wiecznie/
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Ze świata 

 

Idąc razem: pierwsze wideo 

Poprzez serię 10 filmów, rozpoczynających się rozdziałami adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia, Ojciec Święty, 

wsparty pomocą rodzin, zaprasza nas do wspólnej podróży, aby ponownie odkryć rodzinę jako dar, pomimo 

trudności, przeszkód oraz wyzwań, jakie obecnie dotykają rodziny. Materiał filmowy uzupełniają teksty, które  

z powodzeniem mogą służyć zarówno rodzinom, jak  i rozmaitym wspólnotom kościelnym (parafialnym,  

diecezjalnym lub innym). Więcej: www.kodr.pl 

Włosi wprowadzają własne 500+, abp Paglia: „nareszcie!” 
 

W siódmą rocznicę kanonizacji Papieża Polaka Papieski Instytut Teologiczny Jana Pawła II dla Nauk o Małżeństwie 

i Rodzinie zorganizował konferencję o polityce prorodzinnej państwa i korzyściach, jakie czerpie państwo z ro-

dzin. Punktem wyjścia w dyskusji są zmiany w polityce rodzinnej Włoch, które po trwającym od niemal 50 lat 

kryzysie demograficznym dopiero teraz przygotowują się do wprowadzenia powszechnego zasiłku rodzinnego, 

odpowiednika polskiego 500 plus. Więcej: www.vaticannews.va 

 

Ks. Urbańczyk: wspieranie rodzin pomaga walczyć z terroryzmem 
 

Aby walczyć z globalnym terroryzmem potrzeba trzech elementów: promocji kultury dialogu, wychowania  

młodzieży w szacunku do sprawiedliwości i pokoju oraz wsparcia dla rodzin – uważa ks. Janusz Urbańczyk, stały 

obserwator Stolicy Apostolskiej przy OBWE w Wiedniu. Więcej: www.vaticannews.va 

 

 

Zaprezentowano modlitwę Światowego Spotkania Rodzin 
 

Modlitwa to jeden ze sposobów na przygotowanie do Światowego Spotkania Rodzin. Wiele rodzin od dawna  

oczekiwało, aby móc już wyruszyć w drogę, przynajmniej duchowo. Ta modlitwa będzie im towarzyszyć i pomoże 

im przyswoić sobie przesłanie tego spotkania – powiedział kard. Kevin Farrell z okazji ogłoszenia modlitwy  

Światowego Spotkania Rodzin, które odbędzie się tym razem w Rzymie od 22 do 26 czerwca przyszłego roku. 

Więcej: www.vaticannews.va 

Belgia: ważny głos w obronie Papieża i Stolicy Apostolskiej 
 

Błogosławieństwo to akt, który angażuje Kościół, bo poprzez ten znak przekazuje on łaskę Boga. Dlatego  

błogosławić można tylko to, co jest dobre: na przykład posiłek czy dom – przypomina ks. Xavier Dijon SJ, znany 

belgijski jezuita, profesor prawa i filozof, tłumacząc na łamach dziennika La Libre Belgique, dlaczego Kościół 

odmawia błogosławieństwa parom jednopłciowym. Więcej: www.vaticannews.va 

http://kodr.pl/2021/05/idac-razem-pierwsze-wideo/
https://www.vaticannews.va/pl/watykan/news/2021-04/wlochy-wprowadzaja-powszechny-zasilek-rodzinny.html
https://www.vaticannews.va/pl/watykan/news/2021-04/ks-urbanczyk-wspieranie-rodzin-pomaga-walczyc-z-terroryzmem.html
https://www.vaticannews.va/pl/watykan/news/2021-04/zaprezentowano-modlitwe-swiatowego-spotkania-rodzin.html
https://www.vaticannews.va/pl/kosciol/news/2021-04/belgia-wazny-glos-w-obronie-papieza-i-stolicy-apostolskiej.html
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W relacji ze starszymi potrzeba pedagogii czułości i słuchania  
 

„Jestem z wami każdego dnia” – tak brzmi hasło pierwszego Międzynarodowego Dnia Dziadków i Osób Starszych. 

Podkreśla ono potrzebę dialogu międzypokoleniowego oraz znaczenie przekazywania wiary. Zdaniem Gabrielli 

Gambino, podsekretarza Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia słowa te wyrażają „pedagogię czułości”  

w stosunku do osób najsłabszych. Temat ten wydaje się jeszcze bardziej aktualny podczas pandemii,  

która ograniczyła bezpośrednie kontakty, aby chronić osoby najbardziej podatne na zagrożenia.  

Więcej: www.vaticannews.va 

 

Amoris laetitia wciąż nieodkryta, skupiono się na jednym rozdziale 
 

Wczoraj minęło pięć lat od ogłoszenia posynodalnej adhortacji Amoris laetitia. Tymczasem wiele rodzin wciąż  

nie zna tego dokumentu, nie wszędzie został on właściwie przyjęty. Wskazuje na to w rozmowie z Radiem  

Watykańskim ks. Alexandre Awi Mello, sekretarz Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia. Jego zdaniem wynika 

to z tego, że niektóre Kościoły lokalne skupiły się tylko jednym, ósmym rozdziale papieskiego dokumentu.  

Jest on poświęcony osobom, które doświadczyły kruchości rodziny i mówi między innymi o parach, żyjących  

w związkach niesakramentalnych. Więcej: www.vaticannews.va 

 

Watykan współorganizuje konferencję nt. zapobiegania nadużyciom 
 

„Wiara i rozwój: strategie zapobiegania i leczenia nadużyć seksualnych wobec dzieci” – to temat międzynarodowej 

konferencji organizowanej przez Uniwersytet Harvarda wraz z Papieską Radą ds. Ochrony Nieletnich.  

Odbywa się ona zdalnie, a uczestniczy w niej 1300 osób, które w ciągu trzech dni wysłuchają prawie 70 wystąpień. 

W sympozjum uczestniczą nie tylko przedstawiciele Kościoła katolickiego, ale również wspólnot protestanckich 

oraz żydzi i muzułmanie. Organizatorzy podkreślają, że wykorzystywanie seksualne nieletnich jest zjawiskiem 

globalnym. Więcej: www.vaticannews.va 

 

Rok Rodziny „Amoris Laetitia”: większa troska o ochronę dzieci 
 

Watykan współpracuje w organizowaniu na całym świecie internetowych szkoleń poświęconych ochronie dzieci. 

Projekt wpisuje się w trwający właśnie Rok Rodziny „Amoris Laetitia”. W minionych dniach serię takich webinarów 

zorganizowała Światowa Unia Katolickich Organizacji Kobiecych. Więcej: www.vaticannews.va 

 

 
 
 

 
 

Śledź nas na Twitterze 

 

Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin prowadzi oficjalny  

kanał na Twitterze. 

 

Zapraszamy do śledzenia aktualności: twitter.com/DRodzin

     

                                                                 

 

https://www.vaticannews.va/pl/watykan/news/2021-04/dzien-dziadkow-i-starszych-dialog-w-czasie-pandemii.html
https://www.vaticannews.va/pl/watykan/news/2021-04/amoris-laetitia-wciaz-nieodkryta-skupiono-sie-na-jednym-rozdzia.html
https://www.vaticannews.va/pl/watykan/news/2021-04/watykan-wspolorganizuje-konferencje-nt-zapobiegania-wykorzystyw.html
https://www.vaticannews.va/pl/watykan/news/2021-04/rok-rodziny-amoris-laetitia-wieksza-troska-o-ochrone-dzieci.html
https://twitter.com/DRodzin
https://twitter.com/DRodzin
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Kard. Burke: Politycy popierający aborcję znajdują się w stanie apostazji 
 

Kardynał Raymond Burke, były prefekt Sygnatury Apostolskiej, wydał oświadczenie, w którym oświadcza, że ci, 

którzy "publicznie i uparcie łamią prawo moralne", znajdują się w stanie apostazji, są automatycznie ekskomuni-

kowani i dlatego nie wolno im przyjmować Komunii Świętej. Więcej: www.dorzeczy.pl 

 

Anglia i Walia: 75 tys. domowych aborcji w czasie pandemii 
 

Koalicja dziewięciu organizacji pro-life wezwała rząd Wielkiej Brytanii do delegalizacji aborcji farmakologicznej, 

którą w związku z pandemią Covid-19 można dokonać w domu. Trwający w Wielkiej Brytanii proceder uśmiercania 

dziecka na życzenie obrońcy życia określili mianem okrutnego eksperymentu. Coraz głośniej, również  

przez środowiska medyczne, podnoszony jest problem napędzania spirali przemocy wobec kobiet, zmuszanych 

do dokonania aborcji. Więcej: www.vaticannews.va 
 

 

Argentyna: Działaczka proaborcyjna zmarła podczas zabiegu usunięcia ciąży 
 

Czołowa aktywistka proaborcyjna z miasta Mendoza, w zachodniej Argentynie, zmarła podczas zabiegu usunięcia 

ciąży. 23-letnia działaczka, jak przypominają media, jest pierwszą ofiarą zliberalizowanych w tym kraju w grudniu 

2020 r. przepisów aborcyjnych. Więcej: www.niedziela.pl 

 

USA: W stanie Utah ojcowie będą mieli obowiązek opłacenia kosztów związanych z ciążą  

Stan Utah w Stanach Zjednoczonych jest pierwszym, który wprowadza nowe prawo dotyczące płacenia alimentów 

prenatalnych. Według nowego prawa to ojciec będzie obarczony połową kosztów prowadzenia ciąży. Nowa ustawa 

jest promowana przez członka Izby Reprezentantów Brady Brammer.  Prawo zakłada, że biologiczny ojciec dziecka 

musi opłacić połowę składek ubezpieczeniowych matki w trakcie ciąży, jak również koszty medyczne związane z 

ciążą, w tym szpitalne narodziny dziecka. Jak przewiduje ustawa, ojciec będzie zobowiązany do pokrycia tych 

wydatków dopiero po potwierdzeniu jego ojcostwa. Więcej: www.radiomaryja.pl 

Kościół we Francji ostrzega przed eutanazją 
 

We francuskim parlamencie rozpoczyna się dziś debata na temat legalizacji eutanazji. Jest to inicjatywa Oliviera 

Falroniego deputowanego lewicowej Partii Radykalnej, który wskazuje na wysokie poparcie społeczne  

dla tej inicjatywy. Sprzeciwia się temu Kościół, ale też wiele osobistości życia publicznego. Arcybiskup Paryża 

uważa wręcz, że w tym przypadku manipuluje się sondażami opinii społecznej. W kontekście pandemii,  

w atmosferze wszechobecnej śmierci tworzy się atmosferę lęku przed cierpieniem, sugerując, że jednym  

rozwiązaniem jest zadanie choremu śmierci. Więcej: www.vaticannews.va 

 

 

https://dorzeczy.pl/religia/178923/kard-burke-politycy-popierajacy-aborcje-znajduja-sie-w-stanie-apostazji.html
https://www.vaticannews.va/pl/swiat/news/2021-04/anglia-i-walia-75-tys-domowych-aborcji-w-czasie-pandemii.html
https://www.niedziela.pl/artykul/67076/Argentyna-Dzialaczka-proaborcyjna-zmarla
https://www.radiomaryja.pl/informacje/usa-w-stanie-utah-ojcowie-beda-mieli-obowiazek-oplacenia-kosztow-zwiazanych-z-ciaza/
https://www.vaticannews.va/pl/kosciol/news/2021-04/francuski-kosciol-ostrzega-przed-eutanazja.html
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Ponad 100 mln dolarów na propagowanie ideologii gender. ONZ pracuje nad „strategią femi-

nistyczną” 
 

Na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych doszło do kolejnej próby przeforsowania do międzynarodowego 

dyskursu takich pojęć jak prawa reprodukcyjne i seksualne, edukacja seksualna czy prawo do aborcji. W Meksyku 

odbyła się pierwsza część przełożonego z powodu pandemii Generation Equality Forum. Celem wydarzenia było 

m.in. opracowanie „strategii feministycznej”. Organizatorzy zobowiązali się do przekazania co najmniej 100 mln 

dolarów na propagowanie ideologii gender i walkę ze „stereotypami genderowymi”. Z okazji Forum, wsparcie 

finansowe dla ruchów feministycznych zapowiedzieli też Bill i Melinda Gates. Więcej: www.jedenznas.pl 

 

Fala samobójstw w Algierii – misjonarze organizują sieć pomocy 

Misjonarze augustianie organizują w Algierii sieć pomocy dla młodzieży zagrożonej samobójstwem. Bieda i brak 

perspektyw na przyszłość sprawiają, że każdego dnia w tym kraju odbiera sobie życie co najmniej troje ludzi  

w wieku od 15 do 24 lat. Państwo traktuje to jako temat tabu, jedyne wsparcie zagrożona młodzież otrzymuje  

od instytucji kościelnych. Więcej: www.vaticannews.va 

 
 

Dzięki pomocy z Polski afrykańskie mamy będą mogły rodzić w godnych warunkach 

Do Polski wróciły dwie wolontariuszki Fundacji “Redemptoris Missio” – Sara Suchowiak i Izabela Cywa, które  

realizowały w Republice Środkowoafrykańskiej projekt “Bezpieczna mama”. Zawiozły ze sobą sprzęt do wyposażenia 

afrykańskich przychodni i przeszkoliły personel 31 placówek. Więcej: www.jedenznas.pl 

 

 

https://jedenznas.pl/ponad-100-mln-dolarow-na-propagowanie-ideologii-gender-onz-pracuje-nad-strategia-feministyczna/
https://www.vaticannews.va/pl/swiat/news/2021-04/fala-samobojstw-w-algierii-misjonarze-organizuja-siec-pomocy.html
https://jedenznas.pl/dzieki-pomocy-z-polski-afrykanskie-mamy-beda-mogly-rodzic-w-godnych-warunkach/
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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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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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