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Papież Franciszek o małżeństwie i rodzinie  
 

Papież: przygotujmy rodziny do ewangelizacji  
 

Kościół chce dotrzeć do wszystkich rodzin, aby towarzyszyć im w odkrywaniu  

lepszego życia i pomóc im przezwyciężać napotykane trudności – mówi Papież  

w kolejnym filmie z okazji trwającego obecnie Roku Rodziny – Amoris laetitia.  

Tym razem przedstawia on rodzinę Dobo z Demokratycznej Republiki Konga.  

Jej członkowie opowiadają o swym udziale w ewangelizacji. Przyznają też zarazem, 

że potrzebują wsparcia ze strony Kościoła. Więcej: www.vaticannews.va 

 

 

Franciszek: rodzina jest silna, jeśli jest otwarta na życie 
 

Papież Franciszek skierował przesłanie do uczestników 14. Pielgrzymki Rodzin. Zamiast jednego krajowego  

spotkania odbywa się aż dwadzieścia pielgrzymek, których celem są maryjne sanktuaria we wszystkich regionach 

Włoch oraz szwajcarskie Locarno. „W tych czasach trudności i cierpień jesteście jasnym obliczem wiary”  

– napisał Ojciec Święty. Więcej: www.vaticannews.va 

 

 

Papież: wszystko, co jest życiem, bierze początek od Boga 
 

„Wszystko to, co jest życiem, co jest piękne, dobre i prawdziwe pochodzi od Boga, który jest miłością,  

tak jak z serca, z łona matki pochodzi życie ludzkie, tak również z łona jednej z Matek zrodził się Jezus,  

który stał się wcieloną miłością” – te słowa wypowiedział Papież do przedstawicieli fundacji „Arché”, których przyjął 

na audiencji. Więcej: www.vaticannews.va 

 

 

Papież: aborcja jest morderstwem 
 

W czasie powrotu z podróży apostolskiej na Węgry i Słowację papież Franciszek odpowiadał w samolocie  

na pytania dziennikarzy. Podkreślił m.in., że aborcja jest morderstwem, a małżeństwo mogą zawrzeć tylko kobieta 

i mężczyzna. Więcej: www.opoka.news 
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https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2021-09/papiez-przygotujmy-rodziny-do-ewangelizacji.html
https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2021-09/franciszek-rodzina-jest-silna-jesli-jest-otwarta-na-zycie.html
https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2021-09/papiez-wszystko-co-jest-zyciem-bierze-poczatek-od-boga.html
https://opoka.news/papiez-aborcja-jest-morderstwem
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6. film na Rok Rodziny Amoris Laetitia 'Miłość płodna'. 

 

Papież Franciszek: „Miłość zawsze daje życie. Miłość małżeńska nie wyczerpuje się w samym małżeństwie,  

ale stwarza rodzinę”. „Każde nowe życie „pozwala nam odkryć najbardziej bezinteresowny wymiar miłości,  

nieustannie nas zadziwiający. To piękno bycia kochanymi najpierw: dzieci są kochane, zanim przyjdą na świat”. 

Odzwierciedla to prymat miłości Boga, który zawsze podejmuje inicjatywę.” (AL 166) Więcej: www.kodr.pl 

 

Papież: sukces mierzy się służbą, nie kontem w banku 
 

W rozważaniu przez modlitwą Anioł Pański Papież przypomniał, że wartość osoby nie zależy od osiągniętego 

przez nią sukcesu, wykonywanej pracy, czy ilości posiadanych pieniędzy. „Sukces w oczach Boga ma inną miarę. 

Mierzy się go służbą” – powiedział Franciszek, nawiązując do dzisiejszej Ewangelii, w której czytamy o sporze 

uczniów o to, który z nich jest największy (Mk 9, 30-37). Więcej: www.vaticannews.va 

 

 

Papież o starości: to nie choroba, ale przywilej  
 

„Proszę was, módlcie się, bo jestem trochę stary i trochę chory, ale nie bardzo” – napisał Papież Franciszek w liście 

do sędziwych księży z włoskiego regionu Lombardii. W miejscowości Caravaggio koło Bergamo, wraz ze swymi 

biskupami, także emerytami, wzięli ono udział w Dniu Braterstwa. Podczas specjalnej Mszy  

modlili się za kapłanów, którzy zmarli we Włoszech z powodu koronawirusa. Więcej: www.vaticannews.va 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Śledź nas na Twitterze 

 

Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin prowadzi oficjalny  

kanał na Twitterze. 

 

Zapraszamy do śledzenia aktualności: twitter.com/DRodzin

     

                                                                 

 

http://kodr.pl/2021/10/6-film-na-rok-rodziny-amoris-laetitia-milosc-plodna/
https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2021-09/papiez-sukces-mierzy-sie-sluzba-nie-kontem-w-banku.html
https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2021-09/papiez-o-starosci-to-nie-choroba-ale-przywilej.html
https://twitter.com/DRodzin
https://twitter.com/DRodzin
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Z Polski 
 

Para prezydencka: Wszystkie osoby z niepełnosprawnościami są pełnoprawnymi członkami  

naszej wspólnoty 
 

Wszystkie osoby z niepełnosprawnościami są pełnoprawnymi członkami naszej polskiej wspólnoty i zasługują  

na to, by mieć jak najlepsze warunki życia, możliwości leczenia i szanse rozwoju - podkreśliła para prezydencka 

Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda. Więcej: www.info.wiara.pl 

 

 

W Sejmie projekt ustawy „Stop aborcji 2021” 
 

130 tys. podpisów zebrali autorzy projektu ustawy "Stop aborcji 2021". Zgodnie z wniesionym dziś do Sejmu 

projektem, dzieci poczęte będą chronione na podstawie tych samych przepisów, co inni ludzie, ponieważ dziecko 

poczęte jest człowiekiem - poinformowała odpowiedzialna za inicjatywę ustawodawczą Fundacja Pro-prawo  

do życia. Więcej: www.niedziela.pl 

 

Rząd pozwoli na kształcenie lekarzy w uczelniach zawodowych 
 

Kształcenie lekarzy ma być możliwe także w uczelniach zawodowych - taką zmianę zapowiedział we wtorek  

minister zdrowia Adam Niedzielski. I poinformował, że jego resort przygotowuje wspólnie w Ministerstwem  

Edukacji i Nauki potrzebne do tego przepisy. - Inicjatywy związane ze zwiększeniem naborów i otwieraniem  

nowych kierunków są w tej chwili priorytetowe - podkreślił. Więcej: www.prawo.pl 

 

Ordo Iuris: potrzeba zmiany przepisów ws. wsparcia rodziców dzieci martwo urodzonych 
 

Konieczne są zmiany w prawie, które ułatwią uzyskanie wsparcia rodzicom dzieci martwo urodzonych. Obecne 

przepisy umożliwiają wystawienie aktu urodzenia dziecka zmarłego przed narodzeniem tylko, jeśli udało się  

ustalić jego płeć. Jest to często niemożliwe w sytuacji, gdy dziecko zmarło na wczesnym etapie ciąży. W takich 

przypadkach rodzice muszą ponieść znaczne koszty wykonania badania DNA. Inaczej nie będą mogli skorzystać 

z zasiłku pogrzebowego czy urlopu macierzyńskiego. Eksperci Instytutu Ordo Iuris wskazują, że ten problem 

można rozwiązać po wprowadzeniu zmian w projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów karty 

urodzenia i karty martwego urodzenia. Więcej: www.niedziela.pl 

 
 

Domy samotnych matek nie tylko dla pełnoletnich – opinia Ordo Iuris  

 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało projekt rozporządzenia dotyczącego funkcjonowania do-

mów dla samotnych rodziców z małoletnimi dziećmi. Zaproponowane przez ministerstwo zmiany – obok wielu 

pożądanych rozwiązań - prowadzić mają do uniemożliwienia korzystania z takich placówek przez samotnych 

rodziców, którzy nie osiągnęli pełnoletniości.  Więcej: www.ordoiuris.pl 

 

https://info.wiara.pl/doc/7119984.Para-prezydencka-Wszystkie-osoby-z-niepelnosprawnosciami-sa
https://m.niedziela.pl/artykul/72341/W-Sejmie-projekt-ustawy-%E2%80%9EStop-aborcji
https://www.prawo.pl/student/ksztalcenie-lekarzy-ma-byc-mozliwe-w-uczelniach-zawodowych,510764.html
https://www.niedziela.pl/artykul/72335/Ordo-Iuris-potrzeba-zmiany-przepisow-ws
https://ordoiuris.pl/rodzina-i-malzenstwo/domy-samotnych-matek-nie-tylko-dla-pelnoletnich-opinia-ordo-iuris
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Bp Śmigiel: kard. Wyszyński uczył systematycznej pracy na rzecz małżeństw i rodzin 
 

Bł. kard. Wyszyński uczył, że najważniejsza jest systematyczna praca na rzecz małżeństw i rodzin w diecezjach  

i parafiach – powiedział PAP przewodniczący Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski bp Wiesław Śmigiel. 

Więcej: www.wnp.pl 

 

Rodzina jest najważniejsza – 37. Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin 

 

Na Jasnej Górze odbyły się centralne w Polsce obchody Roku św. Józefa i Roku Rodziny Amoris Laetitia z udziałem 

uczestników 37. Pielgrzymki Małżeństw i Rodzin. Wysiłek rodzin, ich praca, by pokazywać piękno życia  

małżeńskiego i rodzinnego nie jest bezowocny - przekonywali organizatorzy i uczestnicy pielgrzymki. Kolejny 

raz zawierzyli rodziny Matce Bożej Jasnogórskiej. O potrzebie nowego ducha w duszpasterstwie rodzin, strategii 

promocji rodziny mówił ks. Przemysław Drąg, dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin KEP.  

Więcej: www.jasnagora.com 

Powstaje nowa strategia duszpasterstwa rodzin w Polsce 
 

Podnoszenie kompetencji doradców życia rodzinnego, towarzyszenie małżeństwom i rodzinom, również tym, 

które nie są zaangażowane w żadnych ruchach i wspólnotach, współpraca z duszpasterstwem młodzieży,  

podejmowanie działań w kierunku indywidualnego towarzyszenia narzeczonym oraz wyjście naprzeciw osobom 

mającym trudność w nawiązywaniu relacji – to tylko niektóre elementy powstającej obecnie nowej strategii  

duszpasterstwa rodzin w Polsce. Więcej: www.ekai.pl 

Warszawa: XVI Narodowy Marsz Życia i Rodziny przeszedł ulicami stolicy pod hasłem "Tato - 

bądź, prowadź, chroń" 
 

W niedzielę 19 września 2021 roku ulicami Warszawy przeszedł XVI Narodowy Marsz Życia i Rodziny w Warszawie. 

Tegoroczne wydarzenie odbyło się pod hasłem "Tato - bądź, prowadź, chroń". Osoby, które wzięły udział  

w marszu, chciały zamanifestować przywiązanie do postaw prorodzinnych oraz do wartości pro life, a także  

podziękować za beatyfikację kard. Stefana Wyszyńskiego. Więcej: www.polskatimes.pl 

 

P. Ozdoba: Obecność ojca w rodzinie gwarantuje spokój i ułatwia funkcjonowanie rodziny  
 

Badania amerykańskie mówią o tym, że kobiety, które decydują się na aborcję dopuszczają się tego czynu tylko 

dlatego, że nie mają żadnego wsparcia ze strony swojego męża, ze strony ojca dziecka. Wtedy, kiedy mężczyźni 

wycofują się i uciekają, pojawia się zagrożenie dla dziecka, które nie zdążyło jeszcze się urodzić. Obecność ojca 

nie tylko w normalnej i zdrowej rodzinie jest ważna, ale również w sytuacjach, kiedy kobieta traci pewien grunt 

pod nogami i jest w sytuacji trudnej – mówił Paweł Ozdoba, prezes Centrum Życia i Rodziny, w audycji „Aktualności 

dnia” na antenie Radia Maryja. Więcej: www.radiomaryja.pl 

 

 

https://www.wnp.pl/parlamentarny/spoleczenstwo/bp-smigiel-kard-wyszynski-uczyl-systematycznej-pracy-na-rzecz-malzenstw-i-rodzin,164054.html
http://jasnagora.com/wydarzenie-15212?fbclid=IwAR1E90VKG2xJ38jhcr27GSgCMdZS5ppNGu4fqNPYRVN2H92klqM_aCHyOUw
https://www.ekai.pl/powstaje-nowa-strategia-duszpasterstwa-rodzin-w-polsce/?fbclid=IwAR0onz6lBcPTWzqO8DpQFclcmnXMrjqTsZuh-FGGRJHlropDlmZUurqnx7g
https://polskatimes.pl/warszawa-xvi-narodowy-marsz-zycia-i-rodziny-przeszedl-ulicami-stolicy-pod-haslem-tato-badz-prowadz-chron/ar/c1-15810506
https://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-p-ozdoba-obecnosc-ojca-w-rodzinie-gwarantuje-spokoj-i-ulatwia-funkcjonowanie-rodziny/
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M. Grabowski: Mamy prawo do kształtowania polityki prorodzinnej, co wynika  

z konstytucyjnych zapisów. Ponadto mamy obowiązek, by wzmacniać i dbać o rodzinę  
 

Bardzo niepokoi mnie to, że UE – która nie jest państwem i sama ma problem z prowadzeniem zewnętrznej  

i ekonomicznej polityki – próbuje naciskać na swoich członków, by wdrażały przepisy niemające znaczenia dla jej 

funkcjonowania – powiedział Marek Grabowski, prezes Fundacji Mamy i Taty, w programie „Polski Punkt Widzenia” 

w Telewizji Trwam. Więcej: www.radiomaryja.pl 

 

Ks. T. Kancelarczyk o Narodowym Marszu dla Życia i Rodziny „Tato – bądź, prowadź, chroń …”: 

Potrzeba dziś MĘŻCZYZN, którzy wychodzą naprzeciw różnym trudnościom, nie załamują się 

pod byle pretekstem, nie uciekają przed odpowiedzialnością, tylko walczą i są dla kobiety,  

dla dzieci  
 

Jeżeli popatrzymy na to, co się dzieje w Polsce, ale i na świecie, co dzieje się w rodzinach, to widzimy jedno: 

potrzeba MĘŻCZYZN. Mężczyzn, którzy nie tyle są mężczyznami z natury, z budowy fizycznej, z mięśni, z siły 

fizycznej, ale są mężczyznami z SERCA. Mężczyznami odpowiedzialnymi, dającymi z siebie wszystko, gotowymi 

podejmować pracę, aby utrzymać rodzinę, mężczyznami, którzy wychodzą naprzeciw różnym trudnościom,  

którzy nie załamują się pod byle pretekstem, nie uciekają przed trudnościami, przed odpowiedzialnością, tylko 

walczą, są dla kobiety, dla dzieci – podkreślił ks. Tomasz Kancelarczyk, prezes Fundacji Małych Stópek, ambasador 

Narodowego Marszu dla Życia i Rodziny „Tato – bądź, prowadź, chroń …”, w rozmowie z portalem Radia Maryja. 

Węcej: www.radiomaryja.pl 
 

P. Wdówik: Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami będzie wyjściem 

naprzeciw osobom, które chcą być podmiotowo traktowane, chcą same decydować o swoim 

życiu  
 

Głównym celem ustawy jest dostosowanie polskiego prawa i rozwiązań do konwencji o prawach osób  

niepełnosprawnych (…) Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych mówi o tym, że oto jest obywatel,  

człowiek, który ma te same prawa, chce chodzić do pracy, korzystać z dóbr kultury. Ustawa będzie wyjściem 

naprzeciw osobom, które chcą być podmiotowo traktowane, chcą same decydować o swoim życiu – wskazał Paweł 

Wdówik, wiceminister rodziny i polityki społecznej, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych, w piątkowym 

programie „Polski Punkt Widzenia” w TV Trwam. Więcej: www.radiomaryja.pl 

 

Sytuacja ochrony dzieci w Kościołach Europy Środkowo-Wschodniej 
 

W tych dniach przedstawiciele Konferencji Episkopatów krajów Europy Środkowo-Wschodniej spotkali się  

w Warszawie w sprawie kryzysu związanego z wykorzystywaniem seksualnym nieletnich. Ojciec Adam Żak,  

członek komitetu organizacyjnego, wyjaśnia sytuację społeczno-polityczną i kulturową, która uwarunkowała  

odpowiedź Kościoła. Więcej: www.vaticannews.va 

 

https://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-m-grabowski-mamy-prawo-do-ksztaltowania-polityki-prorodzinnej-co-wynika-z-konstytucyjnych-zapisow-ponadto-mamy-obowiazek-by-wzmacniac-i-dbac-o-rodzine/
https://www.radiomaryja.pl/informacje/nasz-temat-ks-t-kancelarczyk-o-narodowym-marszu-dla-zycia-i-rodziny-tato-badz-prowadz-chron-potrzeba-dzis-mezczyzn-ktorzy-wychodza-naprzeciw-roznym-trudnosciom-n/
https://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-p-wdowik-ustawa-o-wyrownywaniu-szans-osob-z-niepelnosprawnosciami-bedzie-wyjsciem-naprzeciw-osobom-ktore-chca-byc-podmiotowo-traktowane-chca-same-decydowac-o-swoim-zyciu/
https://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-p-wdowik-ustawa-o-wyrownywaniu-szans-osob-z-niepelnosprawnosciami-bedzie-wyjsciem-naprzeciw-osobom-ktore-chca-byc-podmiotowo-traktowane-chca-same-decydowac-o-swoim-zyciu/
https://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-p-wdowik-ustawa-o-wyrownywaniu-szans-osob-z-niepelnosprawnosciami-bedzie-wyjsciem-naprzeciw-osobom-ktore-chca-byc-podmiotowo-traktowane-chca-same-decydowac-o-swoim-zyciu/
https://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-p-wdowik-ustawa-o-wyrownywaniu-szans-osob-z-niepelnosprawnosciami-bedzie-wyjsciem-naprzeciw-osobom-ktore-chca-byc-podmiotowo-traktowane-chca-same-decydowac-o-swoim-zyciu/
https://www.vaticannews.va/pl/kosciol/news/2021-09/sytuacja-ochrony-dzieci-w-kosciolach-europy-srodkowo-wschodniej.html
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Powstaje Interdyscyplinarna Akademia Bioetyki 
 

Interdyscyplinarne wykłady ekspertów, program szkoleń, bezpłatne poradnictwo bioetyczne oraz edukacja  

multimedialna i promocja najnowszych odkryć naukowych z dyscyplin medycznych i przyrodniczych złożą się  

na Interdyscyplinarną Akademię Bioetyki. Nowy projekt uruchamiany przez bioetyków w Krakowie adresowany 

jest zarówno do ekspertów, jak i laików (w tym studentów i uczniów szkół średnich) zainteresowanych tematami 

z pogranicza biologii, medycyny, filozofii i prawa. Więcej: www.ekai.pl 

 
 

Katoliccy lekarze o ograniczaniu dostępności do klauzuli sumienia 
 

Troskę o prawdziwe powołania do pracy w opiece zdrowotnej w duchu personalizmu chrześcijańskiego  

oraz o przestrzeganie wolności sumienia pacjentów, ich rodzin i personelu medycznego – wyrazili w przesłanym 

KAI oświadczeniu członkowie mazowieckiego oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich.  

Więcej: www.ekai.pl 

 

Apel o ochronę dzieci poczętych  
 

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka apeluje do Rzecznika Praw Obywatelskich o to, by stanął  

on po stronie nienarodzonych dzieci. To odpowiedź na słowa Marcina Wiącka ws. powrotu do możliwości zabijania 

nienarodzonych z powodów eugenicznych. Więcej: www.radiomaryja.pl 

 

 

Zakończył się Międzynarodowy Zjazd Animatorów Spotkań Małżeńskich 
 

Przedstawiciele 14 krajów świata uczestniczyli w Międzynarodowym Zjeździe Animatorów Spotkań Małżeńskich, 

który 17-19 września odbył się w Kalwarii Zebrzydowskiej. – Nurt pracy online w Spotkaniach Małżeńskich jest 

faktem, ale jego celem nie jest zastąpienie działalności Spotkań Małżeńskich „na żywo”, lecz jej uzupełnienie  

i odpowiadanie na konkretne potrzeby społeczne – podkreślają Irena i Jerzy Grzybowscy, założyciele ruchu.  

Więcej: www.ekai.pl 

 

Poznań: „Odeszły, aby żyć wiecznie” – konferencja ekumeniczna o pochówku dzieci martwo 

urodzonych 
 

O poronieniu samoistnym z perspektywy nauk medycznych, prawnych i społecznych, statusie ludzkiego embrionu 

i płodu oraz o pośmiertnym losie dzieci umierających bez chrztu w okresie prenatalnym, a także o pogrzebie 

dziecka martwo urodzonego i towarzyszeniu osieroconej rodzinie z perspektywy różnych Kościołów  

chrześcijańskich będą dyskutować uczestnicy Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Odeszły, aby żyć wiecznie”. 

Wydarzenie odbędzie się w Poznaniu w dniach 28-29 września. Więcej: www.ekai.pl 

 

 

https://www.ekai.pl/powstaje-interdyscyplinarna-akademia-bioetyki/
https://www.ekai.pl/katoliccy-lekarze-o-ograniczaniu-dostepnosci-do-klauzuli-sumienia/
https://www.radiomaryja.pl/informacje/apel-o-ochrone-dzieci-poczetych/
https://www.ekai.pl/zakonczyl-sie-miedzynarodowy-zjazd-animatorow-spotkan-malzenskich/
https://www.ekai.pl/poznan-odeszly-aby-zyc-wiecznie-konferencja-ekumeniczna-o-pochowku-dzieci-martwo-urodzonych/
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Ze świata 

 

Kard. Farrell: rodziny to nie „gleba do nawodnienia”, ale źródło ewangelizacji 
 

W siedzibie watykańskiego biura prasowego odbyła się konferencja prasowa prezentująca 10. Światowe Spotkanie 

Rodzin, które odbędzie w Rzymie i w diecezjach na całym świecie. „To okazja, aby zaangażować większą liczbę 

rodzin i zaktywizować lokalne Kościoły” – uważa kard. Kevin Farrell, prefekt Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny  

i Życia. Więcej: www.vaticannews.va 

 

 

Benedykt XVI: negowanie natury człowieka prowadzi do samozniszczenia 
 

Również człowiek ma naturę, która została mu dana. Jej naruszanie bądź negowanie prowadzi  

do samozniszczenia – ostrzega Benedykt XVI w refleksji na temat konsekwencji przemian, jakie zachodzą  

w pojmowaniu małżeństwa i rodziny. Papież Senior napisał tę analizę w związku z publikacją wyboru jego tekstów, 

które ukazały się dzisiaj we Włoszech w zbiorze pod tytułem: „Prawdziwa Europa. Tożsamość i misja”. Książkę 

wstępem opatrzył Papież Franciszek. Więcej: www.vaticannews.va 

 

Watykan: szkoły nie szerzą infekcji, powinny być otwarte 
 

Podczas pandemii Covid-19 szkoła jest miejscem bezpiecznym, jeśli stosuje się odpowiednie środki  

zapobiegawcze oraz jeśli uczniowie, rodziny i personel otrzymują odpowiednie instrukcje zdrowotne – wynika  

z badań przeprowadzonych przez watykański szpital pediatryczny Dzieciątka Jezus we współpracy z Włoskim 

Towarzystwem Pediatrycznym. Więcej: www.vaticannews.va 

 

 

Węgry pokazują, jak wyjść z demograficznej zimy 
 

„Papież ma rację, chwaląc pronatalistyczną politykę Węgier. Jest to bowiem jeden z nielicznych krajów, które 

zrozumiały, jakie są ekonomiczne i społeczne konsekwencje demograficznej zimy, a zarazem dostrzegły, że są 

młodzi, którzy nadal chcą mieć dzieci. Węgrzy premiują to pragnienie, wiedząc, że demografia ma zasadnicze 

znaczenie dla kraju i jego przyszłości” – powiedział Radiu Watykańskiemu przewodniczący Federacji Katolickich 

Stowarzyszeń Rodzinnych w Europie. Więcej: www.vaticannews.va 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://www.vaticannews.va/pl/watykan/news/2021-09/kard-farrell-rodziny-to-nie-gleba-do-nawodnienia-ale-zrodlo.html
https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2021-09/benedykt-xvi-o-negowanie-natury-czlowieka.html
https://www.vaticannews.va/pl/watykan/news/2021-09/watykan-szkoly-nie-szerza-infekcji-powinny-byc-otwarte.html
https://www.vaticannews.va/pl/swiat/news/2021-09/wegry-pokazuja-jak-wyjsc-z-demograficznej-zimy.html
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Ukraina: trzydniowa modlitwa za rodziny  
 

Na Ukrainie rozpoczyna się dziś trzydniowa modlitwa (17-19 września) w intencji zachowania tradycyjnych  

wartości rodzinnych. Jej organizatorem jest Wszechukraińska Rada Kościołów i Wspólnot Religijnych, która  

zachęca by włączyli się w nią przedstawiciele wszystkich religii i wyznań chrześcijańskich.  

Więcej: www.vaticannews.va 

 

 

Wielka Brytania: Marsz dla Życia 4 września 
 

Tysiące ludzi z całej Wielkiej Brytanii przybędą w sobotę 4 września do Londynu aby wziąć udział w Marszu  

dla Życia. Jest to największe na Wyspach publiczne zgromadzenie w obronie życia poczętego. Od momentu  

legalizacji aborcji w tym kraju, pod koniec lat 60., pozbawiono życia blisko 9,5 miliona nienarodzonych dzieci. 

Sam rok 2020 przyniósł rekordową liczbę aborcji: ponad 209 tysięcy. Więcej: www.vaticannews.va 

 

Kard. Gregory krytykuje proaborcyjne poglądy Bidena 

Prezydent Joe Biden nie prezentuje nauki katolickiej w kwestii początku życia ludzkiego – stwierdził kardynał 

Wilton Gregory podczas środowego obiadu w National Press Club w Waszyngtonie. Arcybiskup siedziby władz 

federalnych USA dodał, że Kościół katolicki nie zmienił swojego stanowiska w sprawie sprzeczności aborcji  

z normami moralnymi. Joe Biden jest drugim w dziejach prezydentem USA, deklarującym się jako katolik, a kwestia 

jego przystępowania do Komunii świętej jest przedmiotem ożywionej dyskusji wśród biskupów Stanów Zjedno-

czonych. Więcej: www.niedziela.pl 

 

Biskupi USA: Grozi nam najbardziej proaborcyjne prawo wszech czasów 
 

Wobec mającego nastąpić w tym tygodniu głosowania nad przepisami pozwalającymi na dokonywanie aborcji głos 

zabrali przedstawiciele amerykańskiego episkopatu. Według biskupów nowe prawo pozwoli na aborcję  

na życzenie w trakcie całego okresu płodowego dziecka. Episkopat określił przepisy jako „najbardziej  

proaborcyjne prawo wszech czasów”. Więcej: www.gosc.pl 

 
 

 

USA: Sukces obrońców życia w Teksasie! Zakaz aborcji po wykryciu bicia serca dziecka 
 

Ustawa, zakazująca aborcji od momentu, gdy można wykryć bicie serca dziecka – czyli od ok. 6 tygodnia  

ciąży – weszła w życie 1 września. Obrońcy życia nie kryją radości, aborcjoniści zapowiadają kolejne pozwy. Jedna 

z sieci aborcyjnych 31 sierpnia była czynna do północy. Więcej: www.opoka.news 

 
 

 

 

https://www.vaticannews.va/pl/swiat/news/2021-09/ukraina-trzydniowa-modlitwa-za-rodziny.html
https://www.vaticannews.va/pl/swiat/news/2021-09/wielka-brytania-marsz-dla-zycia-4-wrzesnia.html
https://www.niedziela.pl/artykul/71885/Kard-Gregory-krytykuje-proaborcyjne
https://www.gosc.pl/doc/7118858.Biskupi-USA-Grozi-nam-najbardziej-proaborcyjne-prawo-wszech
https://opoka.news/usa-sukces-obroncow-zycia-w-teksasie-zakaz-aborcji-po-wykryciu-bicia-serca-dziecka
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Floryda wprowadziła „teksański wzorzec” zakazu aborcji 
 

Stan Floryda wprowadził 22 września prawo zakazujące przerywania ciąży, które jest oparte na „wzorcu  

teksańskim”. Oznacza to, że nie wolno dokonać aborcji od chwili, gdy można rozpoznać aktywność serca (płodu), 

czyli od mniej więcej szóstego tygodnia ciąży. Więcej: www.tvp.info 

 
 

Zatrzymać handel dziećmi. Petycja do ONZ w sprawie surogacji  
 

Międzynarodowa koalicja organizacji pozarządowych przygotowała petycję do Organizacji Narodów Zjednoczo-

nych z apelem o podjęcie działań zmierzających do zwalczania procederu surogacji. Organizacje domagają się 

poszerzenia Konwencji o prawach dziecka o Protokół fakultatywny wprost zakazujący organizacji macierzyństwa 

zastępczego oraz reklamy i pośrednictwa w surogacji.  Więcej: www.ordoiuris.pl 
 

Tysiące przeciwników aborcji na ulicach Londynu. “Keep calm and choose life” 
 

W sobotę 4 września ulicami Londynu przeszedł kolejny Marsz dla Życia. Tysiące uczestników przemaszerowało 

pod hasłem: "Skończenie z aborcją to sprawa numer jeden". Organizatorzy Marszu dla Życia w stolicy Wielkiej 

Brytanii przypomnieli, że od końca lat 60. XX wieku, gdy prawo pozwoliło na zabijanie dzieci nienarodzonych, 

życie straciło w taki sposób 9,5 miliona osób. Sam 2020 rok przyniósł rekordową liczbę aborcji, bo ponad 209 

tysięcy. Więcej: www.medianarodowe.com 

 

Meksyk – karalność aborcji niezgodna z konstytucją 
 

Karanie za aborcję jest niezgodne z konstytucją na terytorium całego kraju – takie orzeczenie wydał sąd najwyższy 

w Meksyku. Decyzja został podjęta jednogłośnie. Więcej: www.ekai.pl 

Korea Płd.: chrześcijanie modlą się za życie zagrożone aborcją 

Południowokoreańscy katolicy dołączają się do organizowanej przez grupę 40 Dni dla Życia kampanii modlitewnej 

w intencji obrony życia i przeciw legalizacji aborcji. Czterdziestodniowy maraton modlitewny ma pomóc położyć 

kres temu procederowi. Główną częścią przedsięwzięcia jest 40-dniowa modlitwa na popularnym w Seulu leśnym 

szlaku turystycznym Gyeongui Line. Pro-liferzy w Korei zachęcają także chrześcijan do wzięcia udziału  

w modlitwie w innych miejscach, całodniowych czuwaniach przed klinikami aborcyjnymi bądź do podjęcia postu. 

Więcej: www.gosc.pl 

 

 

https://www.tvp.info/56044046/zaraz-aborcji-od-6-tygodnia-ciazy-floryda-wprowadzila-teksanski-wzorzec
https://ordoiuris.pl/rodzina-i-malzenstwo/zatrzymac-handel-dziecmi-petycja-do-onz-w-sprawie-surogacji
https://medianarodowe.com/2021/09/05/tysiace-przeciwnikow-aborcji-na-ulicach-londynu-keep-calm-and-choose-life-wideo-zdjecia/
https://www.ekai.pl/meksyk-karalnosc-aborcji-niezgodna-z-konstytucja/
https://www.gosc.pl/doc/7114700.Korea-Pld-Chrzescijanie-modla-sie-za-zycie-zagrozone-aborcja
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Kolejny stan Australii legalizuje wspomagane samobójstwo. Ustawa uniemożliwia sprzeciw su-

mienia 
 

Queensland to piąty z sześciu stanów i dwóch terytoriów Australii, którego parlament zezwolił na legalizację 

wspomaganego samobójstwa. Nowe prawo zacznie obowiązywać od stycznia 2023 roku. Parlament przyjął ustawę 

dotyczącą wspomaganego samobójstwa większością głosów 61 do 30. Nowe prawo umożliwi osobie, która cierpi 

na zaawansowaną, postępującą lub znajdującą się w fazie terminalnej chorobę, dostęp do dobrowolnego  

samobójstwa przy wsparciu medycznym (Voluntary Assisted Dying). Chory powinien samodzielnie podjąć decyzję, 

a dodatkowo musi istnieć prawdopodobieństwo, że jego stan zdrowia i tak spowodowałby śmierć w ciągu roku. 

Więcej: www.stacja7.pl 

 

Francuska batalia przeciwko transpłciowej indoktrynacji dzieci 
 

Francuscy lekarze, sędziowie, adwokaci, intelektualiści, nauczyciele i rodzice wystosowali apel zdecydowanie 

sprzeciwiający się transpłciowej indoktrynacji dzieci. Piszą w nim o „kradzieży dzieciństwa” i „robieniu towaru  

z ciała” nieletnich coraz częściej indoktrynowanych do zmiany płci. Mediom zarzucają, że świadomie promują 

ideologię gender, mimo iż znane są jej zgubne skutki. Więcej: www.niedziela.pl 

 

Akcja “40 Dnia dla Życia” 

W wielu krajach świata we środę rozpoczęła się akcja „40 dni dla życia”. Inicjatywa polega na codziennej modlitwie 

w intencji ochrony życia poczętego. Włączają się w nią państwa ze wszystkich zamieszkałych kontynentów.  

Wśród nich są m.in. Hiszpania, Kanada, Korea Południowa, Nigeria oraz Brazylia. Akcja modlitewna została  

zapoczątkowana w amerykańskim stanie Teksas w 2007 r. Jak zaznaczają organizatorzy, od tego czasu uratowano 

ponad 19 tys. nienarodzonych dzieci. Ponadto ok. 100 klinik aborcyjnych zostało zamkniętych, a blisko 220 osób 

skończyło z tym procederem. Więcej: www.jedenznas.pl 

 

Szwajcaria: mieszkańcy za małżeństwem i adopcją dzieci dla par jednopłciowych 
 

Szwajcarzy opowiedzieli się w referendum za zmianą w Kodeksie Cywilnym, która przyznaje parom jednopłciowym 

prawo do zawierania małżeństwa i adopcji dzieci. Propozycję tę poparło 64,1 proc. głosujących. Do urn poszło 

52,6 proc. obywateli. Więcej: www.niedziela.pl 

 

 

 

Polub nas na Facebooku i bądź na bieżąco! 

 

ZAPRASZAMY!!!  

 

 

 

https://stacja7.pl/ze-swiata/kolejny-stan-australii-legalizuje-wspomagane-samobojstwo-ustawa-uniemozliwia-sprzeciw-sumienia/
https://m.niedziela.pl/artykul/72376/Francuska-batalia-przeciwko-transplciowej
https://jedenznas.pl/akcja-40-dnia-dla-zycia/
https://m.niedziela.pl/artykul/72510/Mieszkancy-za-malzenstwem-i-adopcja
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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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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