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Papież Franciszek o małżeństwie i rodzinie  

 

Papież: w konfesjonale zrozumiałem dramat aborcji 
 

Światowe Dni Młodzieży przekroczyły wszelkie moje oczekiwania. Jestem wy-

kończony, ale zarazem szczęśliwy z realizowania w ten sposób mej piotrowej 

misji. Papież Franciszek mówił o tym w czasie konferencji prasowej na pokła-

dzie samolotu w drodze powrotnej z Panamy do Rzymu. W czasie 50-minuto-

wej rozmowy dziennikarze pytali Ojca Świętego m.in. o dramat aborcji, trudną 

sytuację w Wenezueli, a także oczekiwania związane z watykańskim szczytem 

w sprawie nadużyć.  

Papież wyznał dziennikarzom, że Panama była dla niego wspaniałym doświad-

czeniem. Podkreślił, że zadaniem Piotra jest umacnianie braci w wierze, a tego nie da się wypełniać dawaniem 

„zimnych” nakazów i poleceń, tylko trzeba dotykać serc ludzi i odpowiadać na to, co się dzieje w danej sytuacji. 

„Ja tak to przeżywam i trudne jest dla mnie do wyobrażenia, że ktoś wypełnia swoją misję tylko głową, By pełnić 

misję trzeba współodczuwać, a kiedy czujesz niejednokrotnie zostajesz ugodzony” – mówił Papież przywołując 

jedno ze spotkań, które go szczególnie dotknęło. Mowa o kilkuletnim chłopcu zaadoptowanym przez panamską 

parę prezydencką. Stracił on matkę w czasie próby przekroczenia granicy z Kolumbią i został zupełnie sam. „Takie 

sytuacje uderzają i w ten sposób misja nabiera koloru, zaczyna do mnie przemawiać, dotyka mnie. Misja zawsze 

mnie angażuje” – mówił Franciszek podkreślając, że właśnie dlatego zawsze uczy młodzież, by w życiu używała 

języka rozumu, serca i rąk. „Nie umiem dokonać bilansu misji. Ja z tym wszystkim idę do Pana na modlitwę, 

czasem przed Panem nawet przysnę, ale zawsze zanosząc Mu to wszystko, co przeżyłem w czasie misji i prosząc 

Go, by umacniał przeze mnie w wierze. Tak właśnie przeżywam moją misję Papieża” – wyznał Ojciec Święty. 

Edukacja wolna od kolonizacji ideologicznych 

Papież był pytany co myśli o wprowadzeniu edukacji seksualnej w szkołach w obliczu problemu jakim w Ameryce 

Łacińskiej jest zjawisko wczesnych ciąż i o to, jak jego krytyka aborcji ma się do głoszonego przez niego  

miłosierdzia. Franciszek stwierdził, że dobrze prowadzona edukacja seksualna, która pomaga we wzrastaniu jest 

czymś właściwym i potrzebnym. Podkreślił jednak, że musi być ona wolna od jakichkolwiek kolonizacji  

ideologicznych, gdyż wówczas jedynie wyrządza krzywdę. „Jeśli w szkole prowadzi się edukację seksualną prze-

siąkniętą ideologiami niszczy się człowieka” – wskazał Franciszek. 

Wyznał, że dramat aborcji najlepiej zrozumiał w konfesjonale. „Przesłanie miłosierdzia jest dla wszystkich, także 

dla osoby ludzkiej, która się rozwija podczas ciąży. Po porażce aborcji też jest miłosierdzie. Jest to jednak bardzo 

trudne miłosierdzie, problemem nie jest bowiem ofiarowanie przebaczenia tylko towarzyszenie kobiecie, która 

zdała sobie sprawę, że dokonała aborcji. Trzeba być w konfesjonale, tam musisz dać pocieszenie” – mówił Fran-

ciszek. Podkreślił, że właśnie dlatego wszystkim księżom dał możliwość z rozgrzeszania z aborcji. Papież pod-

kreślił, że takie kobiety muszą mieć możliwość „spotkania” ze swoim dzieckiem. „Kiedy płaczą mówię im,  

by zaśpiewały kołysankę, której nigdy nie mogły zaśpiewać. W ten sposób znajduje się drogę do pojednania mamy 

z dzieckiem. Z Bogiem jednają się wcześniej. Bóg zawsze przebacza. Ale także matka musi zdać sobie sprawę  

z tego, co się wydarzyło. By dobrze zrozumieć dramat aborcji trzeba być w konfesjonale. To jest coś straszliwego” 

– mówił Franciszek. 
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Brak świadectwa odpycha od Kościoła 

Pytany o motywy odchodzenia ludzi z Kościoła Ojciec Święty zauważył, że głównym powodem takiego postępo-

wania jest brak chrześcijańskiego świadectwa, czy wręcz antyświadectwo. „Jeśli pasterz staje się jedynie  

przedsiębiorcą i organizatorem programu duszpasterskiego, a nie jest blisko ludzi i nie daje właściwego świa-

dectwa ludzie czują się opuszczeni” – mówił Papież. Wspomniał też o katolikach, którzy w każdą niedzielę  

są w kościele, a swym pracownikom nie płacą trzynastki, zatrudniają ich na czarno, wykorzystują ludzi, a potem 

jeżdżą na wakacje na Karaiby. Ojciec Święty wskazał, że według niego takie postępowanie najbardziej oddala ludzi 

od Kościoła. Wskazał, że gdy nie daje się odpowiedniego świadectwa lepiej w ogóle nie mówić, że jest się katoli-

kiem. 

Franciszek odniósł się również do zapalnej sytuacji w Wenezueli i wyznał, że przeraża go możliwość rozlewu krwi 

stąd jego apele o wypracowanie sprawiedliwego i pokojowego rozwiązania. Dodał, że problem przemocy  

go terroryzuje. Przypomniał tu m.in. sytuację w Kolumbii, w której po latach walk konkretyzuje się proces  

pokojowy, a gdzie ostatnio znów dokonano krwawego zamachu na szkołę policyjną. W kontekście problemu mi-

grantów postrzeganych przez wielu, jako źródło wszelkiego zła społecznego Papież stwierdził, że skuteczne  

rozwiązanie problemu migracyjnego leży w niesieniu realnej pomocy w krajach, z których ludzie uciekają przed 

wojnami czy głodem. „Europa jest w stanie to uczynić, a to może pomóc tym krajom się rozwijać. Wciąż jednak 

dominuje w nas przekonanie, że Afrykę trzeba jedynie wykorzystywać” – mówił Franciszek. 

„Nie” dla opcjonalnego celibatu 

Pytany o lutowy watykański szczyt w sprawie nadużyć Papież stwierdził, że trzeba zdać sobie sprawę z dramatu, 

jakim jest wykorzystywanie nieletnich i wypracować odpowiednie zasady postępowania, by podobne sytuacje nie 

miały już miejsca. „Biskupi muszą konkretnie wiedzieć, jak reagować w takich sytuacjach” – stwierdził Papież 

podkreślając, że będzie to także czas modlitwy przebłagalnej, a zarazem spotkań z ofiarami nadużyć. Pytany o 

możliwość udzielania święceń kapłańskich żonatym mężczyznom, jako odpowiedź na kryzys powołań, Franciszek 

jednoznacznie stwierdził, że nie wprowadzi opcjonalnego celibatu. Wspomniał zarazem, że toczy się dyskusja 

teologów na temat tego, jak zaradzić brakowi księży np. na wyspach Pacyfiku, gdzie są miejsca, gdzie nie sprawuje 

się już Eucharystii. „Jestem przekonany, że ten temat musi być podjęty z duszpasterskiego punktu widzenia” – 

podkreślił Franciszek. Przytoczył też słowa Pawła VI: „Wolę oddać życie, niż zmienić prawo dotyczące celibatu”. 

W spontanicznych słowach Papież odniósł się do doświadczenia z Panamy, które bardzo zapadło mu w serce. 

Mówił o rodzicach, którzy na trasie przejazdu podnosili w górę z dumą swoje dzieci, by mu je pokazać. „Podczas 

zimy demograficznej, którą przeżywa Europa, a Włochy są zdecydowanie poniżej zera te sceny muszą dać nam 

do myślenia” – mówił Franciszek i pytał: „Co jest moją dumą? Turystyka, wakacje, willa, piesek? A może dzieci?” 

www.vaticannews.va 

 

 

Papież: Droga Krzyżowa trwa w stłumionym krzyku nienarodzonych 
 

Droga Krzyżowa Chrystusa trwa nadal w stłumionym krzyku nienarodzonych, kobiet maltretowanych, młodych 

bez perspektyw na przyszłość i odrzuconych przez społeczeństwo. Papież Franciszek mówił o tym homilii w trak-

cie nocnego nabożeństwa Drogi Krzyżowej z młodzieżą w Panamie. 



 

Strona | 4  
 

                    Papież: Droga Krzyżowa trwa w stłumionym krzyku nienarodzonych 

Ojciec Święty wskazał, że niekiedy także my, chrześcijanie, wpisujemy się w model społeczeństwa, które ignoruje 

cierpienie braci ze znieczulającą obojętnością. Niejednokrotnie pokonał nas i sparaliżował konformizm – mówił 

Papież. Chrystus jednak jednoczy się z ciepieniem każdej osoby. 

Chrystus niesie krzyże ludzi cierpiących 

“ Ojcze, dzisiaj droga krzyżowa Twego Syna trwa nadal w stłumionym krzyku dzieci, którym uniemożliwia się 

narodziny i wielu innych, którym odmawia się prawa do posiadania dzieciństwa, rodziny, edukacji; które nie mogą 

się bawić, śpiewać, marzyć. W kobietach maltretowanych, wyzyskiwanych i opuszczonych, pozbawionych godno-

ści. W smutnych oczach ludzi młodych, którzy widzą, że zabrano im nadzieje na przyszłość z powodu braku 

wykształcenia i przyzwoitej pracy – mówił Ojciec Święty. – Droga krzyżowa Twojego Syna trwa nadal w młodych  

o ściśniętych twarzach, którzy utracili zdolność marzenia, tworzenia i wymyślania jutra, a którzy «idą na emery-

turę» z bólem rezygnacji i konformizmu, będącym jednym z najbardziej zażywanych narkotyków w naszych  

czasach. ” 

Papież podkreślił również, że dzisiejsze społeczeństwo utraciło zdolność do płaczu i wzruszenia się w obliczu 

cierpienia. Chrystus dźwiga krzyż, podczas gdy obojętny świat pochłonięty jest dramatem swej beztroski. 

Franciszek pytał dalej, jak my odpowiadamy na zaproszenie do niesienia krzyża razem z Chrystusem. Jako  

przykład trwania pod krzyżem wskazał Maryję, kobietę silną, wielką opiekunkę nadziei ludzi cierpiących. 

Maryja – Towarzyszka cierpiących 

“ W Maryi uczmy się mówić «tak» tym, którzy nie milczeli i nie milczą w obliczu kultury molestowania i nadużyć, 

złego traktowania i przemocy, oszczerstw i agresji, działając na rzecz zapewnienia szans oraz warunków bezpie-

czeństwa i ochrony – mówił Papież. – W Maryi uczymy się przyjmować i gościć wszystkich, którzy doznali porzu-

cenia, którzy musieli opuścić lub utracić swoją ziemię, swoje korzenie, rodziny i pracę. Od Niej chcemy się nauczyć 

stać obok krzyża, nie z sercem opancerzonym i zamkniętym, ale z sercem, które umiałoby towarzyszyć, znającym, 

co to czułość i poświęcenie. ” 

www.vaticannews.va 

 

Franciszek na 25-lecie Papieskiej Akademii Życia 
 

Zadaniem Kościoła w naszych czasach jest głoszenie z mocą humanizmu życia, który ma swoje źródło w miłości 

Boga do człowieka – czytamy w Liście Humana communitas Papieża Franciszka z okazji 25. rocznicy ustanowienia 

Papieskiej Akademii Życia. To właśnie w kontekście tego powszechnego humanizmu Franciszek wskazuje nowe 

zadania Akademii. 

Chodzi tu między innymi o refleksję na temat nowych zdobyczy technicznych na polu informatyki, komunikacji, 

biotechnologii, nanotechnologii i robotyki. Mówi prezes Akademii abp Vincenzo Paglia. 

“Myślę, że niezbędne jest przypomnienie wszystkim o podmiotowości całej ludzkości - powiedział Radiu Waty-

kańskiemu abp Paglia. - Osłabnie braterstwa to zapomnienie o ludzkich więziach, o znaczeniu przymierza kobiety 

i mężczyzny. Ma to znaczenie ogólnoświatowe. Wcześniej mieliśmy do czynienia z manipulacjami stworzeniem, 
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dziś manipuluje się naturą człowieka. Prowadzi to jednak do zniszczenia całego stworzenia. W tym kontekście 

trzeba dziś zachować tę wyjątkową godność człowieka, zasiewać ją również na polu badań naukowych i rozwoju 

techniki, pośród nowych wyzwań, które się pojawiają na polu biotechnologii, czy sztucznej inteligencji. Nie można 

w tym wszystkim zagubić prymatu człowieka. Dlatego właśnie 25 lat od ustanowienia Papieskiej Akademii Życia 

Ojciec Święty przypomina, że życie nie jest czymś abstrakcyjnym, że życie to nie jakieś pojęcie. Życie to osoba 

ludzka, to rodzina ludzka i trzeba jej bronić z zachowaniem całej jej integralności. Nie wolno nam ulec techno-

kracji.” 

Nowe zadania Papieskiej Akademii Życia Franciszek sytuuje w kontekście problemów współczesnego świata. 

Zwraca uwagę na osłabianie więzów braterstwa, na swoistą schizmę, która wytworzyła się między jednostką  

i społecznością. Pisze też o zagubieniu współczesnego człowieka. „Musimy to przyznać – pisze Ojciec Święty – 

ludzie naszych czasów często są zdemoralizowani i zdezorientowani, brak im wizji. Niemal wszyscy jesteśmy 

skupieni tylko na sobie samych. System finansowy i ideologia konsumpcjonizmu selekcjonują nasze potrzeby  

i manipulują naszymi pragnieniami”. 

Franciszek ostrzega też przed brutalnym naruszaniem poszanowania dla ludzkiego życia. Przejawia się to nie 

tylko w zachowaniach indywidualnych, ale również w konsekwencjach decyzji strukturalnych. 

www.vaticannwes.va 

 
 

   

Papież pozdrawia uczestników Marszu dla życia w Paryżu  
 

Papież Franciszek za pośrednictwem Nuncjusza Apostolskiego we Francji abp Luigiego Ventury przekazał po-

zdrowienia oraz słowa zachęty uczestnikom Marszu dla życia, który odbędzie się w najbliższą niedzielę w Paryżu. 

Marsz dla życia w stolicy Francji odbędzie się po raz trzynasty. Inicjatywa jest podejmowana przez wiele organi-

zacji, w tym również stowarzyszeń katolickich. W tym roku głównym tematem jest klauzula sumienia w zawodzie 

lekarskim. Nuncjusz w przekazanym przesłaniu odwołuje się do wyrażonego w ubiegłym roku przekonania Ojca 

Świętego, że wszelkie zło na świecie bierze początek w braku szacunku dla życia. 

Fraciszek zachęca do nieustannego dawania świadectwa niezbywalnych wartości: godności człowieka oraz god-

ności życia. Pomimo prób banalizacji aborcji – przypominają organizatorzy marszu – taki gest porusza sumienie 

społeczeństwem. Marsz jest zatem apalem do Francuzów, aby zdecydowanie respektowali prawo do życia, uznając 

również prawo do sprzeciwu sumienia, w sytuacji, gdy życie jest zagrożone.    

www.vaticannews.va 

 

 
 

Papież do Polaków: z synowską ufnością módlcie się: Abbà – Ojcze 
 

Pozdrawiając podczas audiencji ogólnej pielgrzymów z Polski, Franciszek zachęcił ich szczególnie do modlitwy 

za uczestników Światowych Dni Młodzieży w Panamie.  
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Papież – zachęta do modlitwy za młodzież podążającą do Panamy 

“Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów, a szczególnie grupę z Sanktuarium św. Stanisława, Patrona Polski, 

w Szczepanowie, miejscu narodzenia tego Biskupa i Męczennika, którzy przybyli, aby przypomnieć o rocznicy 

wizyty, jaką św. Jan Paweł II złożył tuż przed wyborem na Stolicę Piotrową. Drodzy bracia i siostry, w komunii  

ze świętymi, z synowską ufnością módlcie się: «Abbà – Ojcze!», prosząc o Jego błogosławieństwo dla was, dla 

waszych rodzin i – w tych dniach – dla młodych, których wkrótce spotkam w Panamie. Proszę, nie zapominajcie 

modlić się za mnie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!” 

www.vaticannews.va 

 

Papież na chrzcie: rodzice mają przekazywać wiarę! 
 

To rodzice mają przekazywać swym dzieciom wiarę. Zanim 

poznają ją na katechezie, dzieci uczą się wierzyć we wła-

snym domu – mówił Papież w homilii podczas Mszy Niedzieli 

Chrztu Pańskiego. Zgodnie z tradycją Franciszek odprawił ją 

w Kaplicy Sykstyńskiej i udzielił chrztu 27 dzieciom. 

Nawiązując do przebiegu liturgii chrzcielnej, Ojciec Święty 

przypomniał rodzicom o zobowiązaniach, które zaciągają 

dziś względem swych dzieci. 

Przekaz wiary to wasze zadanie 

“Na początku liturgii postawiono wam pytanie: o co prosicie dla swych dzieci? A wy odpowiedzieliście: o wiarę. 

Prosicie Kościół o wiarę dla waszych dzieci, a one otrzymają dziś Ducha Świętego i dar wiary, które każde z nich 

przyjmie do swego serca, do swej duszy. Ale potem ta wiara musi się rozwijać, musi wzrastać. Ktoś powie mi: 

ależ tak, muszą się tego nauczyć. Tak, kiedy rozpoczną katechizację, będą się dużo uczyć, nauczą się katechizmu 

– mówił Ojciec Święty. - Ale wiarę, zanim zaczniemy jej uczyć, trzeba ją przekazać i to należy do was. Takie jest 

zadanie, które dziś otrzymujecie: przekazać wiarę. To dokonuje się w domu. Wiarę zawsze przekazuje się  

w dialekcie, w dialekcie rodzinnym, domowym. W domowej atmosferze.” 

Franciszek zauważył, że rodzice mają przekazywać wiarę własnym przykładem, słowami, a także ucząc dzieci 

znaku krzyża. Podkreślił, że jest to bardzo ważne, bo są dziś dzieci, które nawet nie potrafią się dobrze przeże-

gnać. 

Nie kłóćcie się w obecności dzieci 

“Jednakże ważne jest, abyście przekazywali wiarę waszym życiem w wierze: niech widzą waszą małżeńską miłość, 

niech widzą pokój, który panuje w waszym domu, niech widzą, że jest tam Jezus – mówił Papież. – Pozwolę sobie 

dać wam jedną radę, nie gniewajcie się, ale radzę wam: nigdy nie kłóćcie się w obecności dzieci, nigdy. To nor-

malne, że małżonkowie się kłócą. To całkiem normalne. Byłoby dziwne, gdyby się nie kłócili. Kłóćcie się, ale niech 

one tego nie słyszą, niech tego nie widzą. Nie zdajecie sobie sprawy, jak bardzo dziecko przejmuje się kłótniami 
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rodziców. Taka jest moja rada, która pomoże wam przekazywać wiarę. Czy kłótnie są złe? Nie zawsze.  

Są normalne, całkiem normalne. Ale niech dzieci tego nie widzą i nie słyszą, aby się nie przejmowały.” 

Na zakończenie homilii Franciszek skupił się na głównych bohaterach tej liturgii, usprawiedliwiając ich nieco  

hałaśliwe zachowanie. 

Tym razem w Kaplicy Sykstyńskiej chór płaczu 

“ Jak widzicie - mówił Papież - dzieci czują, że są dziś w dość dziwnym miejscu. Może jest im za ciepło,  

są za bardzo przykryte. Czują, że wszystko jest tu bardzo tkliwe. Ale płaczą też dlatego, że są po prostu głodne. 

Jest też trzeci powód do płaczu. Płacz prewencyjny. Czują się dziwnie, nie wiedzą co się stanie i myślą sobie:  

na wszelki wypadek zapłaczę, a potem się zobaczy. Tak się bronią. Proszę was: niech będzie im tu wygodnie.  

Nie przykrywajcie ich za bardzo. A jeśli płaczą z głodu, nakarmicie je. Mówię to do mam: nakarmcie dzieci, nie 

przejmujcie się, Pan Bóg tego chce. W czym by to miało być niebezpieczne? Widzimy, że dzieci mają powołanie 

polifoniczne. Jedno zaczyna płakać, drugie odpowiada na zasadzie kontrapunktu, a potem kolejne i na koniec 

mamy cały chór płaczu.” 

www.vaticannews.va 

 

Papież: Pan wzywa nas do miłości w konkrecie 
 

„Jeśli nie kochasz brata, nie możesz kochać Boga” – powiedział Papież podczas Mszy w Domu św. Marty. Zauważył, 

że wiara daje siłę potrzebną do modlitwy za wszystkich, również za nieprzyjaciół. Ona nie pozwala, aby rosły  

w nas uczucia zazdrości i zawiści oraz skłonność do plotkowania. 

Wychodząc od pierwszego czytania, Ojciec Święty zwrócił uwagę, że ludzie zrodzeni z Boga są zdolni  

do zwyciężania ducha świata, który jest kłamcą. Jest duchem pozorów, bez istotnej treści, podczas, gdy Duch 

Boży jest prawdomówny. Nie głosi rzeczy wymyślonych. Mówić i czynić jest dla Niego tym samym. Pobudza On 

do czynienia dobrych rzeczy w konkrecie życia codziennego, a konkretny jest przede wszystkim drugi człowiek. 

Jeśli nie kochamy go, nie jesteśmy w stanie kochać niewidzialnego Boga. Miłość do Niego staje się wymysłem,  

bez jakiegokolwiek pokrycia w rzeczywistości. 

“Jeśli nie jesteś zdolny do kochania Boga w konkrecie, nie jest 

prawdą, że Go kochasz. Duch tego świata jest duchem  

podziału i kiedy wmiesza się w rodzinę, wspólnotę, w społe-

czeństwo, zawsze tworzy podziały: zawsze. A kiedy podziały 

rosną, przychodzi nienawiść i wojna – mówił Papież.  

– Jan idzie dalej, kiedy mówi: «Jeśli ktoś twierdzi: ‘kocham 

Boga’, a nienawidzi swojego brata, jest kłamcą», to znaczy 

jest synem ducha tego świata, który jest czystym kłamstwem, 

czystym pozorem. I to jest jedna rzecz, nad którą dobrze bę-

dzie się zastanowić: czy kocham Boga? Ale zróbmy sobie po-

równanie i zobaczmy, jak kochamy swojego bliźniego: zo-

baczmy, jak go kochamy.” 
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Franciszek wskazał na trzy sygnały podważające naszą miłość do innych. Pierwszym jest brak modlitwy zarówno 

za tych, którzy nam dobrze życzą, jak i za naszych nieprzyjaciół. Następnie Papież wymienił uczucie zazdrości  

i zawiści aż po złorzeczenie. Nie można pozwolić, aby podobne uczucia wzrastały w nas. Są one niebezpieczne. 

Trzecim poważnym sygnałem przekreślającym miłość są obmowy oraz plotkowanie. Można zniszczyć nimi dru-

giego człowieka. Osoba, która zrywa z tymi destrukcyjnymi nawykami, staje się bliska Bogu, ponieważ strzeże 

bliźniego, strzeże Boga w nim. 

Papież – wiara daje siłę do miłości 

“Ducha świata zwycięża się duchem wiary: wierząc, że Bóg jest w moim bracie, w mojej siostrze. Zwycięstwem, 

które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. Tylko zachowując wiarę, można podążać tą drogą – zauważył Papież. - 

Nie chodzi o ludzkie myślenie w kategoriach dobrych intencji: to niczemu nie służy. Owszem, pomaga, ale nie 

służy w tej walce. Tylko wiara daje nam siłę, aby nie plotkować, aby modlić się za wszystkich, także za nieprzy-

jaciół, oraz aby nie pozwolić na wzrastanie w nas uczuć zazdrości i zawiści. Pan tym fragmentem Listu św. Jana 

Apostoła wzywa nas do miłości w konkrecie. Kochać Boga: ale jeśli ty nie kochasz brata, nie możesz kochać Boga. 

I jeśli mówisz, że kochasz swojego brata, ale naprawdę nie kochasz go, wręcz nienawidzisz, jesteś wtedy kłamcą.” 

www.vaticannews.va 
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Z Polski 
 

Małżeńska randka w Warszawie 

W dniach 7 do 14 lutego już po raz piąty odbędzie się ogólnopolski Tydzień Małżeństwa pod hasłem: „Razem 

szczęśliwi i spełnieni”. Międzynarodowy Tydzień Małżeństwa to cykl wydarzeń mających na celu wspomaganie par 

małżeńskich w budowaniu trwałej więzi dającej poczucie bezpieczeństwa i szczęścia. Warszawską edycję tego 

wydarzenia po raz trzeci organizuje Centrum Myśli Jana Pawła II. 

W Warszawie odbędą się między innymi warsztaty na temat sztuki komunikacji w małżeństwie, zajęcia taneczne, 

ciekawe wykłady i wiele atrakcji artystycznych. Małżonkowie będą mogli wylosować bezpłatną kolację dla dwojga 

w znakomitych warszawskich restauracjach, taniej zakupić książki w niektórych księgarniach, będą też mogli 

skorzystać z bezpłatnych lub tańszych biletów na wystawy (w tym do Zamku Królewskiego i Zachęty), filmy, sztuki 

teatralne i koncerty w Filharmonii Narodowej. 

Jedną z atrakcji Tygodnia Małżeństwa w stolicy będzie spotkanie autorskie z Krzysztofem Zanussim poświęcone 

idei małżeństwa w kinie polskim i europejskim oraz przemianom, jakim podlegał filmowy obraz małżeństwa. 

Większość wydarzeń jest bezpłatna, a na wybrane obowiązują zapisy. Już dziś chęć udziału w poszczególnych 

wydarzeniach można zgłosić przez stronę www.centrumjp2.pl, na której dostępny jest szczegółowy i aktualizo-

wany program oraz zasady uczestnictwa. 

www.ekai.pl 
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Potrzebą dziecka jest budowanie więzi 

 

Małe dziecko potrzebuje budowania bezpiecznej więzi z podstawowym opiekunem 

– podkreśla Jarosław Żyliński, psycholog wychowawczy, jeden z sygnatariuszy  

„Listu otwartego w sprawie opieki nad dziećmi do lat 3” skierowanego do władz 

RP. – Najkorzystniejsza z perspektywy potrzeb dziecka jest w tym czasie opieka 

sprawowana bezpośrednio przez bliskich. Gdyby rodzice mieli większą  

świadomość, jak ważna jest tego rodzaju „inwestycja” w pierwsze 3 lata dziecka, 

być może z większą determinacją szukaliby innych rozwiązań niż żłobek  

– zaznacza psycholog. 

KAI: W jakich sytuacjach poleciłby Pan rodzicom małego dziecka żłobek? 

JŻ: Może nie tyle polecił, co zrozumiałbym ten wybór. Wiele rodzin, a zwłaszcza 

samotnych rodziców, ma różnego rodzaju problemy. Żłobek jest dla nich strategią 

na rozwiązanie problemów finansowych. Żłobek może pomóc rodzicom, gdy zma-

gają się oni z silnymi problemami zdrowotnymi, psychicznymi czy emocjonalnymi – wówczas potrzebują odcią-

żenia i żłobek może być dla nich rozwiązaniem. W sytuacji gdy w rodzinie dochodzi do poważnych problemów, 

gdy sytuacja staje się patologiczna – wtedy także dla dziecka jest lepiej, gdy nie przebywa całego dnia w domu. 

KAI: Tylko wówczas? 

JŻ: Żłobki są bardzo różne, ale zasadniczo to trudna forma opieki, która nigdy nie jest równie skuteczna  

co prawidłowo opiekujący się dziećmi rodzice. W sytuacji, gdy rodzice mają pełen wybór, żłobek – z perspektywy 

rozwoju dziecka – nie byłby dla mnie opcją pierwszego wyboru. Zdecydowanie lepsza w okresie 0-3 jest opieka 

„jeden na jeden”. 

KAI: Dlaczego? 

JŻ: Przede wszystkim dlatego, że w tym okresie, zgodnie z teorią przywiązania Johna Bowlby’ego, zasadniczym 

mechanizmem rozwoju jest bezpieczna więź z podstawowym opiekunem, najczęściej z matką. Dziecko czując się 

przy niej bezpiecznie rozwija się w innych kierunkach. Nie musi tracić czasu i energii na szukanie bezpieczeństwa. 

Wie, że matka jest blisko, może „robić swoje”, wracając do niej wtedy kiedy potrzebuje. 

Matka i ojciec są pierwszymi wzorcami relacji i poziom zaufania, jaki zbudują, będzie potem przechodził  

na kolejne bliskie relacje, więc wpływa to na rozwój społeczny. Dziecko ma czas na rozwijanie innych umiejętności 

– wpływa to na rozwój poznawczy. Łatwiej rozwija kolejne umiejętności, bo skupia na sobie większą uwagę niż 

dzieci, które muszą się dzielić wychowawcą z innymi dziećmi. 

Nade wszystko ważne jest jednak poczucie bezpieczeństwa, które pozwala dziecku na spokojne przechodzenie 

kolejnych etapów rozwojowych. 

Więcej na: www.ekai.pl 
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Program „Mama 4+” przyjęty przez rząd 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupeł-

niającym. Dzięki nowym przepisom osoby, które wychowały co najmniej 

czworo dzieci i nie posiadają niezbędnych środków utrzymania, uzyskają 

prawo do otrzymania świadczenia. Na program „Mama 4+” w projekcie bu-

dżetu państwa na 2019 rok zarezerwowano ponad 801 mln złotych. Świad-

czenie będzie wypłacane od marca. 

Gospodarzem projektu ustawy jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Przyjęte przepisy to spełnie-

nie obietnicy złożonej w kwietniu ubiegłego roku przez premiera Mateusza Morawieckiego.  

Dla kogo „Mama 4+”? 

Celem projektowanych przepisów jest zapewnienie dochodu osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia  

lub go nie podjęły ze względu na wychowywanie dzieci w rodzinach wielodzietnych.  

 Rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie mogło być przyznane matce, która urodziła i wychowała  

co najmniej czworo dzieci, a w przypadku śmierci matki dziecka albo porzucenia dzieci przez matkę – ojcu, który 

wychował co najmniej czworo dzieci; 

 o świadczenie będą mogły ubiegać się osoby, które nie posiadają niezbędnych środków do życia i osiągnęły 

wiek emerytalny. W przypadku kobiet to 60 lat, mężczyzn – 65 lat; 

 rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie przysługiwać wyłącznie osobom mieszkającym w Polsce i ma-

jącym (po ukończeniu 16 lat) tzw. ośrodek interesów życiowych na terytorium naszego kraju – przez co najmniej 

10 lat;  

 rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie mogło być przyznane obywatelom Polski lub osobom, mającym 

prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce bądź obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, pań-

stw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub cudzoziemcom legalnie przebywa-

jącym na terytorium Polski; 

 uzyskanie prawa do świadczenia nie będzie związane z wcześniejszym opłacaniem składek na ubezpieczenia 

społeczne. 

Po wejściu w życie nowych przepisów osoby spełniające kryteria, będą mogły złożyć wniosek do Prezesa Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w celu uzyskania prawa do 

świadczenia. W przypadku, gdy osoba zainteresowana pobiera już świadczenie niższe od najniższej emerytury, 

świadczenie rodzicielskie będzie uzupełniać pobierane świadczenie do kwoty najniższej emerytury (od 1 marca 

2019 r. 1100 zł). Natomiast, w przypadku osoby nie mającej prawa do żadnego świadczenia, wysokość rodziciel-

skiego świadczenia uzupełniającego odpowiadać będzie tej kwocie. Zanim dojdzie do jego wypłaty Zakład Ubez-

pieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zbada m.in. sytuację dochodową danej 

osoby. 

Docenić trud, ochronić przed ubóstwem 

– Rząd Zjednoczonej Prawicy od samego początku docenia trud rodziców, którzy zdecydowali się na wychowanie 

dzieci w rodzinach wielodzietnych. Nowymi przepisami chcemy uhonorować osoby, które, żeby wychować  
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co najmniej czworo dzieci, zrezygnowały z pracy zarobkowej, a dziś żyją na granicy ubóstwa, nie mając prawa  

do świadczeń nawet na minimalnym poziomie. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające zapewni im teraz pod-

stawowe środki do życia – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.  

Szacuje się, że z nowych przepisów skorzysta ok. 65 tys. osób, które dziś nie mają prawa do emerytury lub renty 

oraz 20,8 tys. osób, które pobierają świadczenia poniżej poziomu najniższej emerytury.   

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie corocznie waloryzowane.  

www.gov.pl 

 

 

Deprawacja dzieci pod pretekstem walki z mową nienawiści?  

Tzw. lekcje przeciw nienawiści w Warszawie w rzeczywistości mają promować ideologię gender i propagować 

związki homoseksualne. Petycję przeciwko indoktrynacji dzieci złożyła Fundacja Centrum Życia i Rodziny. 

Lekcje na temat mowy nienawiści to pomysł nowego pre-

zydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego. To on zaapelował 

do nauczycieli, by na podstawie materiałów kampanii „Bez 

nienawiści”, wskazali uczniom, jak reagować na zjawisko 

oraz jak mu przeciwdziałać. Wszystko w ramach lekcji ob-

owiązkowych. Fundacja Centrum Życia i Rodziny skiero-

wała do prezydenta Warszawy petycję przeciwko prowa-

dzeniu lekcji, które mogą mieć charakter propagandy śro-

dowisk LGBT i gender. 

– Wyrażam kategoryczny sprzeciw wobec poddawania dzieci i młodzieży – uczniów warszawskich szkół – indok-

trynacji propagandą LGBTQ i ideologią gender pod pozorem zajęć przeciwdziałających tzw. mowie nienawiści – 

czytamy w petycji podpisanej przez prezesa Fundacji Centrum Życia i Rodziny Pawła Kwaśniaka. 

Materiały, z których mają korzystać szkoły, przygotowała organizacja, która promuje spotkania dla dzieci i mło-

dzieży z transwestytami. Dlatego, kierując się dobrem dzieci, Fundacja Centrum Życia i Rodziny wyraża katego-

ryczny sprzeciw wobec, jak to ujęto, podeptania konstytucyjnego prawa rodziców do ochrony ich dzieci przed 

demoralizacją oraz do wychowania dzieci zgodnie z przekonaniami. 

Zobacz: TV TRWAM 

 

www.radiomaryja.pl 
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W szkołach narusza się prawa rodziców i wprowadza ideologiczne treści – briefing prasowy 

Ordo Iuris 

W ostatnich miesiącach wiele komentarzy wywołały inicjatywy podejmowane w polskich szkołach takie jak  

„Tęczowy Piątek” czy zajęcia na temat tzw. mowy nienawiści. W debacie publicznej pojawiają się liczne głosy 

stwierdzające, że poprzez te akcje do programów wychowawczych wprowadzane są treści ideologiczne, w tym 

promujące postulaty polityczne grup LGBT, ideologię gender czy doktrynę multikulturalizmu. Dzieje się to często 

wbrew normom prawnym, bez wiedzy i zgody rodziców uczniów. Instytut Ordo Iuris przygotował materiały na ten 

temat, które zostały zaprezentowane podczas briefingu prasowego pt. „Indoktrynacja środowisk LGBT w polskich 

szkołach”.   

POBIERZ ANALIZĘ „TĘCZOWEGO PIĄTKU” 

PRZECZYTAJ ANALIZĘ PROGRAMU NA TEMAT TZW. MOWY NIENAWIŚCI 

Eksperci Ordo Iuris zwrócili uwagę na prawny obowiązek funkcjonowania w szkołach rad rodziców. Zgodnie  

z normami ustawy Prawo oświatowe, powinny one akceptować zarówno program wychowawczo-profilaktyczny, 

jak i wszystkie zajęcia dodatkowe. Interwencje Ordo Iuris wykazały, że w wielu szkołach zabrakło tego podczas 

„Tęczowego Piątku”. W ramach tego wydarzenia w szkołach propagowane były hasła grup LGBT, w tym postulat 

poparcia w wyborach kandydatów realizujących roszczenia tych środowisk. Prelegenci odnieśli się także do tematu 

zajęć mających przeciwdziałać tzw. mowie nienawiści. Zwrócili uwagę, że chociaż nie sposób nie zgodzić się  

z hasłem przeciwdziałania nienawiści, wykorzystując nieprecyzyjne i trudne do zdefiniowania pojęcie „mowy nie-

nawiści”, którego nie zna polski język prawny, wprowadza się do programów wychowawczych zideologizowane 

treści budzące uzasadnione wątpliwości wielu rodziców. 

Szczególne kontrowersje wywołać może treść podręczników rekomendowanych do zajęć na temat tzw. mowy 

nienawiści, których prowadzenia domaga się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. To podręczniki „Zakładki”  

i „Kompasik” oraz raport „Mowa nienawiści, mowa pogardy” autorstwa Fundacji Batorego. Można w nich znaleźć 

wiele fragmentów, które nie współgrają z deklarowanym celem i budzą oczywiste wątpliwości. Zakładają one m.in. 

zainscenizowanie w szkole debaty na temat dofinansowania ze środków publicznych budowy meczetu. W pozy-

tywnym świetle są tam przedstawieni wyłącznie ci, którzy je popierają, mimo że polskie prawo nie przewiduje 

możliwości finansowania budowy obiektów kultu religijnego z publicznych środków. Podręczniki krytykują także 

„seksizm życzliwy”, który miałby polegać na przekonaniu, że kobiety powinny być doceniane oraz otaczane opieką 

mężczyzn. Do tzw. mowy nienawiści zaliczono też uznawanie „politycznych żądań” ruchu LGBT za nieuzasad-

nione, nawet, jeżeli podnosi się w tym zakresie racjonalne argumenty. Wypowiedzi te są określane jako „nowo-

czesna homofobia”. Wbrew standardom polskiego prawa rodzinnego i przyjętemu w nim pojęciu rodziny materiały 

uczą o „różnych formach rodzin”, w tym „rodzinach z rodzicami tej samej płci”. Autorzy publikacji za szkodliwy 

„stereotyp”, który należy zwalczać, uznali także m.in. stwierdzenie, że „chłopcy nie noszą spódnic”. 

„Mamy do czynienia z problemem politycznej i ideologicznej instrumentalizacji haseł zwalczania dyskryminacji  

i nienawiści, który występuje na coraz szerszą skalę. Pamiętajmy, że rodzice mają pierwszeństwo w wychowaniu 

dzieci i zgodnie z prawem powinni mieć wpływ na to, jakie treści są przekazywane uczniom. Wzywamy Pana 

Prezydenta Rafała Trzaskowskiego do wycofania wadliwych rekomendacji, które trafiły do szkół, i do włączenia 

się w autentyczną, wolną od uprzedzeń, debatę nad przeciwdziałaniem nienawiści i agresji w życiu publicznym”- 

powiedział dr Tymoteusz Zych z Zarządu Ordo Iuris. www.ordoiuris.pl 
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CBOS: w Polsce wzrasta tolerancja dla rozwodów 

Zdecydowanie przeciwko rozwodom jest 12% Polaków, a aż 32% 

uważa, że jeśli oboje małżonkowie zdecydują się na sądowe roz-

wiązanie związku, to nie powinni mieć ku temu żadnych prze-

szkód - wynika z najnowszego raportu Centrum Badania Opinii 

Społecznej (CBOS). W 2017 r. Polacy zawarli ok. 193 tys. ślubów, 

tylko 13 tys. więcej niż cztery lata wcześniej. Na trzy zawierane 

związki małżeńskie przypada w naszym kraju aż jeden rozwód. 

Dane GUS wskazują, że po intensywnym wzroście liczby orzeka-

nych w Polsce rozwodów, notowanym do połowy ub. dziesięciolecia, trend ten wyraźnie wyhamował i w ostatnich 

latach utrzymuje się na w miarę stabilnym poziomie. Od 13 lat każdego roku sądy orzekają w Polsce około  

65 tys. rozwodów (od 61,3 tys. w 2010 roku, do 71,9 tys. w 2006 roku). 

Z drugiej strony, po 2008 r. dość znacząco zmniejszyła się liczba zawieranych związków małżeńskich. Trend 

spadkowy w ostatnich latach wprawdzie wyhamował, jednak aktualna liczba zawieranych rocznie małżeństw nadal 

pozostaje jedną z najniższych w historii. 

W 2017 r. Polacy zawarli ok. 193 tys. ślubów, a więc jedynie 13 tys. więcej niż w 2013 roku, kiedy zawarto  

ich najmniej w historii (180 tys.). 

Wskaźnik wyrażający stosunek małżeństw zawartych do rozwiązanych od 2014 r. utrzymuje się ciągle niskim 

poziomie ok. 3,00. Oznacza to, że w ostatnich latach na mniej więcej trzy zawierane związki małżeńskie przypada 

jeden rozwód. 

To, że obecnie sądy orzekają rozpad jednego na trzy zawierane w Polsce małżeństwa, sprawia, iż problem roz-

wodu dotyczy – bezpośrednio lub pośrednio – coraz większej liczby osób. W konsekwencji zmienia się podejście 

Polaków do rozwodów. Obecnie opinie na ich temat znacznie częściej niż kiedyś wyrażane są przez pryzmat 

konkretnych sytuacji życiowych. 

Z grudniowego badania CBOS wynika, że w Polsce zdecydowani zwolennicy rozwodów stanowią grupę blisko 

trzykrotnie większą liczebnie niż ich zagorzali przeciwnicy. 

Obecnie jedynie niespełna co ósmy ankietowany (12%, od 2013 r. spadek o 1 punkt proc.) jest zdecydowanym 

przeciwnikiem rozwodów, a co trzeci (32%, wzrost o 6 punktów) uważa, że jeśli oboje małżonkowie zdecydują się 

na rozwiązanie związku w drodze postępowania sądowego, nie powinni mieć ku temu żadnych przeszkód. 

Ciągle największą, choć malejącą grupę badanych (52%, spadek o 4 punkty) stanowią umiarkowani zwolennicy 

rozwodów, którzy wprawdzie generalnie ich nie popierają, jednak w pewnych sytuacjach uznają za dopuszczalne. 

Tylko nieliczni respondenci nie potrafią zająć stanowiska w kwestii dopuszczalności rozwodów (2%) lub mają 

jeszcze inne zdanie na ten temat (2%). Co istotne, w ostatnim dziesięcioleciu odsetek zwolenników rozwodów 

wzrósł o ponad połowę (z 20% do 32%). 
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Stosunek do rozwodów w największym stopniu różnicują kwestie światopoglądowe, takie jak religijność mierzona 

uczestnictwem w praktykach religijnych oraz poglądy polityczne. 

Do bezwarunkowych zwolenników rozwodów zalicza się niemal trzy piąte niepraktykujących religijnie, blisko po-

łowa praktykujących kilka razy w roku oraz niemal co drugi respondent deklarujący lewicowe poglądy polityczne. 

Sprzeciw zaś zdecydowanie częściej wiąże się z prawicową orientacją polityczną i częstszym udziałem w prakty-

kach religijnych. Istotne znaczenie w tym względzie ma również stan cywilny respondentów. Najbardziej liberalne 

podejście do rozwodów prezentują osoby rozwiedzione lub będące w separacji, a najbardziej przeciwni pozostają 

wdowcy i wdowy. 

www.niedziela.pl 

 

 

Trzaskowski: projekt gabinetu bez klauzuli sumienia zostanie zrealizowany 

 

Kolejny ideologiczny pomysł składają przedstawiciele Nowoczesnej w warszawskiej Radzie Miasta.  

Radna Aleksandra Śniegocka-Goździk złożyła projekt uchwały dotyczący całodobowego miejskiego gabinetu gi-

nekologicznego bez klauzuli sumienia. 

 

Więcej informacji na stronie: www.radiowarszawa.pl 
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Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP: ludzie wierzący mają prawo  

do wychowania dzieci zgodnie z własnym światopoglądem 

Oświadczenie w sprawie projektu ustawy konkretyzującej koncepcję świeckiej szkoły 

W związku ze złożeniem w Sejmie projektu ustawy konkretyzującej koncepcję świeckiej szkoły oświadczam,  

co następuje: 

Lekcja religii w szkole publicznej jest wyrazem stosowania zasady pomocniczości, jednej z istotnych zasad,  

na których opiera się ład społeczny państwa demokratycznego. Nauczanie religii w publicznej szkole w Polsce  

jest organizowane na wniosek rodziców lub pełnoletnich uczniów. Lekcja religii, mająca charakter konfesyjny,  

jest jednocześnie przedmiotem szkolnym, opłacanym z subwencji oświatowej pochodzącej z podatków płaconych 

także przez osoby wierzące. O uczestniczeniu bądź nieuczestniczeniu w lekcji decydują rodzice lub pełnoletni 

uczniowie, podobnie, jak rodzice lub pełnoletni uczniowie decydują o miejscu i sposobie edukacji. Ograniczenie 

prawa rodziców do wychowania, przez obniżenie wieku decyzji uczniów, jest niespójne z resztą uregulowań  

prawnych i stanowi nieuprawnioną próbę ingerowania w ład wychowawczy w rodzinie. 

Zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami, zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

14.04.1992 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szko-

łach, lekcje religii/etyki odbywają się w ramach planu szkolnego, nauczyciele są członkami rady pedagogicznej, 

a oceny z tych przedmiotów są wliczane do średniej ocen i umieszczane na świadectwie. Takie rozwiązania  

gwarantują niedyskryminacyjne traktowanie przedmiotu, mającego istotne znaczenie wychowawcze, organizo-

wanego przez szkołę w celu wsparcia rodziców w wychowaniu dzieci, zgodnie z ich światopoglądem. Propono-

wane zmiany prawne, gdyby je wprowadzono w życie, doprowadziłyby do  zmarginalizowania religii i etyki. 

Formułowanie tego rodzaju postulatów wprowadza niepotrzebny spór religijny, godzący zarówno w Kościół  

katolicki, jak i w te związki wyznaniowe, które organizują lekcje religii w systemie szkolnym. Ludzie wierzący, 

podobnie jak osoby bezwyznaniowe, mają prawo nie tylko do tolerancji, ale też do przestrzegania ich prawa do 

decyzji odnośnie do wyznawania wiary oraz wychowania dzieci zgodnie z własnym światopoglądem. Uczniowie z 

kolei mają prawo do oceniania ich wysiłku edukacyjnego, także w ramach lekcji religii i etyki. Wreszcie nauczyciele 

religii oraz etyki mają prawo, by nieodpowiedzialne akcje polityków nie czyniły z nich osób wykluczonych, oby-

wateli drugiej kategorii. 

Przewodniczący 

Komisji Wychowania Katolickiego 

Konferencji Episkopatu Polski 

bp Marek Mendyk 

12 stycznia 2019 r. 

Zobacz też: Strona internetowa Komisji Wychowania Katolickiego KEP 

www.episkopat.pl 
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Ks. prof. Tomasik: lekcje religii w szkole na mocy konstytucji 

 

W związku z nieprawdziwymi informacjami prezentowanymi 

przez niektórych polityków, i nie tylko polityków, oraz po-

wielanymi przez część mediów, odnoszącymi się do naucza-

nia religii w szkole, wyjaśniam, co następuje: 

1. Lekcja religii w polskiej szkole odbywa się na mocy prze-

pisów Konstytucji, Konkordatu oraz Ustawy o systemie 

oświaty. Religia jest przedmiotem szkolnym o charakterze 

konfesyjnym, prowadzić go mogą w systemie oświaty pu-

blicznej wszystkie prawnie zarejestrowane w Polsce Kościoły 

i związki wyznaniowe, nie tylko Kościół katolicki obrządku 

łacińskiego. Z możliwości tej korzysta ponad 20 podmiotów. 

 

2. Konfesyjność lekcji religii oznacza, że Kościoły i związki wyznaniowe biorą odpowiedzialność za kwestie me-

rytoryczne, kierowanie odpowiednich osób do nauczania religii, spełniających wymogi kwalifikacyjne ustalone w 

porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej. Wymogi te odpowiadają standardom, jakie obowiązują nauczycieli 

innych przedmiotów. 

 

3. Nauczyciele religii, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14.04.1992 roku w sprawie 

warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach, są pracownikami szkoły, 

członkami rady pedagogicznej i podlegają takim samym rygorom, co inni nauczyciele. Zatrudnia ich dyrektor 

szkoły, na podstawie skierowania, o którym mowa powyżej. 

 

4. § 11 cytowanego Rozporządzenia precyzyjnie określa, że nad lekcjami religii sprawują nadzór wizytatorzy 

wyznaczeni przez władze danego Kościoła lub związku wyznaniowego, lecz nie tylko oni. W ust. 2 zapisane jest 

mianowicie, że nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii i etyki, w zakresie metodyki nauczania i zgodności 

z programem prowadzą dyrektor szkoły (przedszkola) oraz pracownicy nadzoru pedagogicznego. Sprawa wizy-

towania i hospitowania lekcji religii jest zatem precyzyjnie wyjaśniona i nie powinna budzić wątpliwości. 

Przekazywanie i powielanie nieprawdziwych informacji nie służy jakości debaty publicznej. 

 

Ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik 

Koordynator Biura Programowania Katechezy 

przy Komisji Wychowania Katolickiego 

Konferencji Episkopatu Polski 

 

 

 

www.episkopat.pl 
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Eucharystia rzeczywistością Kościoła – nowy program duszpasterski 

Eucharystii będzie poświęcony nowy, trzyletni program 

duszpasterski Kościoła w Polsce, na lata 2019-2022.  

Nie ma cenniejszej rzeczywistości w Kościele niż Euchary-

stia – powiedział KAI przewodniczący Komisji Duszpaster-

stwa KEP abp Wiktor Skworc, po obradach tego gremium  

w Warszawie. 

Program został uprzednio przyjęty przez Konferencję  

Episkopatu Polski, podczas obrad w stolicy rozmawiano  

na jego szczegółami. 

Pierwszy rok programu, który rozpocznie się w pierwsza niedzielę tegorocznego adwentu. – Eucharystia jest cen-

trum życia Kościoła, jest źródłem i jednocześnie szczytem. Dlatego będziemy chcieli przeżywać ją jako tajemnicę 

wyznawaną, przeżywaną i świętowaną, która jest źródłem misji. Sprawując bowiem mszę św. idziemy później do 

świata, żeby głosić Chrystusa, żeby dawać o Nim świadectwo – powiedział KAI abp Skworc. 

Przyznał, że choć msza św. stanowi tajemnicę wiary, to jednak rozum ludzki może coś o niej powiedzieć na 

podstawie źródeł biblijnych, a zwłaszcza Ewangelii według św. Jana. – Trzeba nam głębiej zrozumieć, że Eucha-

rystia jest spotkaniem z Jezusem Chrystusem – podkreślił przewodniczący Komisji Duszpasterstwa Ogólnego KEP. 

Zdaniem metropolity katowickiego trzeba, aby to, co dokonuje się w czasie każdej liturgii, uobecniało się również 

w życiu osobistym i społecznym. – Kiedy w czasie każdej mszy św. powtarzając gesty i słowa Jezusa przemienienia 

nad chlebem i winem „To czyńcie na moją pamiątkę”, to warto sobie uświadomić, że te słowa dotyczyły nie tylko 

tej konkretnej czynności, ale On chciał, byśmy czynili wszystko na Jego pamiątkę, żebyśmy także słowa, które 

głosił, czynili aktualnymi; żebyśmy również całe Jego życie czynili obecnym w życiu naszego społeczeństwa, na-

szych rodzin, całego świata – tłumaczył abp Skworc. 

Kolejny rok nowego programu będzie poświęcony świętowaniu Eucharystii. – Chcemy mówić o ‘Dniu Chrystusa’ 

jako Pierwszym Dniu Tygodnia, żeby to był dla chrześcijanina dzień święty, a więc poświęcony Panu Bogu. Trzeba 

byśmy rozpoczynali cały tydzień naszej pracy zawodowej od spotkania z Chrystusem, byśmy czynili to bardziej 

świadomie, tak aby Jezusa stał zarówno na początku naszego życia, jak i na jego końcu – powiedział abp Skworc. 

Dodał, że Eucharystia jest to zadatkiem życia wiecznego. – Przyjmujemy ciało Chrystusa by się z Nim w wieczności 

zjednoczyć – przypomniał abp Skworc. 

Przewodniczący Komisji podkreślił, że nie ma cenniejszej rzeczywistości w Kościele niż Eucharystia. Dlatego,  

jak wskazał, duszpasterze i pasterze Kościoła powinni robić wszystko by uświadamiać wszystkim członkom  

Kościoła znaczenie Eucharystii, zwłaszcza zaś realnej obecności Chrystusa w Eucharystii, Chrystusa który powie-

dział: “jestem z Wami aż o skończenia świata”. 

“W ciągu tych trzech lat chcemy wyczerpać problematykę eucharystyczną po to, żeby ludzie bardziej sobie uświa-

domili czym jest Eucharystia i żeby do Eucharystii powrócili, bardziej świadomie w niej uczestniczyli” – zapowiada 

abp Skworc. Ujawnił też, że podczas obrad zwracano uwagę na estetykę przestrzeni sakralnej, w której dziś  

odbywa się Eucharystia, a co czasem bywa zapoznawane. 
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“Pozostaje to najtrudniejsze pytanie: jak dotrzeć do niepraktykujących, niewierzących. Nie ma innej drogi  

jak przez praktykujących i tak praktykujących ukształtować, żeby oni byli świadkami Eucharystii i do Chrystusa 

prowadzili” – powiedział metropolita katowicki. 

Odnosząc się do faktu, że zaledwie 17 proc. uczestników niedzielnych Mszy św. przystępuje do Komunii św.  

abp Skworc powiedział: “Wszystkim na potrzeba nawrócenia eucharystycznego. Nam, duchownym, także,  

żebyśmy wiedzieli jakie tajemnice sprawujemy. Eucharystia buduje Kościół, bez Eucharystii Kościoła nie ma” – 

zakończył abp Skworc. 

Celem Komisji Duszpasterstwa KEP jest inspirowanie działalności na rzecz rozeznania, rozwijania i doskonalenia 

powołania chrześcijańskiego. Komisja przygotowuje ramowe plany duszpasterskie, koordynuje też prace  

duszpasterstw specjalistycznych. 

Przewodniczącym Komisji jest obecnie abp Wiktor Skworc, metropolita katowicki. Ponadto w skład tego gremium 

wchodzi ośmiu biskupów, w tym abp Henryk Hoser, bp Wiesław Dajczak i bp Wiesław Śmigiel. Ponadto Komisja 

posiada kilkunastu konsultorów, w tym kilku świeckich. Przy Komisji działa Zespół ds. Nowej Ewangelizacji. 

www.ekai.pl 

 

 

 

Najnowsze dane statystyczne Instytutu Kościoła Katolickiego SAC dot. Duszpasterstwa Rodzin 

Według najnowszych badań Instytutu Kościoła Katolickiego SAC w 2017 roku sakramentu małżeństwa udzielono 

ok. 134 tys. parom.  
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W 2017 r. ilość spraw  wniesionych do sądów kościelnych pierwszej instancji o stwierdzenie nieważności małżeń-

stwa wynosiła 4,3 tys., z czego ogółem rozstrzygnięto 3,9 tys. spraw. W tym nieważność małżeństwa stwierdzono 

w  2,8 tys. takich przypadków, co stanowi 71 % spraw rozstrzygniętych w ciągu roku. W 907 sprawach wydano 

wyrok przeciw nieważności. W 94 przypadkach zrzeczono się procesu. Liczba spraw wniesionych na wokandę  

w trybie „procesu skróconego” wynosiła 10. Z tego 8 zakończyło się orzeczeniem nieważności małżeństwa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W roku 2017 działało 2,8 tys. katolickich poradni rodzinnych różnego typu oraz 29 domów samotnej matki,  

11 katolickich ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, 23 telefonów zaufania. 

 

Najwięcej poradni rodzinnych działa w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, kieleckiej, katowickiej. 

Udział osób w niedzielnych Mszach Świętych, w porównaniu z rokiem 2016 wzrósł o 1,6%, o 1% wzrosła liczba  

osób przystępujących do Komunii Świętej. W 2017 r. we Mszy Świętej niedzielnej uczestniczyło 38,3% zobowią-

zanych katolików, z czego 17% przystępowało do komunii św. 

Szczegółowe informacje dostępne są w Roczniku Statystycznym Instytutu Kościoła Katolickiego SAC:  

Annuarium Statisticum Ecclesiae in Polonia A.D. 2019 (pobierz) 

ISKK/ KODR 

www.kodr.pl 
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Dr hab. M. Guzewicz: Kościół stoi na straży niezmiennej wartości, jaką jest rodzina  

Kościół stoi na straży niezmiennej wartości, jaką jest ro-

dzina – podkreślał dr hab. Mieczysław Guzewicz, kon-

sultor Rady ds. Rodziny KEP oraz doradca Ministra RPiPS 

we wtorkowych „Rozmowach niedokończonych” w TV 

Trwam.    

dr hab. Mieczysław Guzewicz wskazał, że jedną z naj-

ważniejszych ról księży biskupów jest odważne zabie-

ranie głosu w sprawach dotyczących m.in. współcze-

snych zagrożeń dla rodziny. Stanowisko kościoła m.in. 

w kwestii poszanowania życia ludzkiego jest zawarte w 

dokumentach. 

Przypominanie o tym jest przede wszystkim ważne – jak mówił dr hab. Mieczysław Guzewicz – w kontekście 

działań, jakie dziś podejmuje wiele środowisk. Podważana jest rola rodziny, umniejsza się też wartość życia  

człowieka. 

– Nasi pasterze są tymi strażnikami, to jest jedna z funkcji Kościoła – odważne wypowiadanie się przez doku-

menty, ale również przez wypowiedzi w jakiejkolwiek formie, bo w tej chwili media też taką możliwość stwarzają. 

Od księży biskupów zależy tylko, na ile są obecni w tych przestrzeniach i przecież słyszymy bardzo często, akurat 

jeśli chodzi o naszą Polską rzeczywistość, bardzo piękne, bardzo rzeczowe i bardzo odważne wypowiedzi wielu 

biskupów. Osobiście bardzo lubię i z wielkim szacunkiem wysłuchuję wypowiedzi księdza arcybiskupa Hosera, 

który jest też w tej tematyce bardzo kompetentny, ale z drugiej strony, to stanie na straży jest bardzo konkretną 

pracą – podkreślił dr hab. Mieczysław Guzewicz. 

W przestrzeni Kościoła funkcjonuje około 3 tys. poradni rodzinnych, parafialnych, dekanalnych (w tym  

specjalistycznych). Posługują w nich doradcy rodzinni, psycholodzy, prawnicy i duszpasterze. 

Jest to – jak dodał dr hab. Mieczysław Guzewicz – dostrzeżenie problemów, a także wyciągnięcie ręki do małżon-

ków i rodziców, którzy szukają pomocy m.in. w kwestiach słabnących więzi małżeńskich. 

Obejrzyj: TV TRWAM 

www.radiomaryja.pl 

 

 

 

 

 

 

Już od pewnego czasu jesteśmy na Facebooku!  

Polub nas TUTAJ i bądź na bieżąco ze wszystkimi  

aktualnościami.  

 

ZAPRASZAMY!!!  
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Bp Kamiński do doradców życia rodzinnego: bądźcie blisko małżeństw i ich problemów 

 

Bądźcie blisko małżeństw i ich problemów wspierając na drodze powołania – zaapelował bp Romuald Kamiński 

do formatorów i doradców życia rodzinnego. Z okazji Świąt Narodzenia Pańskiego w auli kurialnej odbyło  

spotkanie Diecezjalnego Duszpasterstwa Rodzin. Po uroczystej liturgii przełamano się opłatkiem. 

W homilii biskup warszawsko-praski przypomniał o misyjnym wymiarze wiary. – Jeśli poznaliśmy Boga i Jego 

zbawczy zamiar wobec człowieka, jeśli poznaliśmy Ewangelię, Bożą mądrość – to z tym wszystkim powinniśmy 

biec do drugiego człowieka. Pan na nas liczy. On chce byśmy wspierali się wzajemnie na drodze do świętości – 

mówił bp Kamiński. 

Nawiązując do tajemnicy wcielanie Syna Bożego, zaapelował do doradców życia rodzinnego o większą otwartość 

i delikatność w pracy z małżeństwami. – Przychodząc jako bezbronne dziecko Bóg skrócił dzielący nas dystans. 

Jakże niezwykle ważne jest zatem by drugi człowiek miał do nas dostęp, by nie musiał się czegoś lękać zwracając 

się z jakąś trudnością, żeby nie było między nami przepaści, jakiejś przeszkody – powiedział biskup warszawsko-

praski. 

Zachęcał również do pogłębienia życia duchowego podkreślając, że siłę do apostolska można czerpać jedynie  

z modlitwy. – Sami z siebie jesteśmy niezwykle słabi. Nasze ludzkie siły są kruche a możliwości ograniczone. 

Jesteśmy silni mocą samego Boga, jesteśmy mądrzy tylko mądrością Boga, jeśli prawdziwie miłujemy, to tylko 

dlatego że jesteśmy zakorzenieni w Bogu, który jest pełnią miłości – mówił bp Kamiński przekonując, że ten kto 

opiera się w na Chrystusie żyje w większej wolności i harmonii ze sobą i z otoczeniem. – Wówczas zupełnie inaczej 

wygląda nasze podejście do zadań – stwierdził. 

Po. uroczystej Mszy św. diecezjalny duszpasterz rodzin ks. dr Robert Wielądek wręczył misje kanoniczne. 

W diecezji warszawsko-praskiej jest ponad 38 doradców życia rodzinnego, którzy angażują się głównie w kursy 

przedmałżeńskie, oraz ok. 50 par małżeńskich formatorów, którzy prowadzą parafialne ośrodki formacji rodziny. 

www.ekai.pl 

 

 
 

Bp Turzyński: rodzina jest Dobrą Nowiną, gdy małżonkowie razem idą do kościoła 

 

Gdyby wam się udało ocalić jedno małżeństwo, czy pomóc młodym zbudować związek, to już wasza służba ma 

sens – mówił biskup Piotr Turzyński do uczestników spotkania świątecznego doradców życia rodzinnego diecezji 

radomskiej. Wydarzenie miało miejsce w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu. 

W homilii bp Piotr Turzyński przypomniał, że rodzina jest Dobrą Nowiną, gdy małżonkowie razem idą do kościoła, 

modlą się razem, kwitną razem. – Jedno wspiera drugie. To buduje innych. To jest wielka misja, czyli pokazać,  

że na Bogu można zbudować, a na sobie, na piasku człowiek nie buduje – mówił bp Turzyński. 

Na koniec przypomniał, że misją doradców jest przyprowadzenie rodzin, małżonków, narzeczonych do Boga. – 

Nie ustawajcie w tej misji. Jesteście bardzo ważni. Dotykacie najważniejszego bodaj problemu dzisiejszego świata 
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i cywilizacji. Gdyby wam się udało ocalić jedno małżeństwo czy pomóc młodym zbudować związek, to już wasza 

służba ma sens – zakończył bp Turzyński. 

Ks. Sławomir Adamczyk, diecezjalny duszpasterz rodzin, powiedział, że praca dla narzeczonych, małżeństw, ro-

dzin, jest dla wszystkich wielkim zaszczytem. – A także to, że możemy pochylać się nad tak wspaniałym darem 

Bożym, jakim są małżeństwo i rodzina, a z drugiej strony jest wielkim zobowiązaniem, ze względu na ważność 

tematu, na kryzys współczesnej rodziny – mówił duszpasterz rodzin. 

W trakcie spotkania wręczono doradcom pracującym w parafialnym poradnictwie rodzinnym misje oraz podzię-

kowania osobom, które zakończyły już swoją posługę. W diecezji istnieje 108 poradni rodzinnych. 

www.ekai.pl 

 

 

Rodzina zasadniczą treścią życia Polaków 

 

Zasadniczą treścią codziennego życia Polaków jest rodzina, 

na drugim miejscu, z dużo niższym wskaźnikiem wskazań, 

plasuje się praca zawodowa. Maleje też znaczenie życia re-

ligijnego – podaje Centrum Badania Opinii Społecznej 

(CBOS). W ankietach sprawdzano, co aktualnie stanowi treść 

życia codziennego Polaków oraz jakiego rodzaju zajęciom i 

działaniom się poświęcają. 

Aż 72 %. badanych deklaruje, że zasadniczą treścią ich co-

dziennego życia jest rodzina. Na drugim miejscu, z 53-procentowym wskaźnikiem znalazła się praca zawodowa. 

Ponad jedna czwarta Polaków (28%) wśród podejmowanych działań, którym obecnie poświęca najwięcej czasu  

i energii, wymienia ochronę zdrowia i leczenie. 

Rzadziej wskazywane są: zdobywanie pieniędzy (15%), aktywność fizyczna (14%), rozrywka (11%), remontowanie 

domu lub mieszkania (11%) oraz życie religijne (10%). 

Relatywnie najmniej czasu Polacy poświęcają dążeniom do zakupu domu lub mieszkania (3% wskazań), polityko-

waniu (3%), oddawaniu się lenistwu (2%), wspinaniu się po szczeblach kariery zawodowej (2%) oraz staraniom  

o pracę za granicą (1%). 

Co ciekawe aż 39% badanych deklaruje, że chciałby się poświęcić życiu rodzinnemu w jeszcze większym niż do-

tychczas stopniu. 

Patrząc z perspektywy czasu można stwierdzić, że badani coraz rzadziej deklarują, iż swój czas i energię poświę-

cają na przetrwanie, zdobywanie pieniędzy oraz poszukiwanie zatrudnienia za granicą. Maleje także znaczenie 

przypisywane życiu religijnemu. Na popularności zyskują z kolei podróże i uprawianie sportu. 

Podróżowanie ma wprawdzie dla Polaków coraz większe znaczenie, jednak właśnie ten wymiar stanowi ciągle 

główny obszar niezaspokojenia. Blisko połowa respondentów (43%), gdyby miała taką możliwość, podróżowałaby 



 

Strona | 24  
 

                    Papież: Droga Krzyżowa trwa w stłumionym krzyku nienarodzonych 

częściej. Aż 39% badanych deklaruje, że w większym niż dotychczas stopniu chciałby się poświęcić życiu rodzin-

nemu. Jedna piąta (21%) najchętniej oddałaby się szeroko rozumianej rozrywce, a nieco mniejszy odsetek (19%) 

w większym zakresie niż dotychczas skupiłby się na pracy zawodowej. 

Co szósty respondent (17%) odczuwa niezaspokojenie potrzeb w zakresie aktywności fizycznej, a co siódmy, 

gdyby mógł, częściej uczestniczyłby w wydarzeniach kulturalnych lub poświęcił się dbaniu o własne zdrowie  

(po 15%). Jeden na dziesięciu ankietowanych odczuwa potrzebę większego angażowania się w działalność spo-

łeczną. Taki sam odsetek stanowią też ci, którzy najchętniej uzupełniliby swoje wykształcenie (10%). Co jedenasty 

ankietowany, gdyby mógł sobie na to pozwolić, to skoncentrowałby się na remoncie domu lub mieszkania (9%),  

a co dwunasty – na zakupie nieruchomości lub na zarabianiu pieniędzy (po 8%). 

Ochrona zdrowia i życie religijne to dziedziny, którym jeszcze chętniej niż dotychczas poświęciliby się najstarsi 

respondenci, najgorzej wykształceni i najczęściej uczestniczący w obrzędach religijnych, w tym zwłaszcza eme-

ryci, a w przypadku dbałości o zdrowie – dodatkowo także renciści i rolnicy. 

Dzięki wzrostowi zamożności społeczeństwa i coraz szerszemu zaspokojeniu podstawowych potrzeb, Polacy 

obecnie rzadziej niż kiedyś poświęcają się gromadzeniu majątku i dążeniu do przetrwania, częściej zaś koncen-

trują się na życiu rodzinnym i własnych przyjemnościach – komentuje CBOS. Potrzeby te jednak, jak się okazuje, 

ciągle nie są zaspokojone w wystarczającym stopniu. Gdyby badani mieli taką możliwość, chętniej niż dotychczas 

poświęciliby się przede wszystkim podróżowaniu, rodzinie i rozrywce. 

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI)  

w dniach 4–11 października 2018 roku na liczącej 1016 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych miesz-

kańców Polski. 

www.ekai.pl 
 
 

Co jest nie tak z mapą pedofilii w Kościele? 

 

Tylko Kościół katolicki opracował zasady postępowania, dotyczące czynów pedofilskich – przypominają eksperci 

Ordo Iuris. W komunikacie, przekazanym mediom, prawnicy stowarzyszenia przypominają, że nie zrobiły tego 

szkoły, związki sportowe i organizacje społeczne, a bardzo często w ogóle ignorowany jest prawny obowiązek 

zgłaszania uzasadnionego podejrzenia popełnienia tego typu 

przestępstw. Nie zrobiły tego także Fundacja “Nie lękajcie 

się”, która zamieściła w ub. r. mapę kościelnej pedofilii  

w Polsce oraz posłanka Joanna Scheuring-Wielgus. 

Komunikat Ordo Iuris TUTAJ  

POBIERZ ANALIZĘ 
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Aborcja główną przyczyną śmierci na świecie. W 2018 r. zabito blisko 42 mln dzieci  

Blisko 42 mln dzieci zostało zabitych w 2018 r. na skutek przeprowadzenia aborcji – alarmuje portal zajmujący 

się kompilacją badań statystycznych worldometers.info. Tym samym aborcja była w ubiegłym roku główną przy-

czyną śmierci na całym świecie. 

 Jak wynika z danych, pochodzących m.in. ze Światowej Organizacji Zdrowia, w 2018 r. w wyniku aborcji życie 

straciło 41,9 mln dzieci nienarodzonych. Aborcja stała się tym samym najczęstszą przyczyną śmierci na świecie. 

Nawet poważne choroby nie pochłaniają tylu istnień ludzkich co aborcja. 

Dane Światowej Organizacji Zdrowia wskazują, że na skutek choroby nowotworowej zmarło w ubiegłym roku  

8,2 mln osób, w następstwie powikłań po paleniu tytoniu 5 mln, a z powodu choroby AIDS 1,7 mln osób. Według 

statystyk, aż 23 proc. ciąży zakończyło się w 2018 r. aborcją, a na każde 33 urodzonych dzieci przypada  

10 zabitych w fazie prenatalnej. 

Przypomnijmy, że sytuacja dotycząca skali zabijania dzieci nienarodzonych może stale się pogarszać. Wskazują 

na to działania legislacyjne poszczególnych krajów, które zezwalają na aborcję na życzenie lub wręcz zmuszają 

do jej wykonywania. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na dwa kraje azjatyckie – Chiny oraz Indie, które stają 

się globalnymi liderami, jeśli chodzi o zachęcanie do aborcji. 

Obecne władze Indii podejmują szereg działań, mających ułatwić i zachęcić kobiety do uśmiercania swoich dzieci. 

Po zalegalizowaniu aborcji w 1971 r., przygotowano nowelizację przepisów, by uśmiercanie dzieci poczętych było 

nie tylko dostępne, ale stało się „prawem konstytucyjnym” kobiet. Miałoby to pomóc w osiągnięciu kilku celów 

zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza dotyczących walki z ubóstwem, umieralnością okołoporodową kobiet i za-

pewnieniu dostępu do służby zdrowia o odpowiedniej „jakości”.  

Z kolei coraz częściej spotykamy się z koniecznością przestrzegania prawa do posiadania przez rodzinę maksy-

malnie dwójki dzieci. Głośna okazała się sprawa, gdy chińskie władze zmusiły kobietę do dokonania aborcji, po-

nieważ była w trzeciej ciąży. W tej sprawie nie pomógł nawet fakt, że mąż kobiety był obcokrajowcem,  

a więc dziecko posiadałoby prawo do dwóch różnych obywatelstw.  

Aborcja przynosi „krwawe żniwo” także w Europie. Według statystyk w 2017 roku w Wielkiej Brytanii zabito 

197 533 nienarodzonych dzieci. To o 4 procent więcej niż w 2016 roku i najwięcej od 2008 roku. Nadal najwyższy 

wskaźnik aborcji dotyczy kobiet w wieku 20 – 24 lat. W tym przedziale 3 kobiety na 100 decydują się na zabicie 

swojego dziecka. Z kolei największy wzrost zanotowano u kobiet w przedziale wiekowym 30 – 34.  

Pierwszy dzień nowego roku był również dniem wejścia w życie „prawa do zabijania” dzieci nienarodzonych także 

w Irlandii. W wyspiarskim kraju dzieci mogą być teraz mordowane do 12 tygodnia ciąży. To efekt zniesienia tzw. 

„ósmej poprawki” do Konstytucji, która chroniła prawo do życia dla dzieci nienarodzonych. Na skutek decyzji 

obywateli, którzy oddali głos w referendum, a następnie głosowań w irlandzkim parlamencie, aborcja w Irlandii 

została zalegalizowana. 

www.pch24.pl 
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„Wyślij Jasia do Trybunału Konstytucyjnego” – akcja Fundacji Pro – Prawo do Życia 

 „Zaprotestuj! Wyślij do Trybunału list wraz z modelem „Jaś” przedstawiającym 10-tygodniowe nienarodzone 

dziecko, aby pokazać Sędziom, że ich decyzje mają realny wpływ na życie dzieci” – zachęca Fundacja Pro – Prawo 

do Życia, która organizuje akcję „Wyślij Jasia do Trybunału Konstytucyjnego”. 

Fundacja Pro – Prawo do Życia w ramach akcji „Wyślij Jasia  

do Trybunału Konstytucyjnego” zachęca do wysyłania petycji  

„o niezwłoczne rozpatrzenie wniosku dot. obrony życia” do prezes 

Julii Przyłębskiej i dołączanie do niej modelu 10-tygodniowego  

nienarodzonego dziecka, tzw. Jasia. 

Petycja do Prezes Trybunału Konstytucyjnego dotyczy skargi pod-

pisanej przez 107 posłów, która została złożona w TK 27 paździer-

nika 2017 roku (14 miesięcy temu), a wymagane w sprawie stano-

wisko Prokuratora Generalnego wpłynęło 28 maja 2018 roku (7 miesięcy temu). 

„Ubolewam nad tym, że kierowany przez Panią Trybunał przez tak długi okres nie wydał wyroku w tej ważnej  

i pilnej sprawie. Na rozpatrzenie skargi dotyczącej sprzeczności z Konstytucją tzw. aborcji ze względów społecz-

nych, Trybunał Konstytucyjny potrzebował w roku 1997 niespełna 6 miesięcy” – brzmi fragment listu, który  

do prezes Przyłębskiej można wysłać za pośrednictwem www.wyslijjasia.pl. 

Więcej na: www.jedenznas.pl 

 

 

Minister zdrowia podpisał rozporządzenie wprowadzające m.in. profilaktyczną mastektomię 

Minister zdrowia podpisał rozporządzenie wprowadzające do wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu  

leczenia szpitalnego nowe świadczenia opieki zdrowotnej. Jako świadczenie gwarantowane została zakwalifiko-

wana m.in. profilaktyczna mastektomia u pacjentów z grup wysokiego i bardzo wysokiego ryzyka zachorowania 

na nowotwór złośliwy piersi. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Wprowadzenie nowego świadczenia do wykazu zostało przeprowadzone na podstawie rekomendacji Prezesa 

Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. AOTMiT pozytywnie ocenił zasadność kwalifikacji profilak-

tycznej mastektomii jako świadczenia gwarantowanego w rekomendacji nr 72/2018 z dnia 30 lipca 2018 r.,  

wydanej w oparciu o wyniki przeprowadzonego procesu oceny technologii medycznej dla tego świadczenia. 

W ocenie klinicznej tego świadczenia wzięto pod uwagę 3 przeglądy systematyczne oceniające skuteczność  

i bezpieczeństwo zastosowania procedury profilaktycznej mastektomii (usunięcia całej piersi) oraz rekonstrukcji 

piersi po usunięciu gruczołu sutkowego w populacji, w której potwierdzono obecność mutacji BRCA 1/2.  

W zakresie oceny wyników mastektomii wykazano pozytywną korelację między przeprowadzeniem zabiegu  

a zmniejszeniem ryzyka śmierci z powodu wszystkich przyczyn w populacji pacjentów z mutacją BRCA 1/2 oraz 

ze zmniejszeniem ryzyka śmierci z powodu raka piersi w porównaniu do populacji z grupy kontrolnej, w której 

zastosowano jedynie obserwację. Więcej na: www.gov.pl 
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„Posiłek w szkole i w domu” od 2019 r. 

1 stycznia 2019 r. ruszył program „Posiłek w szkole i w domu”. 

To pomoc dla osób starszych, z niepełnosprawnościami oraz 

dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji.  

Na program przeznaczono 550 mln zł rocznie. 

Dla kogo wsparcie? 

Program „Posiłek w szkole i w domu” to wsparcie finansowe 

gmin w dożywianiu mieszkańców – w formie posiłku, świad-

czenia pieniężnego (zasiłku celowego na zakup posiłku lub 

żywności) oraz w postaci produktów żywnościowych. 

To m.in. gorący posiłek dla uczniów przygotowany w szkolnej stołówce. Dzięki programowi zwiększy się kontrola 

nad jakością produktów oraz procesem przygotowywania posiłków. 

Program wspiera organy prowadzące publiczne szkoły podstawowe (w tym szkoły artystyczne realizujące kształ-

cenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej) w organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach. 

To poprawa standardu już funkcjonujących stołówek, ale także doposażenie nowych miejsc. 

Większa pomoc 

Nowością w programie jest to, że wojewoda może zwiększyć proponowaną kwotę dotacji do 5%. Dotyczy to tych, 

które realizują dożywianie w bezpośrednio prowadzonych przez siebie stołówkach. Wojewoda będzie mógł także 

wyrazić zgodę na zwiększenie dotacji do 5% z przeznaczeniem na dowóz posiłków w gminie, w szczególności dla 

osób starszych, niepełnosprawnych. 

Program dofinansuje również posiłki dowożone osobom dorosłym (np. niewychodzącym z domu ze względu  

na podeszły wiek czy niepełnosprawność), które same nie są w stanie ich przygotować. 

550 mln zł rocznie 

Każdego roku na program „Posiłek w szkole i w domu” w ramach modułów dot. dzieci i młodzieży oraz dorosłych 

zagwarantowane będzie 510 mln zł.  40 mln zł rocznie to środki w ramach modułu dot. organizacji stołówek oraz 

miejsc spożywania posiłków w szkołach. W sumie to 2,75 mld zł na cały program. 

Program „Posiłek w szkole i w domu” realizowany będzie w latach 2019-2023 i zastąpi program „Pomoc państwa 

w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. Swoim zasięgiem obejmie wszystkie województwa. 

www.gov.pl 

Wsparcie dla rodzin z dziećmi oferowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki  

Społecznej TUTAJ 
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Opole: Ogólnopolskie Spotkanie odpowiedzialnych Domowego  

Kościoła  
 

W dniach 18-20 stycznia 2019 r. na Górze Świętej Anny odbyło się spotkanie odpo-

wiedzialnych Domowego Kościoła, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie. Spotkaniu 

przewodniczyła para krajowa (małżonkowie odpowiedzialni za tę wspólnotę) Kata-

rzyna i Paweł Maciejewscy. Spotkanie poświęcone było odpowiedzi na pytanie jak 

wspierać małżonków w odpowiedzialnym wychowaniu dzieci do człowieczeństwa i 

wiary, czyli w realizacji katechumenatu rodzinnego. 

Uczestniczył w nim także delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchu Światło-Życie bp Krzysztof Włodarczyk, 

moderator generalny Ruchu Światło-Życie ks. Marek Sędek, kończący swoją kadencję moderator krajowy  

Domowego Kościoła ks. Tomasz Opaliński, a także nowy moderator krajowy Domowego Kościoła ks. Krzysztof 

Łapiński, pochodzący z archidiecezji białostockiej. 

Na spotkaniu były obecne małżeństwa tzw. pary diecezjalne wraz z moderatorami diecezjalnymi, członkowie 

kręgu centralnego, który koordynuje działania par w diecezjach oraz pary posługujące wobec wspólnot zagra-

nicznych. W Polsce funkcjonuje prawie 4,5 tys. kręgów małżeńskich i niespełna pół tysiąca poza granicami kraju, 

w 23 państwach. W sumie należy do nich około 22,5 tys. małżeństw. W minionym roku na terenie całego kraju  

w rekolekcjach zorganizowanych przez Domowy Kościół wzięło udział 32,5 tys. osób (małżonków wraz z dziećmi). 

Spotkania odpowiedzialnych Domowego Kościoła odbywają się dwa razy roku w różnych miejscach Polski,  

na początku września oraz w styczniu. Spotkania te pozwalają budować wspólną wizję formacyjną dla Domowego 

Kościoła oraz rozpoznając znaki czasu odpowiednio reagować na potrzeby całej wspólnoty. Tegoroczne spotkanie 

na Górze Świętej Anny wiązało się między innymi z próbą odpowiedzi na pytanie, jak wspierać małżonków  

w odpowiedzialnym wychowaniu dzieci do człowieczeństwa i wiary, czyli w realizacji katechumenatu rodzinnego. 

Domowy Kościół przez swoją formację pomaga rodzinom stawać się środowiskiem życia i przekazywania wiary, 

pomaga małżonkom sakramentalnym czerpać z łaski i mocy sakramentu małżeństwa, uczy jak żyć tym sakra-

mentem i celebrować go przez całe życie. Łączy on w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego 

ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame, od którego przejął ideał duchowości małżeńskiej, czyli dążenia 

ku Bogu w jedności ze współmałżonkiem. 

Jego założycielem, jako gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie, jest ks. Franciszek Blachnicki (1921-1987), który 

w pracy duszpasterskiej widział potrzebę formowania dojrzałych chrześcijan świeckich i budowania wspólnoty 

Kościoła przez ewangelizację i formację. W 1995 r. rozpoczął się proces beatyfikacyjny ks. Blachnickiego.  

30 września 2015 roku papież Franciszek wydał zgodę na promulgowanie dekretu o heroiczności jego cnót.  

Od tego momentu przysługuje mu tytuł: Czcigodny Sługa Boży. 

www.ekai.pl 
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Gniezno: Międzydiecezjalne szkolenie w zakresie ochrony dzieci i młodzieży 

 

W Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Gnieźnie odbyło się 5 stycznia międzydiecezjalne szkolenie dotyczące 

prewencji w zakresie ochrony dzieci i młodzieży przed przestępstwami wykorzystywania na tle seksualnym.  

W spotkaniu uczestniczyli duchowni i świeccy z archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej oraz diecezji  

bydgoskiej, włocławskiej i kaliskiej. 

Do Gniezna przyjechali szefowie i przedstawiciele diecezjalnych instytucji centralnych, dyrektorzy szkół, przed-

szkoli i domów dziecka, rektorzy i delegaci seminariów duchownych, dyrektorzy Caritas oraz instytucji pokrew-

nych, a także księża, konsekrowani i świeccy w różnoraki sposób zaangażowani w pracę z dziećmi i młodzieżą. 

Osoby te wchodzą w skład diecezjalnych zespołów ds. prewencji, których powołanie, wraz z opracowaniem  

specjalnych programów, zaleciła w listopadzie ub. r. Konferencja Episkopatu Polski. 

„To kolejny krok na drodze profilaktyki” – mówi ks. dr Wojciech Rzeszowski, koordynator zespołu w archidiecezji 

gnieźnieńskiej i delegat arcybiskupa gnieźnieńskiego ds. ochrony dzieci i młodzieży. Jak tłumaczy, by działania 

prewencyjne były skuteczne, potrzeba uwrażliwienia, przygotowania i współpracy wszystkich środowisk zaanga-

żowanych w pracę z dziećmi i młodzieżą. 

„Nie chodzi o wyznaczenie jednego lidera, bo on sam, choćby był wszechstronnie przygotowany i najlepiej  

przeszkolony, w pojedynkę nic nie zrobi. Konieczne jest przygotowanie grupy ludzi, którzy dalej będą działać  

i przygotowywać kolejne osoby w swoich środowiskach i miejscach pracy. System ten ma obejmować nie tylko 

nauczycieli, wychowawców, duszpasterzy czy opiekunów, ale w pewnym zakresie także samych uczniów,  

tak, by rozumieli, co jest zagrożeniem, co jest właściwe, a co nie i jak na niewłaściwe zachowanie reagować” – 

wyjaśnia ks. Rzeszowski. 

Więcej: www.ekai.pl 

 

 

Warszawa-Praga. Bp Kamiński: wychowanie religijne jest jedną ze spraw fundamentalnych 

 

Kwestia wychowania religijnego jest jedną ze spraw fundamentalnych. Od tego na ile dzieci i młodzież poznają 

Ewangelię i w oparciu o jej wartości ukształtują swoje dorosłe życie będzie zależał ich przyszłość, jak i przyszłość 

całego społeczeństwa – powiedział w rozmowie z KAI bp Romuald Kamiński. 

W związku z przewidywanymi przez Urząd Miasta problemami związanymi z organizacją zajęć w pierwszych kla-

sach szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2019/20 , czyli z tzw. „podwójnym rocznikiem” uczniów  

w piątek Biskup Warszawsko-Praski Romuald Kamiński oraz Biskup Pomocniczy Diecezji Warszawsko-Praskiej 

Marek Solarczyk spotkali się z Wiceprezydent Warszawy Renatą Kaznowską. 

W komunikacie na stronie diecezji czytamy, że „każdy wniosek dyrektora szkoły o zmniejszenie liczby godzin 

lekcji religii zostanie rozpatrzony indywidualnie i w trosce o dobro uczniów. Biskupi wyrazili nadzieję, że w wielu 

przypadkach będzie możliwe zachowanie dwóch lekcji religii w tygodniu.”.  
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– Jesteśmy jak najdalej od tego żeby problem rozwiązać prostymi regulacjami, a więc zgodzić się na zredukowanie 

lekcji religii do jednej godziny tygodniowo. Byłoby to z naszej strony nieodpowiedzialne, ponieważ nie we wszyst-

kich szkołach i nie we wszystkich środowiskach wystąpi ten problem – powiedział biskup warszawsko-praski. 

Oświadczył, że rozmowy będą toczyły się z poszczególnymi dyrekcjami. – Jeśli pojawi się problem, wówczas  

będziemy chcieli precyzyjnie przyjrzeć się sytuacji w danej placówce szkolnej i dopiero po analizie spraw  

lokalowych, godzinowych i personalnych podejmować decyzje z konkretnymi władzami szkolnymi. Myślę,  

że w niektórych przypadkach da się rozwiązać zagadnienie nie zmniejszając liczby godzin, w innych przekładając 

akcenty na inne roczniki – powiedział bp Kamiński. Przyznał, że może zdarzyć się sytuacja w której będzie trzeba 

rzeczywiście rozwiązać na jakiś czas problem, ale to nie jest i nie może być regułą. 

Podkreślił, że kwestia wychowania religijnego stanowi dla Kościoła sprawę fundamentalną. – Wszystko to co niesie 

Ewangelia, to są wartości fundamentalne, którymi człowiek powinien kierować się w życiu i to nie podlega dys-

kusji. Patrząc zatem z tej perspektywy na katechezę widzimy, że to nie jest jakiś dodany element, który może 

być, lub też może go nie być – zaznaczył biskup warszawsko-praski. 

– Dobrze prowadzona katecheza, to nie jest jedynie zdobycie szerokiej wiedzy z zakresu religii, ale to jest stwo-

rzenie życiowego fundamentu dla młodego człowieka, który wie, na czym budować swoje życie, kto i co jest 

ważne. Dzięki temu ma szansę rozpoznać swoje miejsce w świecie, w społeczeństwie – powiedział bp Kamiński. 

www.ekai.pl 

 

Gorzków Nowy: dziękczynienie za chrzest 117 dzieci 

W święto Chrztu Pańskiego, 13 stycznia w parafii pw. św. Jana Berchmansa w Gorzkowie Nowym na Mszę św. 

dziękczynną zostały zaproszone wszystkie dzieci, które od stycznia 2010 r. do grudnia 2018 r. zostały 

ochrzczone w tej wspólnocie. Dziękczynienie za chrzest odbyło się w ramach trwającego jubileuszu 10-lecia 

istnienia parafii w Gorzkowie-Trzebinowie. 

Na uroczystościach zgromadziło się 117 dzieci z rodzicami, rodzicami chrzestnymi i dziadkami. Mszy św.  

przewodniczył ks. kan. Bogumił Kowalski, proboszcz parafii. 

W homilii ks. Kowalski podkreślił, że „chrzest raz na zawsze dany powinien być wciąż na nowo przeżywany”. 

Wskazując na wzór św. Jana Berchmansa ks. Kowalski zaznaczył, że św. Jan Berchmans był zawsze wierny łasce 

chrztu świętego – Warto odkrywać wartość wiary w Boga i przypominać sobie o godności dziecka Bożego. Warto 

przypominać sobie o tym, że jesteśmy ważni dla naszego Ojca w niebie – mówił ks. Kowalski. – On na nas liczy. 

Kocha miłością nieskończoną, wierną, bezinteresowną – kontynuował proboszcz. 

Wszyscy zebrani odnowili przyrzeczenia chrzcielne przy chrzcielnicy pochodzącej z zamkniętego kościoła  

pw. św. Jana Berchmansa w Diest, w Belgii. Ostatnia Msza św. w kościele pw. św. Jana Berchmansa w Diest,  

w mieście, w którym urodził się św. Jan Berchmans odprawiona została 30 września 2018 r. 

Więcej: www.ekai.pl 
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Bydgoszcz: Konferencja „Po męsku – trzy najważniejsze relacje każdego faceta”  
 

Założyciel męskiej wspólnoty Lew Judy, przełożona sióstr  

pijarek oraz magister nowicjatu jezuitów – to goście  

konferencji „Po męsku – trzy najważniejsze relacje każdego 

faceta”, która została zorganizowana w Bydgoszczy. 

Chętnych mężczyzn na wydarzenie zaprosili ojcowie jezuici 

z parafii św. Andrzeja Boboli wraz ze wspólnotą Lew Judy.  

– Słowo – klucz tego spotkania to tożsamość, która wykuwa 

się w ważnych relacjach. Stąd właśnie tytuł: „Trzy najważniej-

sze relacje każdego faceta”. Więzi, które łączą nas z naszymi 

ojcami, z kobietami naszego życia oraz z Bogiem, są tymi 

najważniejszymi. W tych trzech relacjach ujawnia się, kim na-

prawdę jesteśmy i w nich kształtuje się nasza tożsamość – powiedział jezuita o. Jacek Olczyk SJ. 

Michał Przewoźny, który kilkanaście lat temu w Toruniu założył męską wspólnotę Lew Judy, jest mężem i ojcem 

oraz terapeutą. Podczas bydgoskiej konferencji mówił o tym, jak ważna jest relacja ojciec – syn, ale od strony 

syna, a nie ojca. – Warto popracować nad tym, jakim się jest synem. Chcę pokazać, co się dzieje, gdy nie możemy 

być synami i jak spróbować naprawić naszą relację z ojcem – powiedział. 

Siostra Urszula Kwaśniewska SchP z Krakowa, oprócz tego, że jest przełożoną Delegatury Polskiej Instytutu Córek 

Maryi Sióstr Szkół Pobożnych (pijarek), jest też terapeutką, wychowawczynią i kierownikiem duchowym. Opowie-

działa z kobiecej perspektywy o tym, jak wielki wpływ na kształtowanie się męskiej tożsamości mają kobiety, które 

są dla niej znaczące. – Bóg ma ciekawą propozycję na nasze życie: stworzył nas mężczyzną i kobietą. Jesteśmy 

bardzo różni, a jednocześnie bardzo sobie pomocni i potrzebni. Pełnia przechodzi przez obydwoje i razem mogą 

jej doświadczać. Ta komplementarność i uzupełnianie się przenika przez wszystkie wymiary naszego życia, dzia-

łania, ale też wymiary samego człowieka, czyli dotyka naszej psychiki, ciała i ducha – powiedziała. 

Według ojca Piotra Szymańskiego SJ z Gdyni trudność, na jaką napotykają mężczyźni w życiu duchowym, polega 

na tym, że nie potrafią przeżywać w sobie swego rodzaju „rozdarcia” między ideałami (pragnieniami) a słabościami 

(upadkami). – Z jednej strony jest w nas „twardziel” i przysłowiowy macho – odważny, zaradny, inteligentny. Często 

tak sobie to wyobrażamy. Z drugiej, wciąż „mieszka” w naszym wnętrzu mały chłopiec, który się boi,  

jest przestraszony i którym często rządzi lęk – i tego doświadczamy na co dzień. Wstydzimy się tego i nie mamy 

odwagi się z tym tak naprawdę zmierzyć – zauważył. 

Magister nowicjatu jezuitów opowiedział o tym, że najgłębszą swoją tożsamość mężczyźni mogą odkryć w przy-

jaźni z Panem Bogiem. Ojciec Szymański podkreślił, że wolność to przede wszystkim rzeczywistość wewnętrzna. 

Dodał, że chodzi najpierw o zdobywanie „niepodległości wewnętrznej”. – Podobnie lęk. Jego „źródło” najczęściej 

pochodzi z naszych serc, wnętrza, a czynniki zewnętrzne są tylko „bodźcem”. Generalnie chodzi o problem braku 

kontaktu z samym sobą i swoim wnętrzem. Cała nasza energia jest skierowana na zewnątrz i w ten sposób gubimy 

swoją prawdziwą tożsamość, to kim jesteśmy. A tak naprawdę jesteśmy silni, z ogromnym potencjałem, pragnie-

niami i marzeniami, które mogą zmienić nas i otaczający świat. I Bóg pragnie to wszystko z nas wydobywać  

i pomnażać. Sam sobie z tym nie poradzę – mówił. 
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Poszczególne punkty konferencji, na którą zaprosili ojcowie jezuici z parafii św. Andrzeja Boboli  

wraz ze wspólnotą Lew Judy, zatytułowano: „Po męsku z ojcem”, „Po kobiecemu z mężczyzną”, „Po męsku z Bo-

giem”. 

Więcej na: www.ekai.pl 
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Ze świata 
 

Na Ukrainie rok modlitw o jedność, świętość i nierozerwalność rodzin – rozmowa KODR  

z biskupem Jackiem Pylem  

Beata Choroszewska (KODR): Księże Biskupie, rok 2019 na 

Ukrainie jest Rokiem Świętości Małżeństwa i Rodziny.  

Co było powodem podjęcia takiej inicjatywy? 

Bp Jacek Pyl: – Podczas komunistycznego reżimu na Ukra-

inie, to dzięki rodzinie przetrwała wiara chrześcijańska 

Gdy nie było księdza w parafii, ludzie sami zbierali się  

w rodzinie i modlili. Obecnie na skutek trudnej sytuacji na 

Ukrainie rodziny tutejsze przeżywają kryzys. Jest wiele  

rodzin rozbitych. Przyczyny tego są różne: polityczne, 

ekonomiczne, religijne i społeczne.  Wojna we wschodniej 

części Ukrainy.  Niełatwe życie na co dzień: wysokie ceny za produkty spożywcze, bezrobocie. Wielu młodych 

ludzi wyjechało do Polski, Rosji, czy do innych krajów zachodniej Europy w poszukiwaniu pracy, inna część walczy 

na wschodzie, broniąc Ukrainy. 

W ostatnich latach zauważa się intensyfikacje polityki gender, która bezpośrednio uderza w rodzinę. Stad też 

nasza inicjatywa, aby ten 2109 rok poświecić modlitwie za świętość małżeństw i rodzin. Propozycja wyszła z 

komisji liturgicznej Konferencji Ep. UA , która ułożyła nową litanie do świętych par małżeńskich, do świętych 

matek i ojców oraz obrońców wartości chrześcijańskich w małżeństwie i rodzinie. W wersji ukraińskiej, rosyjskiej 

i polskiej ta litania została zatwierdzona przez Konferencje Episkopatu Kościoła rzymskokatolickiego na Ukrainie 

7 marca 2018 r. we Lwowie. 

KODR: Jakie inicjatywy są zaplanowane na ten rok przez Komisję Duszpasterstwa Rodzin Konferencji Episkopatu 

Ukrainy w związku z Rokiem Świętości Małżeństwa i Rodziny? 

– Uroczyste rozpoczęcie Roku Świętości Małżeństwa i Rodziny odbyło się 30  grudnia 2018 r.  w  Święto  

Najświętszej Rodziny z Nazaretu. W ten dzień na Mszach Świętych był we wszystkich kościołach czytany list   

Biskupów Rzymskokatolickiego Kościoła na Ukrainie  wraz z obrzędem wyznania wiary i odnowienia przyrzeczeń 

małżeńskich. 

Aby ten rok łaski przyniósł obfite owoce dla naszych rodzin i dla całego Kościoła na Ukrainie, zaprosiliśmy  

wszystkich do aktywnego udziału w inicjatywach duszpasterskich, które będą miały miejsce w tym czasie.  

A oto te najważniejsze: 

1. Peregrynacja ikony Świętej Rodziny. Nasze rodziny odwiedzi Święta Rodzina w tym widzialnym znaku.  

Duszpasterze mają zadbać, aby każda wspólnota parafialna zorganizowała u siebie peregrynację Ikony Świę-

tej Rodziny, od rodziny do rodziny, od domu do domu, od wspólnoty do wspólnoty. Najpierw Ikona będzie  

w kościele, gdzie zostanie poświęcona przez proboszcza. Potem z kościoła parafialnego Ikonę Świętej  

Rodziny przyjmą rodziny do swoich domów. Zachęciliśmy wszystkich, aby gromadzili się wokół niej całą  

rodziną na czytaniu Bożego Słowa i na modlitwę. Można zaprosić sąsiadów i znajomych do wspólnej modlitwy. 

Być może dla wielu z nich będzie to pierwsze spotkanie i wspaniała okazja, aby usłyszeć Słowo Ewangelii. 
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Jeśli inne rodziny chrześcijańskie, zwłaszcza prawosławni bracia i siostry, zechcą przyłączyć się do peregry-

nacji i wziąć świętą Ikonę do swoich domów, należy stworzyć im taką możliwość. 

2. Dni skupienia dla rodzin w parafiach i dekanatach. W tym roku w parafiach (lub dekanatach) będą organizo-

wane dni skupienia dla rodzin i wszystkich tych, którzy im służą. Program dnia może zawierać katechezę  

na rodzinne tematy (np. wychowanie, relacje, wzajemne przebaczenie), pracę w grupach, rozważanie i po-

dzielenie się Słowem Bożym, adorację Najświętszego Sakramentu, sakrament Pokuty i Pojednania, a przede 

wszystkim dobrze przygotowaną Eucharystię, która ma byc sercem naszych spotkań. Jeśli to możliwe, każdy 

taki dzień zakończy się radosną agapą. 

3. Ogólnoukraiński Kongres Rodzin, który odbędzie się w dniach 20 – 22 września 2019 r.  

4. Możliwość uzyskania odpustu z okazji tego Świętego Roku. 

Są następujące możliwości uzyskania odpustu w tym Świętym Roku: 

– udział w uroczystym rozpoczęciu Roku świętości małżeństwa i rodziny, 

– pielgrzymka do niektórych kościołów (wyznaczonych w każdej diecezji przez diecezjalnego biskupa), 

– duchowa adopcja poczętego dziecka, 

– jedna część Różańca za małżeństwa lub rodziny przeżywające kryzys, 

– ofiarowanie swoich cierpień w intencji małżeństw lub rodzin w kryzysie, 

– wspólne czytanie Pisma Świętego w rodzinie, 

– udział w marszu za rzecz życia i rodziny, udział (chociaż jednego dnia) w ogólno-ukraińskim kongresie 

Rodzin w Winnicy i Szargorodzie, 

– udział w głównych uroczystościach w każdej diecezji, udział w uroczystym zakończeniu Roku Rodziny. 

 

KODR: Wspomniał Ksiądz biskup o Ogólnoukraińskim Kongresie Rodzin. Jak przedstawia się plan tego spotkania?  

– Ogólnoukraiński Kongres Rodzin odbędzie się w dniach 20 – 22 września w Winnicy i Szargorodzie (w obwodzie 

winnickim). Będzie to wielka manifestacja rodzinnej wspólnoty, jej piękna, jedności i miłości. Kongres rozpocznie 

się w Szargorodzie Drogą Krzyżową, w intencjach pojednania w małżeństwach i rodzinach. Następnego dnia, 

Kongres będzie kontynuowany w Winnicy, gdzie zostanie zrealizowany odrębny program dla dorosłych, pełen 

wspaniałych wystąpień znanych mówców, a także program dla dzieci oraz młodzieży. Na trzeci dzień,  

22 września, zgromadzimy się razem na niedzielnej Eucharystii, aby doświadczyć jedności i mocy Ludu Bożego – 

Kościoła. Eucharystia będzie poprzedzona godziną świadectw naszych rodzin. Potrzebujemy być razem, słuchać 

się nawzajem i razem słuchać Boga, napełniając się Jego miłością i mądrością. 

 

KODR: Papież Franciszek w swoich wypowiedziach o przygotowaniu do małżeństwa podkreśla potrzebę katechu-

menatu narzeczonych. W jaki sposób taki katechumenat realizowany jest na Ukrainie? 

– W każdej parafii są prowadzone katechezy przedmałżeńskie w ramach przygotowania dalszego i bliższego.  

W wielu parafiach są organizowane weekendowe kursy przedmałżeńskie. 

 

KODR: Czego ksiądz biskup chciałby życzyć naszym czytelnikom? 

– Niech Święta Rodzina z Nazaretu towarzyszy nam w naszej pielgrzymce wiary. Niech uczy nas postaw miłości  

i służby. Niech Maryja, Matka czystej miłości, i Józef, opiekun Odkupiciela, ogarną nas swoją nieustanną rodzi-

cielską opieką. Szczęść Boże! 

 

Litania do obrońców świętości, jedności i nierozerwalności małżeństwa zatwierdzona przez Konferencję Episko-

patu Kościoła rzymskokatolickiego na Ukrainie 7 marca 2018 r. we Lwowie TUTAJ 

 

www.kodr.pl 
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USA: fala protestów przeciw nowej ustawie aborcyjnej 
 

Rośnie fala protestów ze strony grup i stowarzyszeń katolickich  

w USA po uchwaleniu nowego prawa w stanie Nowy Jork umożliwia-

jącego dokonanie aborcji do 24. tygodnia ciąży i aż do dziewiątego 

miesiąca w sytuacji zagrożenia życia matki. 

Nowe prawo zostało uchwalone 22 stycznia i natychmiast zatwier-

dzone przez gubernatora stanu Andrewa Cuomo. Nazwał on je  

„postępowym” i wyraził nadzieję, że zostanie wprowadzone w całym 

kraju. Decyzja spotkała się z ostrą reakcją amerykańskich biskupów. 

Ordynariusz Albany, stolicy stanu Nowy Jork Edward Scharfenberger nazwał nowe prawo skandalicznym. W ostrych 

słowach upomniał też gubernatora za poparcie tak niszczącego prawodawstwa. Podkreślił, że decyzja ta jest  

absolutnie nie do pogodzenia z wyznawaną przez niego wiarą katolicką. Z kolei kard. Timothy Dolan stwierdził, 

że „ustawa narusza prawa najbardziej narażonych na zranienie”. Przypomniał zarazem, że lekarze, którzy z po-

wodów etycznych odmówią dokonania aborcji w tak późnym okresie, w przyszłości nie będą mogli powoływać się 

na klauzulę sumienia. 

Wielu intelektualistów, nauczycieli oraz działaczy pro-life zasugerowało obłożenie gubernatora ekskomuniką.  

W katedrze Niepokalanego Poczęcia, która znajduje się nieopodal siedziby nowojorskich władz zabrzmiały 

dzwony, aby przypomnieć o tragedii nienarodzonych i ich matek. 

www.vaticannews.va 

 
 

 

Papież do młodych podczas czuwania: Powiedzenie Panu „tak” to odwaga, by przyjąć życie 

takim, jakim jest 

Powiedzenie Panu „tak” to odwaga, by przyjąć życie takim, jakim 

jest, wraz z całą jego kruchością i małością, a często nawet  

ze wszystkimi jego sprzecznościami i brakiem sensu – powiedział 

Papież Franciszek podczas czuwania z młodzieżą na Campo San 

Juan Pablo II w Panamie.   

Pełna treść rozważania TUTAJ 
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Pakistan: Asia Bibi jest wolna i może opuścić Pakistan  
 

Dzisiejszy wyrok kładzie kres prawie 10-letniemu cierpieniu Asii Bibi. Trybunał Najwyższy Pakistanu odrzucił 

wniosek islamistów, którzy domagali się ukarania kobiety za tzw. bluźnierstwo i ostatecznie zadecydował, że nie 

ma żadnych podstaw prawnych do wznowienia jej procesu. Tym samym zdecydował, że jest ona niewinna wobec 

wszelkich stawianych jej zarzutów. Co za tym idzie mężna chrześcijanka wreszcie odzyskała wolność i wraz  

z rodziną może opuścić Pakistan.  

Trybunał Najwyższy w Islamabadzie w czasie błyskawicznego posiedzenia jednoznacznie potwierdził wyrok wy-

dany w październiku 2018 r., potwierdzając, że kobieta jest niewinna i nie ma żadnych przeszkód, by mogła 

opuścić Pakistan. 48-letnia chrześcijanka spędziła w więzieniu ponad 9 lat. W 2010 r. została skazana na śmierć 

przez powieszenie za rzekomą obrazę Mahometa. Choć w październiku ub.r. została uniewinniona i opuściła 

zakład karny w Multanie nie mogła wyjechać z Pakistanu na skutek fali protestów islamistów, którzy wymogli na 

władzach pakistańskich rewizję wyroku. Przez ostatnie miesiące kobieta przebywała w odosobnieniu chroniona 

non stop przez siły rządowe. W tym czasie trwało polowanie na jej bliskich, którzy wielokrotnie w obawie o swe 

życie musieli zmieniać miejsce schronienia. 

Z nieoficjalnych wciąż informacji wynika, że Asia Bibi wraz z rodziną schroni się w Kanadzie. Kraj ten zagwaran-

tował im azyl polityczny. Są tam już dwie córki chrześcijanki - 18-letnia Eisham i niepełnosprawna Esha. Opuściły 

one Pakistan dzięki wsparciu rządu Justina Trudeau. Premier Kanady, już w listopadzie ub.r., oficjalnie zagwaran-

tował rodzinie Asii Bibi wsparcie i mimo wielu trudności, jakie zaistniały nie wycofał się ze swych zobowiązań. 

Podkreśla on, że rodzina mężnej chrześcijanki znajdzie w Kanadzie wsparcie licznej pakistańskiej diaspory.  

Ponad 160 tys. Pakistańczyków mieszka w okolicy Ontario. 

Posiedzenie Trybunału Najwyższego odbyło się w Islamabadzie przy nadzwyczajnych środkach bezpieczeństwa. 

Istnieją uzasadnione obawy, że islamiści nie zgodzą się z wyrokiem, co może wywołać kolejną falę ulicznych 

protestów. 

www.vaticannews.va 

 

 

Nowy Jork "świętuje"! Legalna aborcja do końca trwania ciąży. Przerażonych przybywa:  

"niech Bóg ma ich w opiece" 
 

W stanie Nowy Jork zatwierdzono ustawę liberalizującą prawo aborcyjne. Powołując się na nowe przepisy,  

bez konsekwencji można usunąć dziecko do końca trwania ciąży. Na "uczczenie" tego wydarzenia podświetlono 

na różowo One World Trade Center i Most Kościuszki. 

"Festiwal świateł" zarządził tamtejszy gubernator stanu Andrew Cuomo, członek Partii Demokratycznej, który  

złożył podpis pod kontrowersyjną ustawą. 

Wcześniej przeciwko liberalizacji przepisów odbyły się liczne protesty. Demonstrowali m.in. zwolennicy pro-life. 
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Ustawa przewiduje możliwość aborcji nawet w końcowym etapie ciąży. Usunięcie dziecka nie będzie również  

ścigane z kodeksu karnego. Wcześniej za przeprowadzanie aborcji groziło nawet siedem lat więzienia. 

Licencjonowany praktyk służby zdrowia będzie mógł dokonać aborcji bez wskazania powodu do 24 tygodnia 

ciąży, jeśli uzna to za wskazane. Po 24 tygodniu usunięcie dziecka będzie możliwe ze względu na zagrożenie 

życia matki lub jeśli płód nie będzie zdolny do życia. 

www.telewizjarepublika.pl 

 
 

 

Indonezja: Test na HIV warunkiem ślubu? 

 

Wśród dokumentów, jakie pary, które pragną zawrzeć związek małżeński w stolicy Indonezji, muszą złożyć m.in. 

wynik testu na HIV. Odpowiednie rozporządzenie władz miejskich weszło w tych dniach w życie, poinformowała 

17 stycznia azjatycka agencja prasowa Ucanews. 

Testy na HIV są bezpłatne i muszą zostać wykonane na miesiąc przed planowanym ślubem. Ich wynik klinika 

wykonująca test prześle do ministerstwa ds. religii wydającego licencję na zawarcie małżeństwa. 

Rzecznik urzędu zdrowia Dżakarty poinformował, że “podjęty środek jest ważny nie tylko dla wykluczenia  

przenoszenia HIV przez małżonków, ale też dla ich ewentualnego potomstwa”. 

Obowiązek wykonania testu na HIV przez pary zamierzające zawrzeć małżeństwo, poparł przedstawiciel  

katolickiej archidiecezji Dżakarty oraz przedstawiciel islamu, poinformowała Ucanews. Zwróciła też uwagę,  

że według oficjalnych danych w 2018 roku ok. 630 000 Indonezyjczyków było nosicielami HIV, z tego 55 000  

to mieszkańcy Dżakarty. 

www.ekai.pl 

 
 

Marsz dla Życia w Paryżu 

W niedzielę ulicami Paryża przeszło 40 tysięcy osób.  

Manifestację w obronie życia i przeciw aborcji zorganizowało 

15 stowarzyszeń obrony życia, w przededniu debat  

w parlamencie francuskim na temat zmian ustawy o tzw.  

dobrowolnym przerywaniu ciąży (IVG). Marsze odbywają się  

od 2005, gdy mija kolejna rocznica uchwalenia 17 stycznia 

1975 tzw. ustawy Simone Veil, dopuszczającej we Francji 

aborcję. 

Przed wyruszeniem uczestnikom Marszu dla Życia nuncjusz 

apostolski we Francji, abp Luigi Ventura, odczytał przesłanie  

i pozdrowił ich od papieża Franciszka. 
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W innym miejscu stolicy stowarzyszenia feministyczne zorganizowały demonstrację, która zgromadziła  

200-300 osób o przeciwnych poglądach – „Aborcja jest moim prawem, zdelegalizować integrystów” – krzyczeli 

manifestanci, w większości kobiety. 

15 stycznia Rada Stała Konferencji Biskupów Francji wyraziła głębokie ubolewanie z powodu planów zasadniczych 

zmian w ustawodawstwie o IVG. Chodzi szczególnie o zastąpienie sformułowań o „sytuacji biedy kobiety”  

(gdy chodzi o warunki dopuszczające aborcję) słowami „[kobieta], która nie chce kontynuować ciąży”. Hierarcho-

wie wezwali wszystkie osoby pracujące w systemie oświaty i wychowania w szkołach i wyższych uczelniach  

oraz w ruchach młodzieżowych do mobilizacji w celu lepszej i skuteczniejszej edukacji młodzieży. 

Ocenia się, że od czasu wprowadzenia ustawy o IVG w 1975 w kraju nad Sekwaną dokonuje się rocznie średnio 

ok. 230 tys. aborcji. Przerwania ciąży dokonuje przeciętnie jedna Francuzka na trzy. 

www.glosdlazycia.pl 

 
 

 

Hiszpania: W Andaluzji powstanie ministerstwo ds. rodziny 

 

W Andaluzji, południowej części Hiszpanii, powstanie ministerstwo ds. rodziny. Za jego utworzeniem stoi prawi-

cowa partia Vox, która w regionalnych wyborach w grudniu zapewniła sobie 12 miejsc,  

w 109-osobowym parlamencie Andaluzji. 

W trakcie negocjowania warunków poparcia dla mniejszościowego 

rządu, który powstanie tam na bazie koalicji Partii Ludowej (PP)  

z Ciudadanos (Cs), władze Vox zażądały spełnienia około 40 warun-

ków, aby poprzeć nowy gabinet. Jednym z nich była konieczność 

utworzenia ministerstwa ds. rodziny. Lider Vox Santiago Abascal 

stwierdził, że w sprawie porozumień dotyczących poparcia nowego 

andaluzyjskiego rządu będzie oczekiwał lojalności od PP. 

Eksperci wskazują, że w efekcie sprzeciwu Cs przywódcom Vox  

nie udało się zdobyć zapewnień ze strony PP, aby zmienić ustawę  

o tzw. Prawie Pamięci Historycznej. Te uchwalone w 2007 r. przepisy 

dotyczą praw ofiar hiszpańskiej wojny domowej z lat 1936-39 i póź-

niejszej dyktatury gen. Francisco Franco. 

Hiszpańscy politolodzy wskazują, że utarczki na wczesnym etapie 

współpracy między partiami centroprawicy dowodzą, iż może być 

trudno skopiować kooperację tych trzech ugrupowań w innych  

częściach Hiszpanii. 

W czwartek szef PP Pablo Casado zapowiedział, że osobne umowy 

jego partii z Ciudadanos i Vox w Andaluzji są “zapowiedzią tego,  
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co wydarzy się w maju w Hiszpanii” w perspektywie zbliżających się regionalnych wyborów. Dodał, że jego ugru-

powanie pragnie odzyskać władzę w regionach takich jak Walencja, Baleary, Kastylia-La Mancha, Aragonia i Kan-

tabria oraz zachować ją w Madrycie, Murcji, La Rioja oraz Kastylia-Leon.  

www.ekai.pl 

 

Montreal: wychowanie seksualne agresją względem dzieci 
 

Kościół katolicki w Montrealu wzywa rodziców, aby sprzeciwili się deprawacji swoich dzieci na zajęciach tak zwa-

nego wychowania seksualnego. Arcybiskup tego miasta zachęca rodziców, aby zabierali dzieci ze szkoły na czas 

tych zajęć i zadbali, by o tych tak delikatnych kwestiach uczono zgodnie z wolą rodziców i z poszanowaniem 

naturalnego poczucia wstydu. 

W Quebeku wychowanie seksualne jest obowiązkowe. Ministerstwo edukacji przewiduje możliwość zwolnienia  

z tych zajęć tylko w wypadku ofiar molestowania. Kościół wzywa więc rodziców do aktu obywatelskiego niepo-

słuszeństwa. 

Archidiecezja Montrealu przygotowała alternatywny podręcznik wychowania seksualnego, w którym obecne są te 

same tematy, co w programie oficjalnym, podejmuje się je jednak z punktu widzenia chrześcijańskiej antropologii. 

Zdaniem kościelnych ekspertów program wychowania w obecnym kształcie jest w istocie swoistą formą agresji 

seksualnej. 

www.vaticannews.va 

 

 

Waszyngtoński marsz życia: pro-life jest pro-naukowe 
 

Tegoroczny marsz dla życia w Waszyngtonie odbędzie się pod hasłem „Jedyny w swoim rodzaju od pierwszego 

dnia: pro-life jest pro-naukowe”. Ma on na celu wzmocnienie przesłania pro-life w połączeniu z nauką, która 

dowodzi, że życie zaczyna się od poczęcia.  

Marsze pro-life organizowane są w całych Stanach Zjednoczonych Ameryki i gromadzą setki tysięcy osób.  

Waszyngtoński marsz przejdzie ulicami miasta 19 stycznia już po raz 46. Zaplanowano go w rocznicę zalegali-

zowania aborcji na życzenie w całym kraju przez Sąd Najwyższy w 1973 r. 

Ogłaszając hasło marszu, jego przewodnicząca Jeanne Mancini, zaznaczyła, że „nasze DNA powstaje w momencie 

zapłodnienia. Niestety, społeczeństwo stara się ignorować lub blokować te fakty naukowe. Nauka powinna  

być zawsze w służbie życia, a nie odwrotnie”. 

Organizatorzy walcząc o życie każdego poczętego dziecka, będą zwracać uwagę społeczeństwa także na badania 

nad komórkami macierzystymi. Liderzy pro-life wzywają amerykańskie Ministerstwo Zdrowia i Pomocy Humani-

tarnej do zaprzestania finansowania badań nad komórkami pobranymi z płodów. Zauważają jednocześnie,  

że takie same badania mogą być prowadzone na komórkach macierzystych pobranych z krwi pępowinowej lub 

wątroby. 



 

Strona | 40  
 

                    Papież: Droga Krzyżowa trwa w stłumionym krzyku nienarodzonych 

„Misją Marszu dla życia jest ochrona dziecka na najwcześniejszych etapach życia - zaznaczyła Mancini.  

- To bardzo ważne, aby za podstawę wszelkiego rodzaju badań mieć ludzką godność”. Mancini ogłosiła, że mów-

cami w czasie marszu bedą Ben Shapiro, redaktor naczelny The Daily Wire, oraz Abby Johnson, była pracownica 

kliniki aborcyjnej i założycielka fundacji And Then There Were None. 

Marsze „Pro Life” organizowane są także w Chicago, Los Angeles i San Francisco. Są jedną z największych akcji 

protestacyjnych w Stanach Zjednoczonych. 

www.vaticannews.va 

 

 

Oxford: Uniwersytet w Oxfordzie broni katolickiego profesora 

 

Prestiżowy Uniwersytet Oxfordzki odrzucił żądania studentów domagających się usunięcia z grona wykładowców 

77-letniego prof. Johna Finnisa, jednego z najważniejszych współczesnych filozofów prawa. Oburzenie studentów 

spowodowane jest krytyką relacji homoseksualnych, jaką można znaleźć w artykułach naukowych profesora. 

Zdaniem środowisk studenckich, które za swoją petycją zebrały już 350 podpisów, wypowiedzi profesora Finnisa 

atakujące homoseksualizm mają charakter „dyskryminujący”. W wypowiedzi dla gazety Oxford Student  

prof. Finnis potwierdził swoje poglądy, zaznaczając, że nie ma w nich żadnych fobii. Podkreślił, że w swoich 

wypowiedziach krytykuje on z pozycji filozoficznych wszelkie pozamałżeńskie relacje seksualne. 

Zdaniem Uniwersytetu Oxfordzkiego dynamiczna debata akademicka nie może prowadzić do napastowania,  

a powinna być prowadzona z szacunkiem i bez naruszania godności innych. 

www.ekai.pl 
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Trzeba powrócić do etyki seksualnej, obecnej w teologii ciała 

Pierwszą odpowiedzią na seksualne skandale w Kościele musi być przyjęcie i pogłębienie podstaw etyki seksual-

nej, a w szczególności teologii ciała św. Jana Pawła II – uważa kard. Walter Brandmüller w nowym wywiadzie dla 

agencji CNA. Wieloletni szef Papieskiego Komitetu Nauk Historycznych reaguje ma medialną burzę, jaką wywołała 

jego niedawna rozmowa z agencją DPA. 

Niemiecki kardynał zwrócił bowiem uwagę na związek pomiędzy homoseksualizmem a wykorzystywaniem  

nieletnich w Kościele. Powołując się na oficjalne dane zauważył, że ponad 80 proc. przypadków nadużyć dotyczy 

nie dzieci, ale męskiej młodzieży. Kard. Brandmüller ponownie przytoczył te dane, podkreślając jednak, że nie ma 

to nic wspólnego z homofobią. 

Zaznaczył on zarazem, że Kościół nie powinien się obawiać większego rygoru w doborze kandydatów do kapłań-

stwa. Podstawą w selekcji i formacji przyszłych kapłanów powinno być doktrynalne nauczanie św. Jana Pawła II. 

Kard. Brandmüller zapewnia, że większe wymagania nie zniechęcą młodych do kapłaństwa. Wskazuje w tym kon-

tekście na seminaria wspólnot tradycjonalistycznych, które nie cierpią na brak powołań. 

Były szef watykańskiej dykasterii podkreśla też, że głównym skandalem jest upodobnienie się Kościoła do świata. 

Przypomina, że Benedykt XVI ostrzegał już przed tym podczas swej podróży do Niemiec w 2011 r., kiedy to 

wzywał katolików do bardziej zdecydowanego „odświatowienia”, zdystansowania się wobec tego świata. Niemiecki 

kardynał krytycznie odniósł się również do swego rodzimego środowiska. Stwierdził, że jest to żenujące, kiedy 

potężny pod względem finansowym, lecz upadający pod względem duchowym Kościół w Niemczech rości sobie 

prawo do pouczania swych uboższych braci w regionach, gdzie doświadcza on duchowego dynamizmu i wzrostu, 

czyli we wschodniej i północnej Europie oraz w Afryce i Azji. 

www.vaticannews.va 

 

Irlandia: biskupi przeciwko nowemu prawu aborcyjnemu   

Biskupi w Irlandii wzywają do przeciwstawienia się nowemu prawu, które pozwala na aborcję na życzenie do  

12 tygodnia ciąży. Weszło ono w życie 1 stycznia. Musimy nadal wzywać i pracować pilnie nad jego ograniczeniem 

i uchyleniem – mówił przewodniczący tamtejszego episko-

patu.  

Prymas Irlandii w homilii na Światowy Dzień Pokoju stwierdził, 

że każde prawo, które nie chroni życia zarówno matki, jak i 

dziecka nie ma „żadnej siły moralnej” i należy stawić mu opór. 

Abp Eamon Martin dodał również, że „współudział w aborcji 

poprzez wspieranie jej bezpośrednio lub pośrednio, zarówno 

jako akt indywidualny, czy w formie polityki społecznej, zaw-

sze pozostaje poważnym złem. Nie można popierać tego 

prawa z czystym sumieniem” – podkreślił hierarcha. 

Z kolei biskup diecezji Eplhin, Kevin Doran, w homilii noworocznej wskazał, że politycy, którzy wsparli aborcję, 

„wybrali pozycję, która w sposób jasny wyklucza z komunii z Kościołem”. Podobnie bp Brendan Leahy, ordynariusz 
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Limerick, apelował do polityków, aby zadbali o to, by kobiety doświadczające kryzysu podczas ciąży nie miały 

przekonania, że aborcja jest jedynym rozwiązaniem. 

Bp Leahy skrytykował również ograniczone prawo pracowników służby zdrowia do sprzeciwu sumienia, co określił 

jako „oburzające”. Zmuszanie kogokolwiek do brania udziału w aborcji sprzeciwia się głębszym wymaganiom 

naszego człowieczeństwa – mówił hierarcha. 

www.vaticannews.va 

 

 
 

UNICEF: dzieci żywą tarczą 

 

Są używane jako żywe tarcze, wykorzystywane seksualnie, mordowane lub porywane, aby walczyć w grupach 

zbrojnych – to okrutna rzeczywistość wielu dzieci żyjących w krajach, gdzie toczą się walki. Czytamy o tym  

w raporcie Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) za 2018 r.  

Zdaniem rzecznika włoskiego oddziału Funduszu jeszcze nigdy dotąd sytuacja przemocy wobec dzieci nie była 

tak bardzo zła i rozpowszechniona. Andrea Iacomini wskazuje także na okrutny mechanizm, który we współcze-

snych wojnach dzieci czyni żywą tarczą.  

Iacomini – dzieci wykorzystywane jako broń do działań wojennych 

“ Dzisiaj mechanizm, który ma zniszczyć dany kraj, wykorzystując do tego ataki na dzieci, niewinnych, bezbron-

nych, aby stworzyć klimat jeszcze większego napięcia i strachu, stał się prawdziwą i właściwą bronią. Jest więc 

jasne, że przywódcy światowi nie angażują swojego autorytetu, którym mogliby sprzeciwić się takim okrucień-

stwom. Wiele razy nawoływaliśmy strony konfliktu, aby zaprzestały tych potworności, do których dochodzi  

w poczuciu całkowitej bezkarności. Sytuacja ta w 2018 r. jeszcze się pogorszyła - uważa Iacomini. - Stąd nasz 

apel, aby dzieci były zawsze chronione. Trzeba robić jeszcze więcej, aby zapobiegać wojnom, aby położyć kres 

destrukcyjnym konfliktom, które niszczą ich życie, a nawet, jeżeli wojny będą nadal trwały, nie możemy akcep-

tować, aby ataki były wymierzone także w nie. Trzeba wypracować metody, które zobowiążą walczących do 

ochrony dzieci. W innym przypadku dzieci i ich rodziny oraz wspólnoty będą nadal cierpiały z powodu wynisz-

czających konsekwencji takich działań. Zarówno dziś, ale przede wszystkim w kolejnych latach. ” 

W raporcie UNICEF-u czytamy o 870 udokumentowanych zabójstwach dzieci w Syrii, w 9 pierwszych miesiącach 

tego roku. W Jemenie w tym roku organizacja ta odnotowała ponad 1.400 dzieci, które w wyniku wojny zostały 

zamordowane lub ciężko ranne. W Afganistanie spotkało to około 5 tys. dzieci, co stanowi prawie 90 procent ofiar 

wśród ludności cywilnej w tym kraju. W wyniku trwających kilka lat we wschodniej Ukrainie działań zbrojnych  

400 tys. dzieci żyje w ciągłym zagrożeniu bombardowaniami oraz cierpi z powodu braku podstawowych środków 

do życia. 

www.vaticannews.va 
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Odpowiedź na wątpliwość dotyczącą usunięcia macicy 
 

Kongregacja Nauki Wiary opublikowała odpowiedź dotyczącą wątpliwości w sprawie dopuszczalności usunięcia 

macicy w niektórych przypadkach. 

Kongregacja we wcześniejszym dokumencie stwierdziła, że uznaje za moralnie dopuszczalne usunięcie macicy  

w przypadku aktualnego i poważnego zagrożenia dla życia matki, natomiast podkreśla, że jest ona niegodziwa 

jeśli stosowana jest jako forma bezpośredniej sterylizacji poprzez usunięcie macicy lub podwiązanie jajowodów 

z intencją niedpouszczenia do ewentualnego zajścia w ciążę, co może spowodować pewne ryzyko dla życia matki. 

Wątpliwość, na którą odpowiedziała Kongregacja dotyczyła sytuacji, kiedy macica znajduje się w niedwracalnym 

stanie niezdatności do prokreacji, a lekarze specjaliści osiągnęli pewność, że ewentualna ciąża doprowadzi do 

samoczynnego poronienia, zanim płód osiągnie stan rozwoju zdolny do przeżycia. W takiej sytuacji, kiedy pro-

kreacja i tak jest niemożliwa, a kobieta nie będzie mogła zajść w ciażę usunięcie macicy jest dopuszczalne.  

Nie chodzi bowiem tutaj o sterylizację. Kongregacja wskazuje, że przypadek taki nie dotyczy ryzyka w związku 

z poczęciem dziecka, ale sytuacji wyjściowej, kiedy stwierdzono, że i tak niemożliwe jest jego poczęcie. 

www.vaticannews.va 

 

 

 

W pierwszy dzień nowego roku urodzi się 395 tys. Dzieci 
 

Świat nie tylko świętuje dzisiaj początek nowego roku, ale także narodziny nowych i najmniejszych obywateli.  

W pierwszy dzień nowego roku przyjdzie na świat ponad 395 tys. dzieci.  

Połowa z tych dzieci urodzi się w ośmiu krajach: w Indiach, w Chinach, w Nigerii, w Pakistanie, w Indonezji,  

w Stanach Zjednoczonych, w Demokratycznej Republice Konga oraz w Bangladeszu. Co czwarte dziecko urodzi 

się w Azji Południowej. 

Statystyki UNICEF-u podają niestety również smutne dane. W 2017 r. około milion dzieci zmarło w dniu swoich 

narodzin, a kolejnych 2,5 mln w pierwszym miesiącu życia. Pośród tych dzieci, większość zmarła z przyczyn 

możliwych do opanowania. Należały do nich przedwczesne narodziny, komplikacje podczas porodu oraz infekcje 

sepsy oraz zapalenia płuc, a także z powodu pogwałcenia podstawowego prawa do życia. Jeśli powierzyłoby  

się dzieci po narodzeniu w odpowiednie ręce, możnaby ocalić miliony z nich. 

www.vaticannews.va 
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