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Papież Franciszek o małżeństwie i rodzinie  

 

Papież: rodzice chorych dzieci nie potrzebują aborcji, ale pomocy 
 

Rodzice dziecka, u którego w czasie ciąży zdiagnozowano chorobę, nie myślą 

o aborcji. To lęk przed cierpieniem i poczucie samotności zasiewa w nich  

wątpliwości. Dlatego trzeba im udzielić wszelkiej niezbędnej pomocy, aby  

pomimo niewątpliwych trudności mogli przyjąć swe dzieci. Na potrzebę takiej 

postawy zwrócił uwagę Papież podczas audiencji dla uczestników watykańskiej 

konferencji pod hasłem: „Tak dla życia! Zatroszczyć się o cenny dar życia  

w rodzinie”. 

W sposób jednoznaczny Ojciec Święty potępił również praktyki prowadzące do aborcji eugenicznej. „Życie ludzkie 

jest święte i nienaruszalne. Dlatego należy z całą stanowczością odradzać stosowania diagnozy prenatalnej  

w celach selekcyjnych, ponieważ jest to wyrazem okrutnej mentalności eugenicznej, która odbiera rodzinom  

możliwość przyjęcia i kochania swego najsłabszego dziecka ” – powiedział Franciszek. 

Na samym wstępie Papież stanowczo odrzucił postawę dominującej dziś kultury odrzucenia, dla której niektóre 

dzieci ze względu na chorobę czy jakość swej egzystencji nie zasługują na życie i są skazane na śmierć. „Każde 

dziecko, które pojawia się w łonie matki jest darem, który zmienia historię rodziny. Takie dziecko trzeba przyjąć, 

kochać i otoczyć troską. Zawsze!” – podkreślił Franciszek. 

Na samym wstępie Papież stanowczo odrzucił postawę dominującej dziś kultury odrzucenia, dla której niektóre 

dzieci ze względu na chorobę czy jakość swej egzystencji nie zasługują na życie i są skazane na śmierć. „Każde 

dziecko, które pojawia się w łonie matki jest darem, który zmienia historię rodziny. Takie dziecko trzeba przyjąć, 

kochać i otoczyć troską. Zawsze!” – podkreślił Franciszek. 

“Kiedy kobieta odkryje, że spodziewa się dziecka, natychmiast rodzi się w niej poczucie głębokiej tajemnicy.  

Kobiety, które są matkami dobrze o tym wiedzą. Świadomość obecności, która w niej się rozwija, przenika całe 

jej istnienie, tak że staje się nie tyko kobietą, ale matką. Między nią i dzieckiem nawiązuje się od samego początku 

intensywny dialog, nauka określa to mianem cross-talk. Relacja prawdziwa i intensywna między dwoma istotami 

ludzkimi, który porozumiewają się między sobą od pierwszych chwil po poczęciu, aby pomóc we wzajemnej  

adaptacji w miarę jak dziecko rośnie i rozwija się.” 

Franciszek zauważył, że dzięki postępowi medycyny bardzo wcześnie można dziś wykrywać deformacje płodu  

i jego choroby. Dla rodziców jest to ciężkim ciosem, rodzi się lęk przed cierpieniem, poczucie bezsilności. Nikt, 

nawet lekarz, nie wie, jaką postać przybierze choroba. Jedno jest jednak pewne, zauważył Papież, że od pierw-

szych chwil dla medycyny to dziecko w łonie matki jest pacjentem, którego można leczyć, a nie tylko diagnozować. 

Medycyna prenatalna przynosi niespodziewane rezultaty i wszyscy powinni mieć do niej dostęp. „Dlatego ważne 

jest, aby lekarze jasno mieli przed oczami nie tylko cel – wyleczenie – ale także świętość ludzkiego życia, którego 

ochrona stanowi ostateczny cel pracy lekarza. 

Franciszek zauważył, że bardzo ważna jest też odpowiednia postawa lekarza wobec rodziców chorego dziecka. 

“Jest to szczególnie ważne w przypadku dzieci, o których wiemy, że przy obecnym stanie wiedzy naukowej, umrą 

przy porodzie albo krótko po nim. W takich sytuacjach opieka zdrowotna mogłaby się wydawać marnowaniem 
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środków i przysparzaniem dodatkowych cierpień rodzicom. Jeśli przyjrzymy się temu uważnie, możemy dostrzec 

autentyczne znaczenie takich zabiegów, których celem jest pomoc w urzeczywistnieniu miłości danej rodziny. 

Otoczenie opieką takiego dziecka pomaga bowiem rodzicom w przeżywaniu żałoby i postrzeganiu jej nie tylko 

jako straty, ale jako etapu wspólnie przebytej drogi. To dziecko pozostanie w ich życiu na zawsze. I oni będę 

mogli je kochać. Tak często tych kilka godzin, kiedy matka może tulić swe dziecko, pozostawia ślad w jej sercu, 

którego ona nigdy nie zapomni. Ona czuje się – pozwólcie, że użyję tego słowa – spełniona. Czuje się matką.” 

Franciszek zaważył, że w dominującej dziś kulturze brakuje takiego podejścia. Lęk i wrogość wobec niepełno-

sprawności skłaniają do przerwania ciąży, traktując to jako swoistą prewencję. W tym kontekście Papież w bardzo 

mocnych słowach potępił wszelką formę aborcji, również eugeniczną. Zgładzenie ludzkiego życia nigdy nie jest 

rozwiązaniem problemu, podobnie jak nie jest nim korzystanie z usług płatnych morderców– podkreślił Papież. 

Opowiedział też przypadek, z jakim zetknął się w swej dawnej diecezji w Buenos Aires. 

“Pewna 15-letnia dziewczyna z Zespołem Downa zaszła w ciążę i rodzicie udali się do sędziego po zezwolenie  

na aborcję. Sędzia, człowiek prawy i poważny, zbadał ten przypadek i powiedział: «chcę porozmawiać z tą dziew-

czyną». Ona przyszła, usiadła. On się zapytał: «co ci jest?» «Jestem chora». «A co to za choroba?» «Powiedzieli mi, 

że mam w środku pasożyta, które zżera mi żołądek, dlatego niezbędny jest zabieg». «Nie, ty nie masz robaków, 

które zżerają ci żołądek. Wiesz, co tam masz? Dziecko!» I ta dziewczyna z Zespołem Downa powiedziała: «Ależ to 

piękne!» I na tej podstawie sędzia nie zgodził się na aborcję. Matka chciała tego dziecka. Urodziła się dziewczynka. 

Minęły lata. Uczyła się, rozwinęła, została adwokatem. I odkąd poznała swą historię, co roku na swe urodziny 

dzwoniła do sędziego, by mu podziękować za to, że się urodziła. Z życia wzięte. Zmarł sędzia, a ta dziewczyna 

jest dziś prokuratorem. Czyż to nie piękne! Aborcja nigdy nie jest odpowiedzią, której szukają kobiety i rodziny.” 

www.vaticannews.va 

 

Papież: powinniśmy tworzyć kulturę adopcji 
 

Papież spotkał się z pracownikami i podopiecznymi Istituto Innocenti we Florencji, czyli tak zwanego Szpitala 

Niewiniątek. Jest to najstarsza włoska instytucja publiczna zajmująca się ochroną dzieci oraz rodziny. Placówka 

ma za sobą sześć wieków historii. Znana jest głównie z troski o dzieci, aby nie czuły się opuszczone i porzucone, 

ale przyjęte z miłością oraz otoczone opieką wspólnoty.  

Ojciec Święty nawiązując do wypowiedzi dyrektora Instytutu podjął użyte przez niego wyrażenie: „kultura dziecka”. 

To kultura bycia zaskoczonym różnymi zjawiskami, a przez to wchodzenia w kontakt z życiem. Papież zauważył, 

że wszyscy powinniśmy się tego uczyć, powracać do prostoty dziecka, a szczególnie do zdolności zachwycania 

się. Nasz Bóg jest Bogiem niespodzianek i my powinniśmy się tego uczyć. 

Kolejnym wątkiem, który podjął Franciszek, była tradycja przełamanych medalików. „Połowa dla dziecka, a połowa 

dla matki, które je pozostawiała w Instytucie”. 

Papież – dzieci z połową medalika 

“Dzisiaj w świecie jest tak wiele dzieci, które właściwie mają połowę medalika. Są to ofiary wojen, ofiary migracji, 

dzieci osamotnione, ofiary głodu. Dzieci z połową medalika. Kto posiada drugą połowę? - pytał Papież.  
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- Matka Kościół. My mamy drugą połowę. Trzeba pobudzić ludzi do refleksji i zrozumienia, że my jesteśmy  

odpowiedzialni za drugą połowę oraz pomóc stworzyć dzisiaj drugi «dom niewiniątek», bardziej o zasięgu świa-

towym, dom nastawiony na adopcję.” 

Ojciec Święty stwierdził, że w adopcji bardzo przeszkadzają problemy biurokratyczne i proceduralne. Trzeba bu-

dować świadomość, że mamy drugą połowę medalika. Papież zachęcił do budowania kultury adopcji, ponieważ 

jest wiele dzieci opuszczonych, samotnych oraz ofiar wojen. 

www.vaticannews.va 

 

List Franciszka do FAO na dekadę rolnictwa rodzinnego 
 

Wyeliminowanie głodu i uwrażliwienie społeczeństwa na potrzeby osób, którym brakuje podstawowych środków 

do życia, to główne punkty listu, jaki Papież Franciszek wystosował do dyrektora Organizacji Narodów Zjedno-

czonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa FAO prof. José Graziano da Silva. 

29 maja rozpoczyna się Dekada Rolnictwa Rodzinnego. Inicjatywa ta ukierunkowana jest na wyeliminowanie głodu 

na świecie, zabezpieczenie żywności oraz promocję zrównoważonego rolnictwa. Ambitny cel „Zero Głodu”  

ma zostać zrealizowany do 2030 r. 

Ojciec Święty zwraca uwagę, że rodzina w kontekście rolniczym może doprowadzić do przekształcenia porządku 

społecznego, współpracując z władzami państwowymi na rzecz rozwoju rejonów wiejskich. Kobiety i ludzie młodzi 

– jak podkreśla Franciszek – powinni odgrywać kluczową rolę w tej misji, ze względu na swój geniusz i energicz-

ność. 

Trzeba jednak, aby zainteresowanie i umiejętności młodych ludzi w obszarze rolnictwa były wspierane przez 

potencjał edukacyjny oraz odpowiednią politykę gospodarczą. Trzeba przejsć od przekazywania wiedzy – mówił 

Papież – do faktycznego pielęgnowania kultury ekologicznej, która wraz z programami oświatowymi, stylem życia 

i duchowością mogą stawić opór reżimowi technokracji. 

www.vaticannews.va 

 

Papież do bułgarskich katolików: nie bójcie się świętości 
 

„Nie bójcie się być świętymi, których potrzebuje ta ziemia, świętości, która nie odbierze wam sił, życia ani radości. 

Wręcz przeciwnie, ponieważ wy i dzieci tej ziemi staniecie się tym, o czym marzył Ojciec, kiedy was stworzył”  

– powiedział Franciszek podczas Mszy św. sprawowanej na placu Kniazia Aleksandra w Sofii. Ojciec Święty w 

swojej homilii nawiązał do czytanego w III niedzielę wielkanocną fragmentu Ewangelii (J 21,1-19) opisującego 

szczególne powołanie Piotra i przypomniał, że Bóg powołuje, zaskakuje i miłuje. 

Mówiąc o powołaniu Ojciec Święty przestrzegł przed nostalgią za przeszłością i swoistą psychologią grobu, która 

zabarwia wszystko rezygnacją. Prowadzi to do „szarego pragmatyzmu życia, życia, w którym pozornie wszystko 
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postępuje normalnie, podczas gdy w rzeczywistości wiara się wyczerpuje i przeradza w małostkowość”. Papież 

wskazał, że nawet ludzi upadających Bóg powołuje. „W Jezusie, Bóg zawsze stara się dać szansę. Czyni tak samo 

z nami: każdego dnia wzywa nas, abyśmy przeżyli na nowo naszą historię miłości z Nim, abyśmy odnowili się  

w nowości, którą jest On” – powiedział Franciszek. Zaznaczył, że kiedy powołanie Jezusa ukierunkowuje życie, 

wówczas serce się odmładza. 

Następnie Ojciec Święty zwrócił uwagę, że „Bóg zaskakuje, gdy powołuje i zachęca, byśmy rzucili nie tylko sieci, 

ale samych siebie na głębię historii i patrzyli na życie, patrzyli na innych, a nawet na samych siebie oczyma, które 

«w grzechu widzą dzieci, które trzeba podnieść; w śmierci – braci, których trzeba wskrzesić do życia; w rozpaczy, 

serca które trzeba pocieszyć. Dlatego nie lękaj się: Pan kocha to twoje życie, nawet gdy się boisz na nie spojrzeć 

i wziąć je w swoje ręce»”. 

Wreszcie Franciszek podkreślił, że Bóg miłuje, a bycie chrześcijaninem jest powołaniem do zaufania, że Miłość 

Boga jest większa niż wszelkie ograniczenia czy grzech. 

„Jedno z wielkich cierpień i przeszkód, jakich dzisiaj doświadczamy, rodzi się nie tyle ze zrozumienia, że Bóg jest 

miłością, ile z faktu, że doszliśmy do głoszenia Go i świadczenia o Nim w taki sposób, że dla wielu nie jest to Jego 

imię. Bóg jest miłością, która kocha, daje siebie, powołuje i zaskakuje” – zauważył papież. 

Ojciec Święty zachęcił bułgarskich katolików, aby byli żywymi znakami Pana Boga. „Nie bójcie się być świętymi, 

których potrzebuje ta ziemia, świętości, która nie odbierze wam sił, życia ani radości. Wręcz przeciwnie, ponieważ 

wy i dzieci tej ziemi staniecie się tym, o czym marzył Ojciec, kiedy was stworzył” – powiedział Franciszek  

do wiernych w Sofii. 

Tekst papieskiej homilii publikujemy TUTAJ. 

www.ekai.pl 

 

 

 

    

 

   

 

  

Śledź nas na Twitterze 

 

Miło nam poinformować wszystkich o powstaniu oficjalnego  

kanału Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin na Twitterze. 

Zapraszamy do śledzenia aktualności. 

 

Polecamy: twitter.com/DRodzin     
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Z Polski 
 

Wicepremier B. Szydło: Rodzina jest w centrum zainteresowania rządu  

Rodzina jest w centrum zainteresowania rządu; powinniśmy zadbać, by w kolejnych latach wsparcie rodziny było 

jego specjalnością – powiedziała wicepremier Beata Szydło podczas Małopolskiego Dnia Rodzin Zastępczych  

„Nakręć się na rodzinę” w Krakowie. 

„Małopolskie Dni Rodziny są przede wszystkim podkreśleniem tego, jak bar-

dzo ważna jest rodzina w szerokim aspekcie tego znaczenia, jak trzeba rów-

nież łączyć siły, żeby wspierać na różnych płaszczyznach polskie rodziny” – 

mówiła wicepremier Beata Szydło w Krakowie. 

Zaznaczała, że „Polska stoi przed bardzo dużym wyzwaniem, jakim są pro-

blemy demograficzne”. 

„Stąd między innymi tak dużą rolę przywiązujemy obecnie w rządzie do rea-

lizacji programu prorodzinnego, który z jednej strony będzie programem 

prodemograficznym w dłużej perspektywie, ale też będzie promował rodzinę, 

tradycyjny model rodziny” – wskazywała. 

Beata Szydło podkreśliła, że opieka i wsparcie państwa są konieczne, zwłasz-

cza dla rodzin, które znajdują się w trudniejszej sytuacji. 

„Cieszę się, że program „500 plus” stał się symbolem, programem symbolicznym dla naszego rządu i dla polityki 

prowadzonej w tej chwili przez Polskę, który (…) w znakomity sposób wsparł rodziny pod względem materialnym” 

– mówiła wicepremier. 

Dodała, że program ten „wskazał również, że rodzina jest właśnie w centrum zainteresowania rządu, co dla rzą-

dzących oznacza, że wszystkie programy, projekty, które realizujemy mają koncentrować się wokół rodziny”. 

„Nie zapominajmy, że wielopokoleniowa rodzina to jest coś, czym Polska się szczyci, co Polska szanuje i powin-

niśmy zadbać o to, żeby właśnie w tych kolejnych latach, programach cały czas przejawiał się wątek rodziny  

w polskim rządzie, by wsparcie rodziny stało się specjalnością polskiego rządu” – powiedziała Beata Szydło. 

Zdaniem wicepremier, „to jest nasz, dorosłych, obowiązek, żeby dzieci były szczęśliwe, żeby wyrosły w dobrym, 

szczęśliwym domu, w dobrej atmosferze, która pozwoli im realizować w przyszłości swoje ambicje, cele, marze-

nia”. 

„Oni są naszą przyszłością” – dodała. 

Celem Małopolskiego Dnia Rodzin Zastępczych „Nakręć się na rodzinę” jest kreowanie pozytywnego wizerunku 

rodzinnych form pieczy zastępczej oraz zachęcenie mieszkańców tego regionu do podejmowania roli rodzica 

zastępczego. Wydarzenie było zwieńczeniem odbywających się w dniach 12-22 maja Małopolskich Dni Rodziny”.  

www.radiomaryja.pl 
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Prezydent podpisał rozszerzenie ustawy dot. 500 plus 

Prezydent podpisał rządową nowelizację ustawy, zgodnie z którą prawo 

do świadczenia 500 plus będą miały wszystkie dzieci i nastolatkowie do 

18 lat. Wnioski o świadczenie można składać od 1 lipca. Program w no-

wej odsłonie obejmie 6,8 mln dzieci. 

Rozszerzenie programu „Rodzina 500 plus” także na pierwsze i jedyne 

dziecko to jeden z projektów wchodzących w skład tzw. nowej piątki PiS. 

Jak zwróciła uwagę wicepremier Beata Szydło, 500 plus to realne wsparcie dla polskich rodzin, a także pokazanie 

Europie i światu, że jesteśmy państwem, dla którego priorytetem jest rodzina. 

Przywróciliśmy polskim rodzinom nadzieję, że mogą godnie żyć. Ze wzrostu gospodarczego ma prawo korzystać 

każdy obywatel. To nie jest wydatek, to inwestycja — podkreśliła Beata Szydło. 

Obecnie świadczenie jest przyznawane na drugie i kolejne dziecko. Na pierwsze jest wypłacane tylko po spełnieniu 

kryteriów dochodowych – 800 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie lub 1200 zł netto w rodzinie, której 

członkiem jest dziecko z niepełnosprawnością. 

Po rozszerzeniu programu 500 plus będzie przysługiwać na wszystkie dzieci do 18 lat. Prawo do świadczenia 

będą miały również dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (do 18 lat). 

Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach, czyli bez kryterium dochodowego, będzie można składać 

w dwóch formach: w wersji papierowej – od 1 sierpnia 2019 r., a w wersji elektronicznej – od 1 lipca 2019 r. 

W przypadku złożenia wniosku w okresie lipiec-wrzesień 2019 r. świadczenie zostanie przyznane z wyrównaniem 

od 1 lipca 2019 r. Złożenie wniosku po 30 września 2019 r. oznaczać będzie przyznanie świadczenia od miesiąca 

złożenia wniosku, czyli bez wyrównania za miesiące minione, tj. lipiec i sierpień. 

Znowelizowana ustawa wprowadza trzymiesięczny termin – liczony od dnia urodzenia dziecka – na złożenie wnio-

sku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko. Złożenie wniosku w tym terminie będzie skutko-

wało przyznaniem tego świadczenia z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. Obecnie świadczenie 500 plus 

przysługuje – co do zasady – od miesiąca, w którym złożono wniosek. 

Nowela umożliwi także przyznanie – z zachowaniem ciągłości – świadczenia wychowawczego drugiemu rodzicowi 

dziecka w razie śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres, lub który zmarł przed 

rozpatrzeniem wniosku. Obecnie w takiej sytuacji drugi rodzic musi złożyć „swój” wniosek o świadczenie. 

Z danych Centrum Informacyjnego Rządu wynika, że od 1 kwietnia 2016 r., czyli od momentu uruchomienia 

programu, przeznaczono na niego ok. 70 mld zł (stan na marzec 2019 r.). 

Obecnie z programu korzysta ponad 3,6 mln dzieci, czyli 52 proc. wszystkich dzieci do 18. roku życia. Szacuje 

się, że po rozszerzeniu programu skorzysta z niego 6,8 mln dzieci. Po zmianach w 2019 r. na program trzeba 

będzie przeznaczyć ok. 31 mld zł, a w 2020 r. – ok. 41 mld zł.   www.niedziela.pl 
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Para Prezydencka odwiedziła sześcioraczki i ich rodziców 

 

W krakowskim Szpitalu Uniwersyteckim Para Prezydencka odwiedziła nowo narodzone sześcioraczki oraz ich ro-

dziców Klaudię i Szymona Marców. Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda rozmawiali też z personelem placówki, 

w której dzieci przyszły na świat. W spotkaniu wzięło udział ok. 40 osób zaangażowanych w akcję porodową z 

Oddziału Klinicznego Położnictwa i Perinatologii oraz Oddziału Klinicznego Neonatologii. 

– Gratulujemy i bardzo dziękujemy, bo to wydarzenie, które rozsławiło nas na świecie – mówił Prezydent. 

Sześcioraczki zdarzają się niezwykle rzadko – raz na 4,7 mld ciąż. Jak poinformowali lekarze, na świecie narodziły 

się m.in. w USA i w Wielkiej Brytanii. W Polsce taki przypadek zdarzył się po raz pierwszy.  

www.niedziela.pl 

 

 

Parada LGBT w Gdańsku i drwiny z katolików. Rzecznik KEP zabrał głos: "Marsz stał się sym-

bolem braku szacunku i tolerancji" 
 

Marsz w Gdańsku stał się symbolem braku szacunku i tolerancji wobec 

osób o innych poglądach – napisał w poniedziałek rzecznik Konferencji 

Episkopatu Polski ks. dr Paweł Rytel-Andrianik. W sobotę ulicami Gdań-

ska przeszedł V Trójmiejski Marsz Równości zorganizowany przez śro-

dowisko LGBT. 

Znieważanie symboli religijnych to brak szacunku dla ludzi wierzących 

i naruszanie prawa o wolności religijnej. Niedopuszczalne są więc zacho-

wania, które miały miejsce w czasie Trójmiejskiego Marszu Równości 

25 maja w Gdańsku, ponieważ obrażają one Polki i Polaków, dla których znaki religijne są ważne - czytamy w ko-

munikacie rzecznika KEP. 

Mówiąc o potrzebie szacunku, marsz w Gdańsku stał się symbolem braku szacunku i tolerancji wobec osób o in-

nych poglądach - podkreślił ks. dr Rytel-Andrianik. 

www.wpolityce.pl 

Polacy nie widzą potrzeby wspierania osób LGBT 

 

Według większości Polaków, wspieranie gejów, lesbijek i osób transpłciowych poprzez wprowadzanie jakichś kon-

kretnych rozwiązań nie jest potrzebne (64%). Polacy w większości popierają edukację seksualną dzieci i młodzieży 

w szkołach, ale mniej akceptują wprowadzenie do szkół tematyki LGBT – wynika z najnowszego badania CBOS 

dotyczącego tzw. warszawskiej karty LGBT. Badanie przeprowadzono w dniach 4–11 kwietnia na liczącej 1064-

osobowej grupie dorosłych mieszkańców Polski. 
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W lutym br. prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podpisał deklarację pod nazwą „Warszawska polityka miejska 

na rzecz społeczności LGBT+” w skrócie zwaną kartą LGBT+. Podpisanie karty było wydarzeniem o charakterze 

lokalnym, ale zostało szeroko skomentowane w mediach ogólnopolskich. 

Karta spotkała się z reakcją dwóch samorządów lokalnych oddalonych o setki kilometrów od stolicy. Rada powiatu 

w Świdniku przyjęła dokument „Powiat świdnicki wolny od ideologii LGBT”, a z inicjatywy radnych Lubelszczyzny 

powstała deklaracja „Samorząd wolny od ideologii LGBT”. 

CBOS uznał, że podpisanie karty LGBT+ w Warszawie zyskało rangę ogólnokrajową, a w związku z tym zasadne 

było sprawdzenie, jaki stosunek do tego wydarzenia – niezależnie od miejsca swojego zamieszkania – mają dorośli 

Polacy. Ulokowano też opinię o karcie w nieco szerszym kontekście stosunku Polaków do edukacji seksualnej. 

Więcej: www.ekai.pl 

 

 

Biskupi do wiernych: nie uczyniliśmy wszystkiego, aby zapobiec krzywdom 

Nie ma słów, aby wyrazić nasz wstyd z powodu skandali seksualnych z udziałem 

duchownych. Są one powodem wielkiego zgorszenia i domagają się całkowitego 

potępienia, a także wyciągnięcia surowych konsekwencji wobec przestępców, 

oraz wobec osób skrywających takie czyny – napisali biskupi zebrani na posie-

dzeniu Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski. 

„Przyznajemy, że jako pasterze Kościoła nie uczyniliśmy wszystkiego, aby zapo-

biec krzywdom” – napisali biskupi do wiernych w liście przeznaczonym do odczy-

tania w kościołach w niedzielę 26 maja. 

Biskupi odnoszą się m.in. do filmu „Tylko nie mów nikomu”, który – jak wskazują – jest przede wszystkim doku-

mentem upubliczniającym „wstrząsające relacje dorosłych dziś osób, wykorzystywanych w dzieciństwie przez du-

chownych”. „Zawiera on także przykłady braku wrażliwości, grzechu zaniedbania i niedowierzania osobom 

skrzywdzonym, co w konsekwencji chroniło sprawców. Film, przyjmując perspektywę pokrzywdzonych, uświado-

mił nam wszystkim ogrom ich cierpienia” – podkreślają. 

Rada Stała KEP, zauważa, że dla „młodych szczerze szukających Boga, skandale seksualne z udziałem duchownych 

stają się ciężką próbą wiary i powodem do wielkiego zgorszenia”: „Rozczarowanie i oburzenie jest tym większe  

i boleśniejsze, że dzieci zamiast troskliwej miłości i towarzyszenia w szukaniu bliskości Jezusa doświadczyły 

przemocy i brutalnego odarcia z godności dziecka. Od początku swego istnienia wspólnota kościelna uznawała 

takie zachowania za wyjątkowo ciężki grzech” – piszą paterze Kościoła w Polsce. 

Pełna  treść słowa biskupów do wiernych: TUTAJ 

www.episkopat.pl 



 

Strona | 10  
 

Papież: rodzice chorych dzieci nie potrzebują aborcji, ale pomocy 

 

Przewodniczący Rady ds. Rodziny KEP prosi osoby życia konsekrowanego  

o stałą modlitwę w intencji ochrony życia 

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

Umiłowani w Chrystusie Siostry i Bracia! 

Zwracam się z prośbą do wszystkich zgromadzeń zakonnych żeńskich  i męskich 

oraz do instytutów życia konsekrowanego, o podjęcie stałej modlitwy  w intencji 

ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci. 

Obserwujemy dramatyczny wzrost liczby dokonywanych aborcji oraz eutanazji. Wzrasta 

również liczba podejmowanych prób samobójczych, także wśród młodzieży.  Według WHO (Światowej Organizacji 

Zdrowia) w 2018 r. w wyniku aborcji straciło życie  41,9 mln dzieci. Inne źródła podają, że w 2018 roku aborcja 

była główną przyczyną śmierci na świecie (Źródło: www. worldometers.info). 

W wielu krajach świata proceder aborcji coraz częściej jest sankcjonowany prawnie,  np. w stanie Nowy York, w 

przypadku podejrzeń o poważną chorobę płodu, prawo pozwala na dokonanie aborcji nawet do momentu naro-

dzin. 

Skutki dokonanej aborcji, w postaci syndromu poaborcyjnego, mają wpływ  nie tylko na życie matek i ojców, ale 

także na personel medyczny, który uczestniczył w jej przeprowadzeniu. 

W wyniku podejmowanych działań przeciwko życiu (aborcja, eutanazja i samobójstwo) zwiększa się ryzyko zabu-

rzeń psychicznych, takich jak zespół stresu pourazowego, depresja, zaburzenia lękowe czy uzależnienia. Ofiarą 

aborcji pada nie tylko dziecko, ale również matka, ojciec oraz wile innych osób. Również dzieci, urodzone w 

rodzinach dotkniętych aborcją, mogą nosić znamiona syndromu osoby ocalonej, co może przejawiać się w latach 

późniejszych brakiem poczucia bezpieczeństwa, stanami depresyjnymi, trudnościami z nawiązywaniem więzi. 

Podejmując ten problem, mam wrażenie, że stajemy jak Dawid wobec Goliata, dlatego potrzeba zaufania Bogu i 

żarliwej modlitwy! Bardzo proszę, aby zgromadzenia zakonne oraz instytuty życia konsekrowanego podjęły stałą 

krucjatę modlitewną w intencji ochrony życia  od poczęcia do naturalnej śmierci. Otoczmy modlitwą kobiety, które 

z różnych powodów boją się przyjąć na świat swoje dzieci! Módlmy się również za ojców, by byli odpowiedzialni 

i bronili życia! 

Zachęcam, by otoczyć stałą modlitwą i troską duszpasterską wszystkie osoby, które noszą bolesne skutki działań 

przeciwko życiu. Pamiętajmy, że łaska Boża może uleczyć głębokie rany grzechu. 

Z pamięcią w modlitwie i błogosławieństwem 

Bp Wiesław Śmigiel 

Przewodniczący Rady ds. Rodziny KEP 

www.episkopat.pl 
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Papież pozdrowił mężczyzn pielgrzymujących do Piekar 
 

Papież Franciszek przesłał pozdrowienie i błogosławieństwo dla mężczyzn i 

młodzieńców uczestniczących, jak powiedział, w wielkiej pielgrzymce do sank-

tuarium maryjnego w Piekarach Śląskich. Odbyło się tam wielkie święto mę-

skiego świata. Na wzgórze piekarskie jak co roku przybyli mężczyźni z woje-

wództwa śląskiego i nie tylko. Słowo wstępne wygłosił do nich abp Wiktor 

Skworc. 

Metropolita katowicki witając pielgrzymów zwrócił uwagę m.in. na wspólnie 

przeżywany i świętowany czas, który buduje rodzinną i małżeńską więź. „Prze-

żywajcie swój wolny czas z rodziną. Pracujcie ramie w ramię z waszymi 

dziećmi. Uczcie je odpowiedzialnie i z oddaniem wypełniać obowiązki wobec 

Boga i ludzi” – apelował abp Skworc. 

Homilię wygłosił abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski. „Dziś znaj-

dujemy się w sytuacji, kiedy wiele się mówi o grzechach popełnionych przez 

wiernych Kościoła. Zważywszy na pewne obiektywne fakty wszyscy czujemy się zawstydzeni i upokorzeni z po-

wodu postępowania tych osób duchownych, które sprzeniewierzyły się swemu kapłańskiego, lub zakonnego po-

wołaniu. Jednakże mówienie, że cały Kościół jest zły jest po prostu nieprawdą - a przez to - wielką krzywdą. 

Wielką krzywdą wyrządzaną, w ogromnej większości, wspaniałym i gorliwym kapłanów” – mówił abp Jędraszewski. 

Wierni jak zawsze tłumnie przybyli na piekarskie wzgórze. „Duchowe przeżycie z taką wspólnotą, troszkę tak 

zmienia człowieka. Przyjemność w modlitwie wspólnej – mówili pielgrzymi. - Ciągnie mnie po prostu do Matki 

Bożej. Muszę tu jechać. Za każdym razem muszę tu jechać”. 

www.vaticannews.va 

 

 

Stanisława Leszczyńska. Położna Oświęcimia.  

 

Położne w Polsce obchodzą swoje święto 8 maja, w rocznicę urodzin położnej Stanisławy Leszczyńskiej. Była od 

kwietnia 1943 do stycznia 1945 więźniem niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz II Birkenau o nume-

rze 41335. I wbrew poleceniom niemieckich władz przyjmowała porody więźniarek i pomagała matkom otoczyć 

noworodki opieką. 

Kiedy trafiła do  Auschwitz II Birkenau była już doświadczoną położną z własnym przeżyciem macierzyństwa, bo 

była matką córki i trzech synów. Zbliżała się do pięćdziesiątego roku życia. 

Stanisława Leszczyńska ze względu na swoje umiejętności zawodowe została obozową położną. Chociaż władze 

obozowe wydały jasne instrukcje dotyczące zabijania nowonarodzonych dzieci, to jednak Stanisława Leszczyńska 
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przyjęła mnóstwo porodów i ułatwiła ukrycie noworodków. Niektóre źródła podają, że było ich około trzech ty-

sięcy. Oczywiście, z wielu powodów jest to abstrakcyjna liczba, ale skala działań Leszczyńskiej musiała być wielka, 

bo po wojnie wiele kobiet świadczyło, że Leszczyńska była ich położną w obozie. 

Dzieci nie miały dużych szans na przetrwanie. Nie 

było możliwości prowadzenia ciąży w sposób 

właściwy i godny, więc dzieci często rodziły się 

chore. Przychodziły na świat w pomieszczeniach 

o fatalnych warunkach higienicznych, co zwięk-

szało prawdopodobieństwo szybkiego rozwoju 

chorób i infekcji. 

Ale nie ponosząc ryzyka i nie podejmując się przyjęcia każdego porodu Stanisława Leszczyńska nie uratowałaby 

wielu dzieci, które przetrwały wojnę. Jak opisuje we wspomnieniach, szukała wsparcia w modlitwie. Dziecko sta-

nowiło dla Leszczyńskiej największy cud świata, a akt narodzin postrzegała jako największe uniesienie natury. 

Stanisławy Leszczyńskiej nie obchodziła narodowość i wyznanie matki, Ratowała wszystkie dzieci. Bezwzględne 

zalecenie regulaminu położnej więźniarki mówiło o tym, żeby żydowskim dzieciom w żadnym wypadku nie odci-

nać pępowiny. Dzieci te po narodzinach miały być wyrzucane na śmietnik razem z łożyskiem. Chociaż za niepo-

słuszeństwo czekała ją kara śmierci, to dzieciom pochodzenia żydowskiego wiązała i odcinała pępowinę tak samo, 

jak pozostałym dzieciom. 

Jednym z ocalałych dzieci przyjętych w obozie przez nieustraszoną położną był Maciej Stanisław Niewiadomski, 

urodzony 12 stycznia 1945. Jak opowiadał po wielu latach, po porodzie miał tylko 40 cm i ważył zaledwie niewiele 

ponad kilogram. 

Przyjmowane porody to jedno, ale opieka nad matką i dzieckiem również musiała być zorganizowana w obozie 

koncentracyjnym. Dzieci opatulano szmatami, papierem – czym tylko dysponowały kobiety. Bezwzględnie nale-

żało dzieci ukrywać przed niemieckimi żołnierzami, bezlitosną obozową strażą. Odkrycie przez nich nowonaro-

dzonej tajemnicy mogło skończyć się śmiercią i dziecka, i matki. 

Przyjmowanie porodów i opieka okołoporodowa prowadzona przez Stanisławę Leszczyńską nie umknęły uwadze 

niemieckiemu personelowi medycznemu zatrudnionemu w Auschwitz. Dowodzący niemieckim lekarzom SS-

Hauptsturmführer Josef Mengele zainteresował się podobno statystkami porodów w obozie i zażądał od polskiej 

położnej raportu na temat zakażeń połogowych, powikłań oraz zgonów matek i dzieci. 

Nie wiadomo, czy jest to prawdą, ale zaangażowany w swoje paramedyczne, antyhumanitarne eksperymenty Josef 

Mengele, doktor medycyny i antropologii mógł rzeczywiście interesować się statystykami porodów w tak ekstre-

malnych warunkach, jakimi były baraki niemieckiego obozu koncentracyjnego. 

Stanisława Leszczyńska przeżyła II wojnę światową, a swoje doświadczenia z obozu koncentracyjnego spisała 

w opracowaniu Raport położnej z Oświęcimia. Pierwsze wydanie tej publikacji nastąpiło w Przeglądzie Lekarskim 

w 1965. 

www.znana-polozna.pl 
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Hormonalne środki antykoncepcyjne: nowe ostrzeżenie o możliwości wystąpienia skłonności 

samobójczych potencjalnie będących skutkiem depresji, podczas stosowania hormonalnych 

środków antykoncepcyjnych.  

Dnia 18 kwietnia br. w porozumieniu z Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Pro-

duktów Biobójczych (URPLWMiPB) został wydany komunikat dotyczący bezpieczeństwa stosowania hormonalnych 

środków antykoncepcyjnych. 

W podsumowaniu czytamy: 

 „Stan depresyjny i depresja to dobrze znane działania niepożądane hormonalnych środków antykoncepcyjnych. 

Depresja może mieć ciężki przebieg i jest dobrze znanym czynnikiem ryzyka zachowań samobójczych i samo-

bójstw. 

 Zgodnie z zaleceniami Europejskiej Agencji Leków (EMA), charakterystyki produktów leczniczych i ulotki dla 

pacjentów hormonalnych leków antykoncepcyjnych zostaną zaktualizowane o nowe ostrzeżenie. 

 Pacjentkom należy zalecić kontakt z lekarzem w przypadku wystąpienia zmian nastroju lub objawóiw depresji, 

nawet jeżeli wystąpią one krótko po rozpoczęciu leczenia.” 

 

Pełna treść komunikatu  

 

Więcej informacji na stronie: http://bit.ly/2WsJP3p 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 

 

 
 

 

 

Już od pewnego czasu jesteśmy na Facebooku!  

Polub nas TUTAJ i bądź na bieżąco ze wszystkimi  

aktualnościami.  

 

ZAPRASZAMY!!!  
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Ogólnopolskie spotkanie Duszpasterstwa Rodzin 
 

W dniach 21-22 maja odbyła się Sesja Wiosenna Diecezjalnych Duszpasterzy Rodzin oraz 

Diecezjalnych Doradców Życia Rodzinnego. Z ramienia Konferencji Episkopatu Polski w 

spotkaniu wziął udział bp Wiesław Śmigiel, Przewodniczący Rady ds. Rodziny.  

 

Za organizację sesji odpowiedzialny był  Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin. Tema-

tyka podejmowana podczas sesji dotyczyła pracy z małżeństwami i rodzinami, uspraw-

nienia działania poradni rodzinnych pod względem ochrony danych osobowych oraz przy-

gotowań do opracowania nowego Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin. 

 

Słowo ks. Przemysława Drąga, dyrektora Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin: 

„Podczas kolejnego spotkania Diecezjalnych Duszpasterzy Rodzin oraz Diecezjalnych Doradców Życia Rodzinnego 

w Porszewicach podjęliśmy temat towarzyszenia małżonkom i rodzinom na ich codziennej drodze życia i budo-

wania relacji małżeńskich i rodzinnych. Towarzyszenie małżonkom i rodzinom jest zadaniem, które postawił 

przed nami papież Franciszek w adhortacji Amoris Laetitia, szczególną uwagę zwróciliśmy na towarzyszenie mał-

żeństwom między 5 a 9 rokiem po zawarciu sakramentu małżeństwa, ponieważ jak wynika z doświadczenia i 

statystyk to właśnie w tej grupie dochodzi do największej liczby rozwodów. Spojrzeliśmy także na statystyki do-

tyczące małżeństwa i rodziny na świecie. Chcemy, aby Duszpasterstwo Rodzin dotykało konkretnych problemów 

małżeństwa i rodzin, a nie było tylko abstrakcją.” 

www.kodr.pl 

 

 

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka wręczyło nagrody Przyjaciel Życia i Cichy 

Bohater 

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka z okazji jubileuszu 20-lecia działalności 19 maja przyznało 

nagrody Przyjaciel Życia. Pierwszymi laureatami zostali prof. Wanda Półtawska, dr Rafał Michalik, Teresa Król, 

prof. Alicja Grześkowiak. Tytuł Cichy Bohater przyznano natomiast państwu Annie i Zbigniewowi Kasprzykom, 

którzy wychowują trójkę dzieci, w tym chorego Karola. 

W czasie uroczystej gali z okazji jubileuszu 20-lecia działalności Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Czło-

wieka, która odbyła się 19 maja w Kinie Kijów. Centrum w Krakowie po raz pierwszy wręczono nagrody Przyjaciel 

Życia. Wyróżnieni zostali: 

 Wanda Półtawska jest lekarzem psychiatrą, współpracowała z kard. Karolem Wojtyłą a póżniej Janem Pawłem 

II zajmując się tematyką miłości małżeńskiej i odpowiedzialnego rodzicielstwa. W latach 60. zorganizowała Insty-

tut Teologii Rodziny przy ówczesnej Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie i kierowała nim przez 33 lata, 

szkoląc narzeczonych, małżonków i księży. W latach 80. wykładała w Instytucie Studiów nad Małżeństwem i Ro-

dziną im. Jana Pawła II przy Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. Zajmowała się też, w oparciu o swe 

doświadczenia w poradnictwie, wpływem przerywania ciąży na psychikę kobiety oraz wpływem postawy antykon-

cepcyjnej na współżycie małżeńskie i rodzinne. 
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 Rafał Michalik od 1964 roku pracuje jako pediatra. Od początku działalności zawodowej swą służbę lekarską 

wiązał z zaangażowaniem w obronę życia człowieka, dając przykład innym swoją postawą. W 1990 r. uczestniczył 

w tworzeniu Fundacji Pro Humana Vita, przy której uruchomił Przychodnię Zdrowia Rodziny, co umożliwiło reali-

zowanie celów Fundacji w praktyce (pomoc rodzinom, a w szczególności matkom oczekującym na narodzenie 

poczętych dzieci). Jeszcze w okresie PRL-u opracował broszurę pt. „Ocal życie bezbronnemu”, która zawierała 

bogaty zestaw materiałów dotyczących obrony życia dzieci przed urodzeniem. Jest współzałożycielem Małopol-

skiego Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich i współzałożycielem sekcji obrony życia w Polskim 

Towarzystwie Lekarskim. Jest też współzałożycielem Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka oraz 

od początku współtwórcą – jako członek redakcji – zeszytów problemowych „Służba Życiu”. 

 Teresa Król jest pedagogiem i metodykiem z powołania. Dzięki jej staraniom w czasach rządów ministra 

Mirosława Handkego do polskich szkół zostało wprowadzone wychowanie do życia w rodzinie. Polski model WDŻ 

to tzw. edukacja abstynencka, wychowująca dzieci i młodzież do czystości przedmałżeńskiej, a następnie do 

wierności żonie/mężowi przez całe życie. Teresa Król jest autorką serii podręczników dla młodzieży, a także 

pomocy metodycznych dla nauczycieli. Wielokrotnie krytykowana i wyśmiewana przez środowiska lewicowo-fe-

ministyczne, nigdy nie przestała pokazywać młodzieży wartości małżeństwa i rodziny. 

 Alicja Grześkowiak jest doktorem habilitowanym nauk prawnych. W latach 1989-2001, przez cztery kolejne 

kadencje była senatorem RP i pełniła funkcję wicemarszałka i marszałka Senatu. Członek i konsultor Papieskiej 

Rady ds. Rodziny i Papieskiej Akademii Życia. Była współautorką projektu ustawy o ochronie prawnej dziecka 

poczętego oraz inicjatorką odrzucenia przez Senat nowelizacji z 1996 roku ustawy o planowaniu rodziny, ochro-

nie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. W grudniu 1996 roku opracowała wniosek 

grupy senatorów do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie stwierdzenia niezgodności przepisów liberalizujących 

dopuszczalność przerywania ciąży zawartych we wspomnianej ustawie z Konstytucją i reprezentowała wniosko-

dawców przed Trybunałem Konstytucyjnym. Wniosek ten został w zasadniczej części uwzględniony. Założyła Fun-

dację Pomocy Samotnym Matkom w Toruniu. Była także (w 1992 r.) inicjatorką spotkania założycielskiego Polskiej 

Federacji Ruchów Obrony Życia. 

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka przyznało także nagrodę w kategorii Cichy Bohater. Wyróżnieni 

zostali Anna i Zbigniew Kasprzykowie – rodzice Karola, Zosi i Anielki. Najstarszy, 14-letni syn, urodził się z age-

nezją ciała modzelowatego i wieloma innymi schorzeniami. Kiedy rodzice dowiedzieli się o stanie zdrowia swojego 

nienarodzonego dziecka, ani przez chwilę nie zastanawiali się, czy pozwolić mu się narodzić. Prowadzący galę 

Marcin Nowak podkreślał, że na najwyższe uznanie zasługuje postawa ojca Karola, Zbyszka, który poświęcając 

dla swojego syna swoją karierę zawodową, stał się nie tylko jego najlepszym rehabilitantem, ale też najwspanial-

szym przyjacielem. To dzięki niemu Karol, który miał 

nigdy nie chodzić, postawił swoje pierwsze kroki. 

Więcej: www.jedenznas.pl  
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Warszawa: Szpital Orłowskiego przestanie wykonywać aborcję? 

Fundacja Pro-prawo do życia uzyskała informację, że w roku 2019 w Szpitalu im. Orłowskiego w Warszawie w nie 

wykonano żadnej aborcji. Jeszcze do niedawna dokonywano w tej placówce najwięcej aborcji w Polsce. 

Według oficjalnych informacji dostarczonych przez Szpital im. Orłow-

skiego, w ostatnich latach liczba aborcji kształtowała się w nim następu-

jąco: 

123 aborcje w 2015 r., 

119 w 2016 

88 w 2017 r. 

29 w 2018 r. 

W środę 22 maja 2019 Fundacja Pro-prawo do życia otrzymała od szpi-

tala pismo z którego wynika, że w 2019 roku nie wykonano tam żadnej aborcji. 

Wyraźny spadek liczby dokonywanych aborcji rozpoczął się w drugiej połowie 2017 r. Zbiega się to w czasie z 

rozpoczętą przez Fundację Pro-prawo do życia kampanią "Szpitale bez aborterów", w ramach której za pomocą 

samochodów, billboardów i plakatów pokazywane są zdjęcia dzieci, na których wykonano aborcję. Jedna z furgo-

netek Fundacji bez przerwy od czerwca 2017 r. parkowała pod głównym wejściem do Szpitala Orłowskiego i 

zdjęcia z aborcji widzieli wszyscy wchodzący do środka pacjenci. 

Auto kilkadziesiąt razy było demolowane i uszkadzane. Na szpitalnym parkingu wielokrotnie dochodziło do in-

cydentów z udziałem zwolenników aborcji. Dwie kobiety, w tym jedna podająca się za lekarkę pracującą w szpitalu 

Orłowskiego, groziły nożem działaczowi Fundacji. Inny wolontariusz organizacji pro-life trafił do szpitala i prze-

szedł operację w wyniku szarpaniny, która wywiązała się po złapaniu na gorącym uczynku osób chcących znisz-

czyć fundacyjny samochód. 

"Ocalenie choćby jednego dziecka i sumienia jego rodziców jest warte więcej niż wszystkie prześladowania, które 

musimy znosić"- mówi Mariusz Dzierżawski, członek zarządu Fundacji. "Dzięki akcji pod Szpitalem Orłowskiego 

w ciągu 2 lat ocalało ponad 100 dzieci"- dodaje. 

Dyrektor Szpitala imienia Orłowskiego Dariusz Hajdukiewicz złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia wy-

kroczenia przez Fundację w związku z postojem samochodu pod szpitalem. W trakcie procesu w tej sprawie 

Hajdukiewicz oświadczył, że radykalne zmniejszenie liczby aborcji nie ma związku z postojem samochodu pod 

szpitalem. Jego zdaniem jest to skutek wprowadzenia procedur wewnętrznych przez nowego ordynatora oddziału 

ginekologicznego. Dzięki tym procedurom pacjentki są lepiej poinformowane i nie decydują się na aborcję. 

"Zapewne procedury mają wpływ na to, że pacjentki są lepiej poinformowane, ale nie ma wątpliwości, że skutecz-

ność informacji, której nośnikiem jest antyaborcyjna furgonetka,jest wielka"- mówi Mariusz Dzierżawski. 

Wobec zaistniałej sytuacji, Fundacja zdecydowała o wycofaniu antyaborcyjnego samochodu sprzed Szpitala im. 

Orłowskiego i skierowaniu go pod inny szpital, w którym wykonuje się wiele aborcji. 
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"Jesteśmy przekonani, że rodzice dzieci poczętych mają prawo do informacji, czym jest aborcja. Dlatego będziemy 

kontynuować naszą kampanię «Szpitale bez aborterów», nie zważając na ataki medialne, akty wandalizmu i do-

nosy, którymi chcą nas zniechęcić zwolennicy aborcji"- komentuję decyzję Mariusz Dzierżawski. 

www.niedziela.pl 

 

 

Rodzina drogą Kościoła – V Kongres Rodzin w Krzeszowie 

 

W sobotę 18 maja w krzeszowskim sanktuarium Matki Bo-

żej Łaskawej odbył się V Kongres Rodzin diecezji legnic-

kiej, któremu towarzyszyło hasło: Rodzina drogą Ko-

ścioła.  

 

W Kongresie uczestniczyli przedstawiciele różnych grup i 

wspólnot formacyjnych skupiających małżeństwa i ro-

dziny, min. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Ruch 

Szensztacki, Domowy Kościół, Spotkania Małżeńskie, do-

radcy życia rodzinnego czy neokatechumenat. Przyjechały 

też rodziny z dziećmi, dla których przygotowano spe-

cjalny program.  

 

Kongres był czasem wspólnej modlitwy, ale też i formacji. Na spotkanie zaproszono dwóch gości, którzy wygłosili 

konferencje poświęcone dokumentowi Jana Pawła II pt. List do rodzin, którego 25 rocznicę opublikowania w tym 

roku obchodzimy. Konferencje wygłosili ks. Przemysław Drąg z Warszawy, dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpa-

sterstwa Rodzin oraz ks. Franciszek Jabłoński z Gniezna, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin. W południe 

w bazylice krzeszowskiej sprawowana była Msza św. w intencji rodzin naszej Diecezji. Po przerwie odbył się 

koncert uwielbienia prowadzony przez zespół Nazaret z Lubina. Kongres zakończył się o 15 odmówieniem Ko-

ronki do Miłosierdzia Bożego i aktem zawierzenia rodzin Diecezji Legnickiej Matce Bożej. 

 

Więcej: www.legnica.fm 
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Kalisz: Ogólnopolska Pielgrzymka Rodzin Domowego Kościoła u św. Józefa 

 

Ok. dwa tysiące osób z całej Polski wzięło udział w XXII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rodzin Domowego Kościoła 

do Narodowego Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. – Małżonkowie powinni na nowo odkrywać znaczenie miłości 

ofiarnej w swoim małżeństwie – mówił w homilii bp Krzysztof Włodarczyk, który przewodniczył Mszy św. 

Tegoroczna pielgrzymka odbyła się w dniu 99. urodzin św. Jana Pawła II i w 40. rocznicę zawołania papieskiego 

„Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”. 

Kaznodzieja podkreślał, że małżonkowie powinni stale przywoływać Ducha Świętego, który buduje jedność i mi-

łość. – Rodzina na fundamencie miłości małżeńskiej pozostanie zawsze wyjątkowym miejscem dojrzewania czło-

wieka do wspólnoty z drugim człowiekiem – powiedział celebrans. 

Zachęcał małżonków, aby w trudnych momentach powracali do dnia zawarcia sakramentu małżeństwa. – Małżon-

kowie powinni na nowo odkryć znaczenie miłości ofiarnej w swoim małżeństwie, ale nie da się tego uczynić bez 

pomocy Ducha Świętego – zaznaczył bp Włodarczyk. 

Stwierdził, że egoizm jest zagrożeniem głębokiej wspólnoty członków rodziny. – Rodzina jako wspólnota osób 

domaga się zachowania postawy ofiary, która zakłada często rezygnację z siebie na rzecz drugiej osoby. Co-

dzienne zmaganie się z własnym egoizmem jest koniecznym warunkiem, aby rodzina była rzeczywistą jednością 

osób – akcentował hierarcha. 

Prosił wiernych, aby od Ducha Świętego uczyli się pięknej miłości wciąż gotowej do poświęceń. – Każda rodzina 

musi sobie zdawać sprawę, że napięcia, konflikty, niezgoda uderzają we wspólnotę członków rodziny, a postawa 

miłości ofiarnej buduje tę wspólnotę – wskazał biskup pomocniczy diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. 

Z pielgrzymami spotkał się także bp Łukasz Buzun, który podkreślał, że modlitwa za rodzinę jest w tym czasie 

najbardziej wartościowa. 

Po Mszy św. biskupi, kapłani i przedstawiciele Kościoła Domowego udali się do Kaplicy Cudownego Obrazu św. 

Józefa, gdzie para krajowa Kościoła Domowego zawierzyła patronowi wszystkie małżeństwa i rodziny oraz Do-

mowy Kościół. 

Podczas pielgrzymki konferencję nt. „Aktualizacja myśli Jana Pawła II do rodzin” wygłosił ks. Krzysztof Łapiński, 

krajowy moderator Kościoła Domowego 

Wraz z bp. Krzysztofem Włodarczykiem, delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchu Światło-Życie, modlili 

się: ks. Krzysztof Łapiński, moderator krajowy Domowego Kościoła, ks. Michał Pacyna, moderator Domowego 

Kościoła diecezji kaliskiej, ks. Maciej Krulak, moderator Ruchu Światło-Życie diecezji kaliskiej, Katarzyna i Paweł 

Maciejewscy z archidiecezji poznańskiej, para krajowa Domowego Kościoła, Jagoda i Zbigniew Gajewy, para Do-

mowego Kościoła diecezji kaliskiej oraz liczne delegacje Kościoła Domowego z kapłanami z całej Polski 

www.ekai.pl 
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Przemyśl: pierwszy w regionie „Męski Różaniec” 

 

W Przemyślu odbył się pierwszy na Podkarpaciu „Męski Różaniec”. We wspólnej modlitwie wzięło udział ponad 

100 osób. Dwadzieścia z nich wyszło w I Pieszej Pielgrzymce Mężczyzn do sanktuarium pasyjno-maryjnego w 

Kalwarii Pacławskiej. 

Mszy św. na rozpoczęcie wydarzenia przewodniczył w kościele ojców franciszkanów bp pomocniczy Stanisław 

Jamrozek. W homilii analizował fragment Ewangelii wg św. Jana, mówiący o tym, jak Jan Chrzciciel wskazuje na 

Jezusa: „Oto Baranek Boży”, a dwóch jego uczniów Jan i Andrzej idą za Nim. 

– Pan nas powołuje, abyśmy głosili Ewangelię innym. Ale żeby 

głosić Ewangelię, trzeba ją poznać, a przede wszystkim trzeba 

poznać tego, który tę Ewangelię nam przekazał, dlatego chcemy 

szukać Jezusa, przychodzić do Niego i coraz bardziej Go pozna-

wać – wskazywał bp Jamrozek. 

Kaznodzieja zwrócił uwagę na dialog między uczniami a Jezu-

sem. Chrystus daje im wskazówkę: „Chodźcie, a zobaczycie”. – 

Trzeba najpierw pójść w drogę, dlatego tak ważne jest nasze wyruszenie, bo jak będę stał w miejscu, nie będę 

chodził za Panem, to nigdy nie poznam tego wszystkiego, co On dla mnie przygotowuje – powiedział. 

Na koniec Mszy świadectwo dał Piotr ze wspólnoty Wojownicy Maryi z Warszawy. – Nie jest łatwo być dzisiaj 

mężczyzną. Mężczyzna nie ma tożsamości, jest zagubiony, więc wpada w grzech – mówił. – Jaki wzorzec męż-

czyzny pokazuje świat? Mięśniaka napakowanego na siłowni, człowieka, który nie jest za nic odpowiedzialny, 

potrafi się tylko napakować sterydami, pójść na laski, nachlać się. A Jezus, największy wojownik wszechświata, 

daje nam inny wzór – mówił. 

Wyjaśnił także dlaczego, wspólnota nosi nazwę Wojownicy Maryi. – Ktoś zapyta: o co ty chcesz człowieku walczyć? 

Prosta sprawa: my jesteśmy nieustannie w trakcie wojny. Z kim i z czym? Z naszym grzechem, z tym, co oferuje 

nam świat. Jeżeli mamy żyć Ewangelią dzisiaj, to musimy się całkowicie sprzeciwić temu, co oferuje nam świat. 

Iść po prostu pod prąd – stwierdził. 

– Nie ma miejsca na kompromis. Albo zdradzasz żonę, albo jesteś uczciwy. Albo kradniesz w pracy, albo jesteś 

uczciwy, nie oszukujesz, pracujesz osiem godzin, a nie pięć i pół. Nie ma kompromisu, nie ma miejsca na szarość 

– wskazywał. 

Po Mszy św. mężczyźni przeszli w procesji na plac przy kościele Świętej Trójcy, gdzie przed figurą Matki Bożej 

odmówili część radosną różańca. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 100 osób. Później mniejsza grupa – ok. 20-

osobowa – wyruszyła w I Pieszej Pielgrzymce Mężczyzn do sanktuarium pasyjno-maryjnego w Kalwarii Pacław-

skiej, oddalonego o 25 km od Przemyśla. 

Intencją „Męskiego Różańca” jest modlitwa za rodziny, małżeństwa oraz swoje miejscowości i cały kraj. Jest to też 

odpowiedź na orędzie fatimskie, w którym Matka Boża prosi o modlitwę różańcową, przede wszystkim w intencji 

wynagradzającej za różnego rodzaju zniewagi. Więcej: www.ekai.pl 
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Jak wprowadzić dziecko w tajemnicę miłości i seksu? – poradnik dla rodziców 

Piękno i głęboki sens ludzkiej seksualności: w służbie miłości, a nie w oderwaniu od niej – ukazuje książka: 

„Powiedz mi, co to jest miłość?”, autorstwa Inès de Franclieu, która wydana została w polskim tłumaczeniu. Może 

być ona cenną pomocą rodzicom w edukacji seksualnej dzieci, rekomendowaną przez Związek Dużych Rodzin 

„Trzy Plus”. 

Książka “Powiedz mi, co to jest miłość” jest pozycją unikalną – podkreśla znany 

psychoterapeuta Szymon Grzelak. – Autorka łączy w niej praktyczne podejście 

mądrej, kochającej matki z profesjonalizmem psychologicznym i medycznym. 

Łączy głębię z prostotą ujęcia – prostotą konieczną, by dzieci mogły zrozumieć 

intymne prawdy miłości i seksualności. O seksualności pisze z wrażliwością i de-

likatnością, ale zarazem wprost – bez uciekania od tematów trudnych – stwierdza. 

Swój przewodnik po miłości i seksie, Inès de Franclieu rozpoczyna od prezentacji 

dzieciom tajemnicy płci człowieka i związanych z tym różnic pomiędzy chłopcem 

a dziewczynką. Ukazuje jak stopniowo zmieniają się narządy płciowe w okresie 

dojrzewania. Pomaga młodemu człowiekowi w poznaniu i zaakceptowaniu swego 

ciała oraz dokonujących się w nim zmian. A powstające nowe życie traktuje jako 

prawdziwy cud, którego etapy warto jest poznać. Od momentu poczęcia, poprzez poszczególne etapy ciąży, aż 

do urodzin. Powstawanie życia autorka ukazuje nie tylko jako fakt biologiczny, ale zawsze jako owoc miłości. 

Życie płciowe człowieka prezentuje więc w kontekście rozwoju uczuć wyższych. Ludzkie ciało i seks przedstawia 

jako najpiękniejszy instrument miłości, do której każdy z nas winien jednak dorosnąć. Dorosnąć i chronić po to, 

aby móc się nim nie tylko cieszyć, ale i obdarowywać drugą osobę. Dlatego ostrzega przed rozpoczynaniem życia 

seksualnego zbyt wcześnie. Prezentowana przez nią koncepcja życia seksualnego jest wizją głęboko chrześcijań-

ską, choć werbalnie się do niej nie dowołuje. 

Autorka książki radzi, aby rozmowy z dziećmi na ten temat rozpoczynać wcześnie, już od 5 roku, kiedy pojawiają 

się pierwsze ich pytania. W dzisiejszym świecie – tłumaczy – bardzo łatwo się zetknąć z wulgarnym językiem, a 

nawet pornografią, dlatego warto jest zacząć rozmowę w dzieckiem jak najwcześniej, zanim uzyska dostęp do tej 

wiedzy od rodzeństwa lub starszych kolegów. 

„Rozmowy z dziećmi – podkreśla – zwłaszcza w młodszym wieku, będą krótkie, gdyż szybko zaspokajają one 

swoją ciekawość. Warto je powtarzać i w kolejnych rozmowach, inicjowanych przez nas lub dziecko, poszerzać 

zakres naszych odpowiedzi, zgodnie z potrzebami dziecka”. 

Przyznaje, że rozmowy te powinny być prowadzone po pierwsze „w sposób rozważny” a po drugie winny być one 

„zindywidualizowane”, czyli dostosowane do poziomu rozwoju i wrażliwości dziecka. 

Zapewnia rodziców, że „takie rozmowy z dzieckiem na tematy miłości i seksualności nie tylko dają mu poczucie 

bezpieczeństwa, ale również umacniają relację rodzic–dziecko i stanowią bazę do przyszłych rozmów, gdy stanie 

się ono nastolatkiem”. Najważniejsze jednak – zdaniem autorki – jest to, aby taką rozmowę zacząć już teraz… 

Książka może być cenną pomocą nie tylko dla rodziców, ale również nauczycieli, katechetów i wychowawców. 
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Książce towarzyszy strona internetowa: powiedzmi.pl, a zamówienia można składać na adres e-mail: kon-

takt@powiedzmi.pl 

„Powiedz mi, co to jest miłość? Ciało-Miłość-Życie-Seksualność”; Inès de Franclieu; Wydawnictwo Inter Global 

Oświata, Warszawa 2019. 

www.ekai.pl 

 

Dumni z Rodziny: Zjazd Dużych Rodzin w Lubartowie 

„Dumni z Rodziny” – to hasło, które towarzyszyć będzie VII 

Ogólnopolskiemu Zjazdowi dużych Rodzin, który od 14 do 

16 czerwca odbywać się będzie w Lubartowie. –Wędrujemy 

szlakiem miast przyjaznych rodzinie – powiedziała prezes 

Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus”, Joanna Krupska, pod-

czas konferencji prasowej, która odbyła się dziś w Warsza-

wie. 

Jak poinformowała Joanna Krupska, Ogólnopolskie Zjazdy 

Dużych Rodzin odbywają się rokrocznie od 2013 r. Zjazdy 

gościły już w Grodzisku Mazowieckim, Lublinie, Łowiczu, 

Gnieźnie, Nysie i Szczecinie. Gromadzą zwykle ok. 1000 uczestników, w większości dzieci. To trzydniowe święta 

radości, koncertów i spotkań. Jest czas na zabawę, relaks, celebrację wspólnych posiłków. To również świetna 

okazja na spotkanie ze znajomymi i nawiązanie nowych relacji. 

Każdego roku zjazd podejmuje też konkretny temat – ważny ekonomicznie i społecznie dla polskich rodzin. De-

batowano już m.in. o bonie wychowawczym, Karcie Dużej Rodziny, czy wartości prac mam wychowujących dzieci. 

– W tym roku zjazd podejmie dyskusję na tematy dostępności mieszkań dla rodzin, zwłaszcza wielodzietnych. 

Przedmiotem refleksji będzie też ważny dla Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus” temat wychowywania dzieci naj-

młodszych, do 3 roku życia – zaznaczyła Joanna Krupska. 

– Zapraszamy rodziny z całej Polski. Jesteśmy dumni, że będziemy mogli was gościć – powiedziała Ewa Zybała, 

Starosta Powiatu Lubartowskiego, mama pięciorga dzieci. Poinformowała, że Zjazd będzie na pewno dla wszyst-

kich czasem dobrej zabawy, w czym zapewne pomogą goszczący na nim artyści, min. Natalia Kukulska, Accantus, 

Joszko Broda czy Ireneusz Krosny. 

Radość z podjęcia przez Zjazd ważnych tematów dotyczących samorządów , jak kwestia dostępności mieszkań, 

czy problemów związanych z wychowywaniem dzieci żłobkowych wyraził Krzysztof Paśnik, Burmistrz Miasta Lu-

bartów. Podkreślił, że debata z tym związana ważna jest nie tylko dla samego Lubartowa ale dla bardzo wielu 

podobnych miast w Polsce. 

Michał Wydra, członek Rady Ekspertów ZDR 3+, zwrócił uwagę, że dla zapewnienia wymienialności międzypoko-

leniowej w Polsce brakuje ok 200 tys. dzieci urodzonych rocznie przez następne kilkanaście lat. Podkreślił też że 



 

Strona | 22  
 

Papież: rodzice chorych dzieci nie potrzebują aborcji, ale pomocy 

 

zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dla takiej grupy to koszt ok. 100 mld zł. Zaznaczył, że problemy miesz-

kaniowe, zasiedlanie przeludnionego lokum o niskim standardzie – to od lat podstawowe problemy bytowe pol-

skich rodzin wielodzietnych. 

Michał Wydra podkreślił też, że polskie programy polityki mieszkaniowej są niespójne i nie tworzą systemowych 

rozwiązań. Tymczasem, jak wskazuje m.in. raport OECD z 2017 r. w krajach, w których działały określone pro-

gramy dedykowane dla rodzin, które chcą mieć więcej dzieci, wraz ze wzrostem dostępności mieszkań rósł 

wskaźnik dzietności. 

Zapowiedział też, ze podczas spotkania w Lubartowie odbędzie się dyskusja wraz z przedstawicielami rządu na 

temat odpowiednich rozwiązań w ramach programu Mieszkanie Plus. 

Organizatorem Zjazdu jest jak co roku Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus”, wraz z samorządem, w tym roku – 

Powiatem Lubartowskim oraz Miastem Lubartów. To samorząd ponosi główne koszty organizacji, choć jak zwró-

ciła uwagę Ewa Zybała, organizatorzy wiele zawdzięczają gościnności mieszkańców Lubartowa, którzy wiele przy-

byłych rodzin przyjmą na nocleg do siebie do domu. 

Dodatkowe materiały w pliku pdf są dostępne TUTAJ. 

www.ekai.pl 
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Ze świata 

 

Stolica Apostolska wobec wykorzystywania seksualnego małoletnich 

 

Wraz z publikacją 9 maja listu apostolskiego „Vos estis lux 

mundi” papież Franciszek usprawnił ściganie przypadków 

wykorzystywania seksualnego, jakiego dopuszczają się 

księża i zakonnicy, w tym biskupi. 

Kościół katolicki ma jasno wypracowane normy postępowania 

wobec duchownych, którzy dopuścili się wykorzystywania 

seksualnego małoletnich. Obowiązuje zasada „zero tolerancji” 

dla tych przestępstw. Podobne procedury, uwzględniające 

prawodawstwo państwowe, powstają, na żądanie Stolicy Apo-

stolskiej, w Kościołach lokalnych. 

Od Piusa XI do Benedykta XVI 

Na płaszczyźnie zasad, potępienie tego rodzaju przestępstw było zawsze zdecydowane i jednoznaczne, czego 

dowodem jest pierwsza instrukcja Świętego Oficjum (przekształconego z czasem w Kongregację Nauki Wiary)  

z 1922 r. „Crimen sollicitationis”, uzupełniona czterdzieści lat później i wydana z klauzulą poufności. Zobowią-

zywała ona osoby zaangażowane w proces do zachowania go w tajemnicy, której naruszenie pociągało za sobą 

automatyczne zaciągnięcie ekskomuniki (nie spadała ona jednak na ofiarę ani na zeznających świadków). Chciano 

w ten sposób chronić dobre imię zarówno samych ofiar, jak i oskarżonych, którzy nie zawsze okazywali się win-

nymi zarzucanych im czynów. Chodziło o to, by strony i świadkowie mogli składać swoje zeznania bez obaw,  

że szczegóły delikatnej natury wyciekną na zewnątrz. Instrukcja nie zawierała zakazu donoszenia o przestępstwie 

władzom cywilnym. W praktyce jednak powoływano się na nią, aby tego nie czynić. 

Obowiązywała ona do 2001 r., gdy zastąpił ją list apostolski Jana Pawła II „Sacramentorum sanctitatis tutela”, 

potwierdzający, że wykorzystywanie seksualne małoletnich należy do katalogu najcięższych przestępstw znanych 

prawu kościelnemu, których rozpatrywanie, łącznie z nakładaniem sankcji karnych, leży w wyłącznej gestii Kon-

gregacji Nauki Wiary. Kierował nią wówczas kard. Joseph Ratzinger, późniejszy papież Benedykt XVI, który w ob-

liczu coraz liczniej pojawiających się na przełomie 2001/2002 r. oskarżeń pod adresem duchownych intensywnie 

zabrał się do rozwiązywania nabrzmiewającego problemu. On sam zresztą był inicjatorem decyzji Jana Pawła II. 

Jeszcze w 2001 roku Kongregacja wydała normy wykonawcze („De delictis gravioribus”) do listu Jana Pawła II. Rok 

później Stolica Apostolska zatwierdziła wypracowane przez biskupów Stanów Zjednoczonych „Konieczne normy 

postępowania diecezji bądź eparchii w sprawie zarzutów seksualnego wykorzystywania małoletnich przez księży 

i diakonów”. Stanowiły, że „po otrzymaniu informacji o zarzutach wobec księdza lub diakona przeprowadzone 

zostanie wstępne dochodzenie”, a gdy „zostaną zgromadzone wystarczające dowody, poinformowana zostanie  

o tym Kongregacja Nauki Wiary”. Biskup „zwolni oskarżonego z posługi lub też z urzędu kościelnego czy też 

sprawowanej funkcji, wprowadzi zakaz mieszkania w danym miejscu i publicznego udziału w sprawowaniu Eu-

charystii, aż do czasu ogłoszenia wyniku procesu”. A jeśli potwierdzi się choćby „pojedynczy akt seksualnego 

wykorzystania przez księdza lub diakona”, osoba ta „zostanie na stałe zwolniona z posługi kościelnej, nie wyłą-

czając wykluczenia ze stanu duchownego”. Jeśli natomiast „kara wykluczenia ze stanu duchownego nie zostanie 
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zastosowana, na przykład z powodu podeszłego wieku lub choroby, sprawca czynu powinien żyć w modlitwie  

i pokucie. Nie będzie mógł odprawiać publicznie Mszy świętej i udzielać sakramentów. Otrzyma polecenie, by nie 

nosić stroju duchownego i nie przedstawiać się jako kapłan”. Diecezje zostały zobowiązane do stosowania się  

„do wszystkich przepisów prawa cywilnego w sprawie informowania władz cywilnych o zarzutach” i pełnej współ-

pracy z nimi podczas dochodzenia. 

Podobne normy przyjęły inne konferencje episkopatów: Francji, Niemiec, Szwajcarii, Austrii, Belgii, Irlandii, Wiel-

kiej Brytanii, Kanady, Brazylii, Afryki Południowej, Australii, Nowej Zelandii, Polski itd. 

Po wyborze na papieża Benedykt XVI wielokrotnie w ostrych słowach piętnował pedofilię wśród duchownych. 

Zwracał uwagę, że należy „ustalić prawdę o tym, co się stało, aby podjąć niezbędne kroki w celu zapobieżenia ich 

powtórzeniu się, (…) a przede wszystkim niesienia pomocy ofiarom”. Zapowiedział wykluczanie pedofilów z sze-

regów duchowieństwa i wskazał, że „odpowiedzialni za popełnienie tego zła muszą być postawieni przed sądem”. 

Podkreślał, że „bycie księdzem jest nie do pogodzenia z nadużyciami seksualnymi”. Na zakończenie Roku Ka-

płańskiego w czerwcu 2010 r. przeprosił za grzechy nadużyć seksualnych ze strony duchowieństwa i zapewnił, 

że Kościół uczyni wszystko, co w jego mocy, aby tego rodzaju grzechy i błędy nigdy więcej się nie powtórzyły. 

Nie ograniczał się jednak do słów. Spotykał się też z ofiarami pedofilii podczas swych wizyt w USA, Australii,  

na Malcie, w Wielkiej Brytanii. 

Z kolei Kongregacja Nauki Wiary podejmowała kolejne kroki mające na celu jak najbardziej przejrzyste wyjaśnianie 

spraw pedofilii i zapobieganie im w przyszłości. W 2010 r. zmodyfikowano normy, zawarte w „Sacramentorum 

sanctitatis tutela”. Przyspieszono procedury, aby skuteczniej działać w sytuacjach najpilniejszych i najpoważniej-

szych. Wydłużono okres, po którym sprawy te w postępowaniu kanonicznym ulegają przedawnieniu z dziesięciu 

do dwudziestu lat od osiągnięcia przez ofiarę osiemnastego roku życia. Wprowadzono także przestępstwo por-

nografii dziecięcej. Nadal zachowano normę tajności samego postępowania. 

W maju 2011 r. Kongregacja opublikowała „Okólnik do Konferencji Episkopatów w sprawie opracowania «Wytycz-

nych», dotyczących sposobów postępowania w przypadku nadużyć seksualnych, popełnionych przez duchownych 

wobec osób niepełnoletnich”. Nakazała episkopatom całego świata przygotowanie w ciągu roku wytycznych w 

sprawie nadużyć seksualnych duchowieństwa wobec małoletnich. 

Za pontyfikatu Franciszka 

Nowy papież Franciszek poszedł jeszcze o krok dalej. Jego decyzją 1 września 2013 r. weszły w życie zmiany w 

watykańskim kodeksie karnym. Były one konieczne, gdyż większość zawartych w nim przepisów opiera się na 

włoskim kodeksie z 1889 r., przyjętym po podpisaniu w 1929 r. przez Stolicę Apostolską i rząd Włoch Paktów 

Laterańskich, które powołały do życia Państwo Watykańskie. Ówczesny stan prawny nie przewidywał wielu dzi-

siejszych przestępstw, w tym związanych z pedofilią. 

Dlatego do watykańskiego kodeksu papież wprowadził teraz nowe kategorie przestępstw, między innymi wobec 

osób niepełnoletnich. Od tej pory w Watykanie karane są: prostytucja, werbowanie i przemoc seksualna wobec 

nich, pornografia dziecięca i posiadanie tego typu materiałów oraz akty seksualne z udziałem małoletnich.  

Za nadużycia seksualne grozi do 12 lat więzienia. 

Więcej: www.ekai.pl 
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Kard. Sarah: wyciągnijmy wnioski z analizy Benedykta XVI 
 

Prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego apeluje o wyciągnięcie konkret-

nych wniosków z kryzysu skandali seksualnych, które przeżywa obecnie 

Kościół. Ponownie postawmy Boga w centrum Kościoła. Niech w naszych 

liturgiach uznany zostanie prymat Boga, Jego obecność obiektywna  

i rzeczywista – stwierdził kard. Robert Sarah. 

Prefekt watykańskiej dykasterii ds. liturgii wypowiedział się na ten  

temat podczas konferencji w Centrum św. Ludwika w Rzymie. Zachęcił 

do uważnej lektury analizy nadużyć seksualnych, którą przeprowadził niedawno Benedykt XVI. Kard. Sarah przy-

pomniał, że tekst ten został przygotowany z myślą o watykańskim szczycie na temat nadużyć, a opublikowany za 

aprobatą Papieża Franciszka i watykańskiego sekretarza stanu. Podkreślił, że w pełni potwierdza tę analizę Bene-

dykta XVI, a zatem fakt, że podstawową przyczyną kryzysu jest odstawienie na bok Boga, budowanie Kościoła  

na miarę naszych wyobrażeń. To stworzyło atmosferę, w której mogło dojść do nadużyć. Przyznaje jednak,  

że jako prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego najbardziej był poruszony powiązaniem kryzysu nadużyć z kryzysem 

liturgii, tym, że to właśnie podczas rozmów z ofiarami pedofilii Papież Senior uświadomił sobie konieczność od-

nowy wiary w realność Jezusa Chrystusa danego nam w Najświętszym Sakramencie i bardziej pobożnego odpra-

wiania Eucharystii. 

„Benedykt XVI zrozumiał, że poszanowanie dla eucharystycznego Ciała Pana warunkuje poszanowanie dla czy-

stego i niewinnego ciała dzieci. (…) Wraz z Papieżem Seniorem jestem głęboko przekonany, że jeśli nie będziemy 

adorować eucharystycznego Ciała naszego Boga, jeśli nie będziemy Go traktować z radosną bojaźnią i pełnym 

poszanowaniem, to pojawi się w nas pokusa profanowania ciała dzieci” – powiedział kard. Sarah. 

 

Odwołując się do słów Benedykta XVI, afrykański purpurat podkreślił zarazem, że tak naprawdę to nie Kościół jest 

dziś w kryzysie, lecz my. Diabeł chce w nas zasiać zwątpienie, Bóg tymczasem nigdy nie opuszcza swego Kościoła. 

To z Boga wypływa jego wiarygodność, a nie z opinii ludzi czy statystyk – dodał szef watykańskiej dykasterii. 

www.vaticannews.va 

 

Islandia liberalizuje prawo do aborcji. Ciążę będzie można przerwać w 6 miesiącu 

Od 1 września w Islandii będą obowiązywały nowe, zliberalizowane 

przepisy dotyczące aborcji. Islandzki parlament uchwalił ustawę po-

zwalającą kobietom na dokonanie aborcji do 22. tygodnia ciąży, bez 

względu na powód. 

„Droga była długa, ale dziś otrzymujemy jedno z najbardziej postępo-

wych rozwiązań na świecie w odniesieniu do prawa kobiet o samosta-

nowieniu” – powiedziała minister zdrowia Svandís Svavarsdóttir. 
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„Ten projekt ustawy jest krokiem w kierunku zwiększenia wolności kobiet w tym kraju i z całego serca go popie-

ram. Uważam, że jest to ogromny krok naprzód w kierunku wolności jednostki” – stwierdziła z kolei premier 

Islandii Katrín Jakobsdóttir. 

Wg badań ponad połowa Islandczyków popiera zmianę prawa, 34 proc. jest jej przeciwna, a 15 proc. nie ma w tej 

kwestii zdania. 

www.jedenznas.pl 

 

Watykan: dalsze żywienie Lamberta „koniecznym obowiązkiem” 
 

Pożywienie i woda stanowią zasadniczą formę opieki konieczną do życia. Zaprzestanie dostarczania ich pacjen-

towi oznacza porzucenie chorego. Watykan przypomina o tym odnosząc się do dramatu Vincenta Lamberta,  

którego dalszy los stoi wciąż pod wielkim znakiem zapytania.  

W sprawie 42-letniego Francuza, którego lekarze skazali na śmierć głodową głos zabrały dwie watykańskie insty-

tucje zajmujące się życiem: Papieska Akademia Pro Vita i Dykasteria ds. Świeckich, Rodziny i Życia. Ich przewod-

niczący, we wspólnym komunikacie, przypominają, że „zaprzestanie karmienia i nawadniania chorego stanowi 

poważne łamanie ludzkiej godności”. Wskazują zarazem, że nawet bardzo poważny stan pacjenta w żadnej mierze 

nie odbiera mu jego godności oraz podstawowego prawa do życia i leczenia. Podawanie choremu pożywienia 

nigdy nie jest irracjonalnym uporem terapeutycznym, dopóty organizm jest w stanie przyjmować pokarm i wodę, 

chyba że prowokuje to u chorego straszliwe cierpienie i szkodliwe dla niego efekty. Papieskie instytucje broniące 

życia podkreślają, że przypadek Vincenta Lamberta jest formą porzucenia chorego, bazującą na bezdusznym 

osądzie jakości jego życia. Jest to wyraz kultury odrzucenia, która selekcjonuje osoby najbardziej kruche  

i bezbronne nie uznając ich wyjątkowości i ogromnej wartości. Watykan przypomina, że dalsze żywienie Lamberta 

jest „koniecznym obowiązkiem”. Zapewnia też o modlitwie w jego intencji Papieża Franciszka i całego Kościoła. 

Także we Francji mnożą się modlitewne inicjatywy. Przed szpitalem w Reims trwa też nieprzerwanie pikieta przy-

jaciół Lamberta, którzy domagają się przeniesienia go do specjalistycznej struktury. Siedem ośrodków wyraziło 

gotowość przyjęcia sparaliżowanego mężczyzny. Mimo że proszą o to jego rodzice nie zgadza się na to jego 

żona, która, będąc opiekunką prawną Vincenta, domaga się jego eutanazji. Przez swego prawnika żąda także 

zaprzestania publikowania w mediach filmików z jej mężem, a za ich nagrywanie i udostępnianie grozi sądem. 

Udostępnione do tej pory filmy obejrzały miliony ludzi na całym świecie. Widać na nich wyraźnie, że Vincent nie 

jest podłączony do żadnych maszyn podtrzymujących życie. Nie znajduje się też w fazie terminalnej, nie jest  

w śpiączce, tylko w stanie minimalnej świadomości, zachował zdolność przełykania i wokalizacji, reaguje na 

bodźce, rusza oczami, płacze, odczuwa ból. Zadaje to kłam twierdzeniu, że stosowana jest wobec niego upo-

rczywa terapia. 

www.vaticannews.va 
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Biskupi francuscy przestrzegają przed otwarciem drogi eutanazji 
 

Lekarze z kliniki uniersyteckiej w Reims podjęli decyzję o zakończeniu dalszej terapii sparaliżowanego pacjenta 

w stanie minimalnej świadomości. Chodzi o Vincenta Lamberta, 42-letniego mężczyznę, który od 2008 roku 

pozostaje unieruchomiony w wyniku wypadku drogowego. Według niektórych lekarzy znajduje się on w stanie 

wegetatywnym, inni uważają, że znajduje się w stanie minimalnej świadomości oraz podkreślają jego zdolność 

do samodzielnego oddychania. 

Komunikat został wydany przez lekarza prowadzącego, Vincenta Sancheza w liście skierowanym do członków 

rodziny pacjenta. Znajdujemy w nim następujące słowa: „Informuję państwa, że w wyniku decyzji konsilium  

lekarskiego począwszy od 20 maja zostanie wstrzymane leczenie oraz głębokie i ciągłe uśmierzanie bólu”. Decy-

zja została podjęta pomimo interwencji Komitetu ONZ ds. praw osób z niepełnosprawnością, który zwrócił się do 

Francji z apelem o nieprzerywanie podawania leków, odżywiania i nawadniania. 

Metropolita Reims, który od niedawna jest także przewodniczącym Konferencji Episkopatu Francji, abp Eric de 

Moulins-Beaufort, wraz ze swoim biskupem pomocniczym zareagowali na tę wiadomość w liście otwartym,  

w którym wyrażają swój niepokój oraz wielu innych osób z powodu przewidywanego zakończenia dalszej terapii 

Vincenta Lamberta. Hierchowie uznają wyjątkową złożoność sytuacji Lamberta i stwierdzają, że społeczeństwo 

powinno móc zawierzyć fachowości lekarzy oraz respektować ich kolegialne decyzje, ale z drugiej strony powinni 

brać oni pod uwagę opinię rodziny oraz kierować się zasadami etycznymi. Przywołują opinię specjalistów, którzy 

są zgodni, że pacjent nie osiagnął jeszcze kresu swojego życia. Biskupi zwracają uwagę, że pacjent nie został 

przeniesiony do placówki specjalizującej się we wsparciu pacjentów w stanie wegetatywnym lub w stanie mini-

malnej świadomości. Podkreślają, że pozostaje on w pełni człowiekiem, którego wielkość wyraża się również  

w tym, że pewnego dnia umrze. 

Należy przypomnieć o tym w sytuacji, kiedy niektóre osoby przypisują sobie prawo do decydowania o swej śmierci, 

kiedy i jak ją sobie wybiorą – piszą biskupi. – Prawdziwie zhumanizowane społeczeństwo nie zostawia jednego ze 

swoich członków, aby umarł z pragnienia i głodu, ale udziela mu odpowiedniej pomocy. Wielkość człowieczeństwa 

polega na uznaniu niezbywalnej oraz nienaruszalnej godności wszystkich należących do wspólnoty, szczególnie 

najsłabszych. Społeczeństwo francuskie nie powinno wchodzić na drogę prowadzącą wprost do eutanazji  

– podkreślają biskupi. 

www.vaticannews.va 
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Pierwszy w historii Marsz dla Życia na Tajwanie 

Setki osób wzięły udział w pierwszym w historii Marszu dla Życia, jaki 

odbył się 11 maja w Xinzhu na Tajwanie. Na wydarzeniu byli również 

obecni goście z Hongkongu i Japonii. 

Marsz rozpoczęła Msza, której przewodniczył bp John Baptist Lee  

z diecezji Xinzhu. Następnie wierni przeszli przez miasto modląc się 

wspólnie na różańcu i zachęcając mijanych przechodniów do obrony 

życia. Po około godzinie marsz wrócił do katedry Niepokalanego 

Serca Najświętszej Maryi Panny. 

Organizatorem przedsięwzięcia było Centrum im. św. Joanny Beretty Molli, które powstało w 2008 r. Jak mówi 

jeden z kapłanów, stało się to przy „pełnym entuzjazmu wsparciu biskupa”. Ośrodek zajmuje się m.in. przygoto-

wywaniem publikacji nt. działalności pro-life oraz ulotek promujących czystość i informujących o tzw. syndromie 

poaborcyjnym. Organizatorzy Marszu dla Życia liczą, że stanie się on w tym kraju wydarzeniem cyklicznym. 

W 2004 r. na Tajwanie przyjęto ustawę wprowadzającą do szkół nauczanie ideologii gender. Jednocześnie w ubie-

głym roku 6 mln Tajwańczyków opowiedziało się w referendum przeciw legalizacji związków jednopłciowych. 

Mimo to władze usilnie dążą do przeforsowania tej legislacji, która może wejść w życie już za dwa tygodnie. 

Otwarto nawet serwis internetowy i linię telefoniczną, gdzie zainteresowani mogą „zarezerwować” termin na za-

warcie takiego związku. Tajwan stałby się wtedy pierwszym krajem w Azji, który zalegalizował tzw. „małżeństwa 

jednopłciowe”. 

www.ekai.pl 

 

W Stanach Zjednoczonych lawinowo rośnie liczba placówek prowadzących tzw. terapie zmiany 

płci u dzieci  

Atak na płeć dziecka, z jakim mamy do czynienia w Stanach Zjednoczonych jest nie do przyjęcia. Konsekwencje 

takich działań niosą za sobą śmiertelne niebezpieczeństwo – alarmują eksperci.   

W Stanach Zjednoczonych lawinowo rośnie liczba placówek prowadzących tzw. terapie zmiany płci u dzieci.  

Działania te polegają na podawaniu nieletnim hormonów. W wielu przypadkach dochodzi nawet do interwencji 

chirurgicznych. W samych Stanach takich ośrodków jest już ponad 50 i może być ich jeszcze więcej. A to wszystko 

za sprawą skrajnie lewicowej ustawy o równości, przegłosowanej ostatnio w amerykańskiej Izbie Reprezentantów. 

Dokument przewiduje dopisanie „tożsamości płciowej” i „orientacji seksualnej” do katalogu cech chronionych 

przez prawo federalne przed wszelką dyskryminacją. W myśl tej ustawy zabronione byłoby pomaganie dzieciom 

cierpiącym na tzw. dysforię płciową czyli zaburzenia tożsamości płciowej w pogodzeniu się z własnym ciałem. 
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– Samopoczucie dziecka w kontekście tego czy jestem chłopcem czy dziewczynką, czy zainteresowanie dziecka, 

kształtuje się cały czas i nie jest powiedziane, w którym momencie to dziecko zdobywa taką świadomość  

i przekonanie, że chciałoby coś naprawdę. Tutaj rodzic w tym pomaga i rodzic nieraz może sprzyjać dziecku w 

podejmowaniu decyzji, ale dziecko tutaj jest pozbawione tej decyzji – podkreśla dr Sławomir Łabsz, prezes Sto-

warzyszenia Pacjentów RP w Gdańsku. 

Konsekwencje takich działań mogą być bardzo niebezpieczne. 

– Te dzieci, kiedy mając zmienioną płeć, mogą podejmować 

zupełnie inne decyzje w życiu dorosłym. Może nawet to pro-

wadzić do samobójstw, albo do wystąpień przeciwko rodzi-

com.[…] To jest jakaś pedofilia, bo jak mogą rodzice nieświa-

domemu dziecku kształtować nową, inną płeć z chirurgami, 

albo zmianę osobowości hormonalnej. Nie jestem w stanie się 

z tym po prostu pogodzić – dodaje dr Sławomir Łabsz. 

Zgodnie z ustawą, lekarze narażeni byliby na procesy, gdyby 

odmawiali osobom uznającym się za transpłciowe stosowania procedur medycznych czy hormonalnych.  

W szkołach publicznych dzieci uczyłyby się, że ich płeć nie jest rzeczywistością biologiczną, lecz kwestią subiek-

tywną, zależną od postrzegania samego siebie. Podważone zostałoby prawo rodzicielskie rodziców do wychowa-

nia własnych dzieci i poszukiwania dla nich najlepszych możliwości leczenia. Teraz ustawą ma zająć się Senat. 

Niezależnie od jego decyzji, nowe przepisy może zawetować prezydent Donald Trump, czego oczekują od niego 

liczne organizacje. 

Obejrzyj: Atak na płeć dziecka 

www.radiomaryja.pl 

 

 

Abp Auza: człowiek powinien być centrum świata pracy 
 

O potrzebie postawienia człowieka w centrum świata pracy mówił stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy ONZ. 

Zabrał on głos podczas zebrania ogólnego upamiętniającego stulecie powstania Międzynarodowej Organizacji 

Pracy.  

Abp Bernardito Auza przypomniał, że fundament, na którym została zbudowana organizacja, zawiera się w jej 

motto: Jeśli chcesz pokoju, pielęgnuj sprawiedliwość. Potwierdza to również preambuła do jej konstytucji  

mówiąca, że prawdziwy i trwały pokój zbudować można jedynie na sprawiedliwości społecznej. Zaangażowanie  

w misję budowania pokoju zostało docenione poprzez przyznanie Międzynarodowej Organizacji Pracy Pokojowej 

Nagrody Nobla w 1969 r. – podkreślił hierarcha. 

Watykański dyplomata wskazał, że przyszłość świata pracy leży w skoncentrowaniu się na człowieku. Podejście 

takie afirmuje człowieka w każdym jego aspekcie, nie tylko jako pracownika, ale również jako członka rodziny, 

czy wspólnoty. „Oznacza to – mówił abp Auza – postawienie człowieka na przedzie, nawet przed pracą,  

którą wykonuje”. 
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Z tego założenia natomiast wynikają ważne konsekwencje – podkreślił filipiński hierarcha. Są nimi przede wszyst-

kim dostęp do uczciwej pracy dla każdego człowieka, którego do tej pory gospodarka światowa nie była w stanie 

wytworzyć oraz włączanie w pracę paradygmatu ekologicznego, o którym tak często wspomina Papież Franciszek, 

mówiącego o wewnętrznej wartości zasad rozwoju opartego na ludzkiej godności. 

www.vaticannews.va 

 

Pogrzeb Jeana Vaniera, pokornego sługi najsłabszych  

Jean Vanier chciał skromnego pogrzebu i tak właśnie się stało. 

Legendarny twórca wspólnot opiekujących się ludźmi  

z upośledzeniem umysłowym: Arka oraz Wiara i Światło zo-

stał pochowany w niewielkiej miejscowości Trosly-Breuil 

(Oise), w północnej Francji, gdzie w 1964 r. założył pierwszą 

wspólnotę Arki i gdzie spędził ponad 50 lat życia.  

W skromnej ceremonii wzięło udział ok. 800 osób - najbliż-

sza rodzina, przyjaciele oraz przedstawiciele wspólnot z po-

nad 30 krajów świata. Jean Vanier zmarł 7 maja w wieku 90 

lat. W ostatnim przesłaniu podyktowanym na kilka dni przed 

śmiercią wyznał: „Czuję głęboki pokój i zaufanie, nie wiem, jaka będzie moja przyszłość, ale Bóg jest dobry  

i cokolwiek się stanie, będzie dobre. Jestem szczęśliwy i dziękuję za wszystko. Z głębi serca, przekazuję wyrazy 

miłości dla każdego z was”. 

Stephan Posner, międzynarodowy odpowiedzialny za wspólnoty Arki podkreśla, że przesłanie Jeana Vaniera idzie 

zdecydowanie pod prąd współczesnemu światu, który coraz bardziej odrzuca ludzi chorych i słabych. Wskazuje, 

że Vanier był budowniczym mostów między ludźmi, głosicielem miłości i pokornym sługą najsłabszych. „Nasz 

założyciel uczył swym życiem, że aby prawdziwie być ludźmi musimy pochylać się nad tym, co kruche i najsłabsze, 

a nie eliminować. Charakteryzowała go wielka przyjaźń z Jezusem, dzięki której umiał zacieśniać niezwykle trwałe 

relacje z niepełnosprawnymi i ich rodzinami” – mówi Posner.   

“ Był kimś kto brał za rękę, mocno ją trzymał i nigdy nie wypuszczał. To metoda działania Boga, którą przyjął Jean 

i nam ją przekazał. Swą siłę czerpał z pewności tego, że jest kochany przez Boga i tym poczuciem dzielił się  

z innymi, nie tylko z chorymi – mówi Radiu Watykańskiemu Stephan Posner. – Myślę, że był niesamowitym świad-

kiem troski Boga o ludzi najbardziej kruchych w swym człowieczeństwie, o chorych, niepełnosprawnych, odrzu-

conych. O tej prawdzie świadczył swym życiem i przekazywał innym, dzięki temu przekraczała ona granice poli-

tyczne, kulturowe i religijne. Ten uniwersalny wymiar był częścią jego świadectwa i jest dziedzictwem, jakie zo-

stawił Arce. ” 

www.vaticannews.va 
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Adwokat Asii Bibi broni małżeństwa skazanego na śmierć 

 

Muzułmański adwokat, który doprowadził do ułaskawienia Asii Bibi, podjął się obrony chrześcijańskiego małżeń-

stwa skazanego w Pakistanie na śmierć za rzekomą obrazę Mahometa i Koranu. Shagufta Kousar i Shafqat Masih 

zostali oskarżeni o wysłanie bluźnierczych sms-ów. Problem w tym, że oboje są analfabetami. 

„Ci ludzie są niewinni. Nie pozwolę, by chrześcijanie umierali w naszych więzieniach” – mówi Saif-Ul-Malook, 

który wrócił właśnie do Pakistanu, by bronić małżonków. Przez ostatnie miesiące schronił się on w Holandii, która 

ofiarowała mu azyl po tym, jak islamscy radykałowie grozili mu śmiercią za to, że ośmielił się bronić Asię Bibi. 

Prawnik wyznaje, że zdecydował się na powrót, ponieważ w Pakistanie nie ma komu bronić chrześcijan skazanych 

za bluźnierstwo. 

Małżonkowie zostali skazani na śmierć w 2014 r. i od tego czasu przebywają w więzieniu, wciąż czekając  

na rozprawę apelacyjną. Kobieta przebywa w tym samym zakładzie karnym w Multanie, gdzie więziona była Asia 

Bibi. Jej mąż, który porusza się na wózku inwalidzkim, czeka na rozprawę w więzieniu w Fajsalabadzie. Zostali 

aresztowani po tym, jak sąsiad oskarżył ich o wysyłanie mu bluźnierczych sms-ów po angielsku. 

Prawnik przypomina, że małżonkowie są analfabetami, nie potrafią pisać nawet w lokalnym języku urdu, nie znają 

też angielskiego. Wiele wskazuje na to, że oskarżenie jest zemstą za kłótnię, jaka miała miejsce między synem 

mężczyzny, a czworgiem dzieci chrześcijańskich małżonków. Ustawa o bluźnierstwie, nazywana też czarnym pra-

wem, często wykorzystywana jest do załatwiania prywatnych porachunków. Szacuje się, że w pakistańskich wię-

zieniach przebywa obecnie ok. 190 chrześcijan oskarżonych o bluźnierstwo przeciwko islamowi. 

www.ekai.pl 

 

 

Prorodzinna polityka Węgier wydaje owoce 

 

Prorodzinna polityka państwa przynosi długofalowe efekty. Widać 

to na przykładzie Węgier, gdzie w ciągu ostatnich 8 lat liczba abor-

cji zmniejszyła się o jedną trzecią, rozwodów o 22 proc., a liczba 

zawieranych małżeństw wzrosła o 43 proc. W ubiegłym roku od-

notowano tam również najwyższą od 20 lat liczbę noworodków. 

Za tymi sukcesami stoi jednak konsekwentna polityka prorodzinna 

węgierskiego państwa i ogromne nakłady finansowe. Węgry przeznaczają dziś na wsparcie dla rodzin 5 proc. 

produktu krajowego brutto, dwa razy więcej niż w 2010 r. 

Jak mówi węgierska minister ds. rodziny, podjęte przed 9 laty kroki były reakcją na kryzys demograficzny. Odpo-

wiadały też woli społeczeństwa, w którym rodzina wciąż odgrywa ważną rolę. Postanowiliśmy zbudować kraj 

przyjazny dla rodziny i wesprzeć małżeństwa, które wychowują dzieci – powiedziała Katalin Novak w wywiadzie 

dla portalu National Catholic Register. 

Przyznała ona, że prorodzinna polityka Węgier spotyka się z silną krytyką za granicą. Jeden ze szwedzkich mini-

strów określił ją mianem nazistowskiej. To nie jest normalne – podkreśla Katalin Novak. 
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Zaznacza, że radykałami są raczej, ci którzy sądzą, że dla Europy jedynym wyborem jest dziś masowa imigracja. 

Naszym zasadniczym celem jest tworzenie możliwości, aby młodzi Węgrzy mogli swobodnie decydować o swym 

życiu. Czy na tym polega skrajna prawica? – pyta węgierska minister. 

www.ekai.pl 

 

 

Kanada: Wzrasta liczba eutanazji w Kanadzie 

 

Liczba zgonów z powodu eutanazji przekroczyła w Ka-

nadzie 1 proc. – dowiadujemy się z rządowego raportu 

dotyczącego tej kwestii. Raport nie uwzględnia jednak 

danych z niektórych prowincji. 

Od stycznia do października 2018 r. śmiertelną „pomoc” 

otrzymało 2 tys. 613 pacjentów, co daje 1,12 proc. 

wszystkich śmierci w Kanadzie. W tym zaledwie jedna 

osoba sama zaaplikowała sobie zabójczą dawkę substa-

cji. We wszystkich innych przypadkach można powie-

dzieć, że doszło do medycznie asystowanego zabój-

stwa. Dla porównania, w Stanach Zjednoczonych, w tego 

typu przypadkach prawo zazwyczaj wymaga, aby pacjent dokonał asystowanego samobójstwa. Gdyby procent 

eutanazji w USA wzrósł jak w Kanadzie, rocznie ginęłoby około 30 tys. osób, a prawo pozwala na to jedynie  

w 8 z 50 stanów. 

Dane te nie dotyczą np. Quebecu, który posiada inny system informowania o eutanazji. Wiadomo natomiast,  

że przez 28 miesięcy, od grudnia 2015 do marca 2018, w ośrodkach medycznych zginęły 1 664 osoby, czyli  

w zaokrągleniu zabijano po 2 osoby dziennie. Przed tym, że kanadyjskie społeczeństwo zmierza w złym kierunku, 

ostrzegał kard. Thomas Collins z Toronto w kwietniu 2016 r., tuż po tym jak rząd ogłosił ustawę legalizującą 

eutanazję na terenie całego kraju. 

Większość zabiegów dokonywana jest w szpitalu, bądź domu pacjenta. Około 10 proc. w domach opieki i hospi-

cjach. 7 proc. tych, którzy otrzymali śmiertelne zastrzyki było pomiędzy 18 a 55 rokiem życia. Średni wiek osoby 

poddającej się eutanazji wynosi 72 lata i dokonują jej w równym stopniu mężczyźni i kobiety. Sześć na dziesięć 

osób chce skrócenia życia z powodu raka. Drugą grupą są osoby z problemami układu oddechowego, a następnie 

pacjenci z chorobami neurodegeneracyjnymi. Bardzo niewiele osób, które zgłosiło się na śmiertelny zabieg otrzy-

mało odmowną odpowiedź. 

www.vaticannews.va 
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Niemcy: „Tydzień dla życia” w Niemczech pod hasłem zapobiegania samobójstwom 

 

Pod hasłem „Chronić życie. Towarzyszyć ludziom. Zapobiegać samobój-

stwom” Kościoły katolickie i ewangelickie w Niemczech otworzyły 4 maja 

w całym kraju doroczny „Tydzień dla życia”. W ramach tych dni Kościoły 

pragną informować o poradnictwie dla ludzi zagrożonych samobójstwem 

oraz uwrażliwić społeczeństwo na ten poważny problem. Niemiecki „Ty-

dzień dla życia” otwarto w Hanowerze nabożeństwem ekumenicznym 

które sprawowali przewodniczący Rady Kościołów Ewangelickich Niemiec 

(EKD), bp Heinrich Bedford-Strohm oraz przewodniczący Konferencji Bi-

skupów Niemieckich, kard. Reinhard Marx. 

W kazaniu bp Bedford-Strohm mówił o działaniach podejmowanych przez kościelne ośrodki duszpasterstwa  

i poradnictwa dla ludzi zagrożonych samobójstwem oraz ich rodzin. Zaapelował jednocześnie o bardziej inten-

sywną współpracę ekumeniczną w ofercie pomocy. „O tym, czy jako Kościoły dotrzemy do ludzkich serc, czy 

rzeczywiście jesteśmy przekonani o tym, co mówimy, w znacznym stopniu zadecyduje fakt, czy damy pierwszeń-

stwo ludziom, czy pielęgnowaniu naszej wyznaniowej tożsamości”, stwierdził kaznodzieja i dodał: „Ani pomaga-

jący, ani potrzebujący pomocy nie są przede wszystkim katolikami czy ewangelikami, ale przede wszystkim 

ludźmi”. 

Zdaniem ewangelickiego biskupa „historyczną winą” było to, że przez całe stulecia „moralnie potępiano ludzi, 

którzy odebrali sobie życie, że odmawiano im pochówku, przenosząc poniekąd poczucie winy na ich bliskich”. 

Z kolei kard. Marx podkreślił, że najbardziej pilnym zadaniem Kościołów jest towarzyszenie każdemu życiu ludz-

kiemu. Zwrócił uwagę, że Kościoły niosą konkretną pomoc poprzez różnorodną ofertę Caritas, ewangelickiej Dia-

konii oraz telefony zaufania. „Pragniemy być tam, gdzie będziemy potrzebni, taką misję zostawił nam Jezus  

z Nazaretu”, stwierdził przewodniczący katolickiego episkopatu Niemiec. W imieniu Kościołów zaapelował do spo-

łeczeństwa „o większą wrażliwość, o bardziej uważne spojrzenie na sąsiadów i o odważne działanie w sytuacjach, 

gdy chodzi o ratowanie życia ludzkiego”, gdyż – jak przypomniał – „zapobieganie samobójstwom dotyczy nas 

wszystkich”. 

Każdego roku ok. 10 tys. osób w Niemczech odbiera sobie życie; jest to liczba dwukrotnie wyższa, niż wszystkie 

śmiertelne ofiary wypadków drogowych, AIDS i narkotyków, poinformowała niemiecka agencja katolicka KNA.  

Na świecie, co 40 sekund, ktoś popełnia samobójstwo. Według Światowej Organizacji Zdrowia samobójstwa należą 

do największych wyzwań współczesności. Jako powody myśli samobójczych wymieniane są samotność, życiowy 

kryzys, choroby psychiczne lub cierpienie. Według niemieckiego Towarzystwa Zapobiegania Samobójstwom na 

czele listy są mężczyźni, seniorzy i młode kobiety migrantki. Ok. 70 proc. samobójców w Niemczech stanowią 

mężczyźni, a przeciętny wiek zmarłych samobójców to 57 lat. 

„Tydzień dla życia” ma na celu otwarcie dróg dla lepszego zapobiegania samobójstwom i opieki nad ludźmi  

w głębokich kryzysach, badanie przyczyn depresji i dążenia do śmierci. Chodzi także o obudzenie szerokiego 

zainteresowania społecznego tym problemem. 

Doroczne „Tygodnie dla życia” są organizowane od 1991 roku wspólnie przez Kościół katolicki, Centralny Komitet 

Katolików Niemieckich (ZdK) oraz Kościoły ewangelickie na terenie całych Niemiec i mają na celu ochronę życia  
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w każdej jego fazie. Temat tegorocznego tygodnia będzie poruszany podczas licznych spotkań organizowanych 

przez parafie i wspólnoty. 

www.ekai.pl 
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