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Papież w Kolumbii spotkał się z dziećmi
Podczas pielgrzymki do Kolumbii papież Franci-

zmienił jego status prawny i nazwę. Odtąd będzie

szek spotkał się z osieroconymi dziećmi w Domu

to Papieski Instytut Teologiczny Jana Pawła II dla

św. Józefa. Zawierzył je i pracowników tej instytucji

Nauk o Małżeństwie i Rodzinie.

opiece Świętej Rodziny, bo – jak powiedział – „św.

Papież uzasadnił tę decyzję tym, co wydarzyło się

Józef nie może obyć się bez Jezusa i Maryi”. W sło-

w Kościele dzięki dwóm synodom o rodzinie i po-

wach do najmłodszych wyraził głębokie wzrusze-

synodalnej adhortacji „Amoris laetitia”. „Zmiany

nie i przejęcie losem cierpiących dzieci. Ich dzie-

antropologiczno-kulturowe wywierają dziś wpływ

ciństwa porównał do losów Dzieciątka Jezus, które

na wszystkie aspekty życia i wymagają podejścia

także padło „ofiarą nienawiści i prześladowań”.

analitycznego i zróżnicowanego. Dlatego też nie

„Również Ono musiało uchodzić razem ze swoją

wolno nam się ograniczyć do praktyk duszpaster-

rodziną, opuścić swoją ziemię i dom, aby uciec

skich, które odzwierciedlają formy i wzorce

przed śmiercią. Gdy widzimy cierpiące dzieci, od-

z przeszłości” – napisał Ojciec Święty.

czuwamy ból duszy, bo dzieci są szczególnie umi-

Nowy instytut nadal będzie związany z Papieskim

łowane przez Jezusa. Nie możemy pogodzić się

Uniwersytetem Laterańskim. Ze względu na swój

z tym, żeby były maltretowane, by pozbawiano ich

papieski charakter ma on być punktem odniesienia

prawa do przeżywania swojego dzieciństwa po-

dla całego Kościoła powszechnego.

godnie i radośnie, by odmawiano im nadziei na

www.pl.radiovaticana.va

przyszłość. Jezus nie opuszcza nikogo, kto cierpi,
a tym bardziej was, chłopców i dziewcząt, którzy

Papież do uczestników pielgrzymki: Rodziny dla

jesteście szczególnie przez Niego umiłowani” – po-

rodziny

wiedział papież.

Ponad 10 tys. osób 16 września wzięło udział

Na koniec Ojciec Święty zwrócił się do osób świec-

w narodowej pielgrzymce: „Rodziny dla rodziny”,

kich i zakonnych, które posługują w domach po-

odbywającej się na południu Włoch, w Scafati

mocy dzieciom. Franciszek przypomniał, że miłość

i Pompejach koło Neapolu. Organizatorem wyda-

do najsłabszych i „święta powinność doprowadze-

rzenia był Ruch Odnowy w Duchu Świętym.

nia dzieci do Jezusa” za przykładem św. Józefa, po-

Przesłanie do uczestników skierował w imieniu

winny być tym, co inspiruje i pomaga w ich pracy

Ojca Świętego watykański sekretarz stanu. Wyrażał

nad przyszłością kolumbijskiego społeczeństwa,

w nim zadowolenie papieża ze zorganizowania ta-

świata i Kościoła” – jak określił dzieci.

kiej pielgrzymki w czasie, kiedy Kościół przygoto-

www.pl.radiovaticana.va

wuje się do Światowego Spotkania Rodzin, planowanego w przyszłym roku w Dublinie. Franciszek

Reorganizacja Papieskiego Instytutu dla Studiów

prosił także o modlitwę za rodziny, szczególnie te,

nad Małżeństwem i Rodziną

które dotknięte są brakiem pracy, prześladowane

Ojciec Święty zreorganizował Papieski Instytut Jana

za wyznawaną przez siebie wiarę i będące we

Pawła II dla Studiów nad Małżeństwem i Rodziną.

wszelkich innych sytuacjach cierpienia.
www.pl.radiovaticana.va

Na mocy Motu proprio Summa familiae Franciszek
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Z Polski
Z radością informujemy, że w Diecezji Siedleckiej
powołano Diecezjalną Doradczynię Życia Rodzinnego, od września posługę tę pełni p. Anna Stephan. Natomiast w Archidiecezji Częstochowskiej
jako Diecezjalna Doradczyni Życia Rodzinnego
pracę rozpoczęła p. Teresa Gęsior, która zastąpiła
wieloletnią doradczynię p. Halinę Skuzę.

Ewangelizacji: „To wy, jako rodzice jesteście
pierwszymi misjonarzami dla swoich dzieci” – tłumaczył duchowny i zachęcał, by rodzice spotykając się sami z miłością Chrystusa, dzielili się pięknem tego spotkania z dziećmi, sąsiadami, współpracownikami, ludźmi pogubionymi, tymi, którzy
Chrystusa nie znają. Bp Mazur zapraszał małżonków, by włączali się w „zryw misyjny Kościoła”.

Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę

Przypomniał także, że ojciec i matka są zobowią-

"Potrzebna jest wielka modlitwa w rodzinie i za

zani do „dawania Boga” swoim dzieciom, a głosze-

rodziny, o ochronę życia nienarodzonych, trzeź-

nie Dobrej Nowiny i wzywanie do nawrócenia są

wość w rodzinie" – apelował na Jasnej Górze bp

„odpowiedzią na wszystkie zagrożenia wolności

Jerzy Mazur. Biskup ełcki przewodniczył Mszy św.

ludzkiej, wszystkie problemy, wszystkie ataki

na jasnogórskim szczycie na zakończenie dwu-

i manipulacje”. Bp Mazur podziękował tym, którzy

dniowej Pielgrzymki Małżeństw i Rodzin, która

tworzą dobro dla naszych rodzin, a „takim dobrem

odbyła się w dniach 23-24 września. Tegoroczna

jest program Rodzina 500+ i inne programy. Wy-

pielgrzymka była XXXIII, w dorocznej modlitwie

praszajmy im dar odwagi, przeciwstawiania się złu

bierze udział ok. 5 tys. osób. Do spotkania przed

i temu, co do zła prowadzi. Jakże potrzebna jest

tronem Matki Bożej Częstochowskiej zaproszone

wielka modlitwa w intencji życia, małżeństw i ro-

są małżeństwa, całe rodziny, osoby zaangażo-

dzin naszej Ojczyzny, aby były Bogiem silne i sta-

wane w duszpasterstwo rodzin i wszyscy, którym

wały się domowymi kościołami. Jakże bardzo po-

bliskie są sprawy małżeństwa, rodziny i życia.

trzebna jest modlitwa w intencji powołań z wa-

Niedzielną Eucharystię koncelebrował bp Jan Wą-

szych rodzin do małżeństwa, kapłaństwa, życia

troba, przewodniczący Rady ds. Rodziny przy

zakonnego i misyjnego” – wołał na zakończenie

Konferencji Episkopatu Polski oraz bp Romuald

homilii ordynariusz ełcki.

Kamiński, koadiutor diecezji warszawsko-pra-

W ramach pielgrzymki odbyły się również: Msza

skiej. Podczas Mszy świętej nastąpiło odnowienie

św. w sobotę, 23 września przed Cudownym Ob-

przyrzeczeń małżeńskich, ślubowanie nowych

razem Matki Bożej pod przewodnictwem bpa Jana

doradców życia rodzinnego, a także zawierzenie

Wątroby, przewodniczącego Rady ds. Rodziny KEP,

małżeństw i rodzin Matce Bożej Jasnogórskiej

spotkanie poświęcone wychowaniu dzieci i mło-

Królowej Polski.

dzieży, koncert i świadectwo zespołu Moja Ro-

W homilii bp Mazur zdiagnozował, że największą

dzina, Droga Krzyżowa na jasnogórskich Wałach

chorobą naszych czasów jest obojętność, która

oraz Apel Jasnogórski.

prowadzi do zwyrodnień i kryzysów w obszarze

Pielgrzymka organizowana jest przez Krajowy

życia małżeńskiego, rodzinnego i społecznego.

Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin przy Konferencji

Zachęcał, by świadectwem przezwyciężenia obo-

Episkopatu Polski.

jętności stały się: włączenie w wielką modlitwę

Na podst. www.ekai.pl

wpisaną w inicjatywę „Różaniec do granic”, w obywatelski projekt „Zatrzymaj aborcję” i obywatelski

Obradowała Rada ds. Rodziny oraz ogólnopolskie

projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę

Duszpasterstwo Rodzin

oraz propagowanie trzeźwości i abstynencji w na-

"Trzeba trzymać się prawdy, nie można jej znie-

szym narodzie. „Jesteśmy tutaj, by odzyskać ra-

kształcić” – mówił bp Jan Wątroba podczas spo-

dość z wiary i entuzjazm w przekazywaniu wiary”

tkania Rady ds. Rodziny KEP, odnosząc się do

– mówił bp Mazur. Kaznodzieja apelował do ro-

wskazań dla duszpasterstwa rodzin w kwestii nierozerwalności małżeństwa.

dziców,

by

domy

stawały

się

miejscem
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Rada ds. Rodziny obradowała w Częstochowie 23

modlitwa. Misjonarze Świętej Rodziny propagują

września br. Biskupi oraz konsultanci świeccy za-

duchowe wspieranie małżeństw, zachęcając do

jęli się projektem dokumentu Episkopatu Polski pt.

złożenia przyrzeczenia modlitwy przez 3 miesiące

„Wytyczne Konferencji Episkopatu Polski dla ka-

za konkretne małżeństwo. Bardzo ważnym aspek-

płanów, osób życia konsekrowanego i wiernych

tem są uregulowania prawne, dzięki którym można

świeckich na temat głoszenia Ewangelii rodziny

pomóc osobom zamierzającym się rozwieść. Mini-

w duszpasterstwie małżeństw i rodzin”. Ma on być

sterstwo Sprawiedliwości planuje rozpowszechnić

pomocą dla księży i osób zajmujących się małżeń-

instytucję mediatora, trwają prace nad ustawą

stwem i rodziną w nowym spojrzeniu na tę rzeczy-

o zawodzie mediatora. Najskuteczniejsza jednak

wistość, jakie w adhortacji posynodalnej „Amoris

jest profilaktyka – zapobieganie konfliktom i kry-

laetitia” zawarł papież Franciszek. Treści „Wytycz-

zysom i szybkie reagowanie, gdy się pojawiają – to

nych” dotyczą trzech obszarów: przygotowania do

zadanie dla poradnictwa rodzinnego. Rozwija się

sakramentu małżeństwa, towarzyszenia małżon-

ono także dzięki współpracy z samorządami. Przy-

kom oraz pomocy osobom, które po rozpadzie

kładem może być Wrocław, gdzie w ciągu 10 lat

małżeństwa sakramentalnego żyją w powtórnych

powstało 22 poradnie, w których pomoc znalazło

związkach. Zebrani wskazali, że ważna jest pozy-

65 tys. mieszkańców. Prowadzącym placówki jest

tywna, dająca nadzieję wymowa dokumentu, że

duszpasterstwo rodzin, natomiast finansującym –

należy pokreślić aspekt towarzyszenia i integro-

miasto. Podczas spotkania propagowano również

wania. Celem dokumentu nie jest jedynie omówie-

akcję „Zatrzymaj aborcję”, mającą na celu złożenie

nie teologiczne podjętych zagadnień, ale określe-

w Sejmie obywatelskiego projektu ustawy przewi-

nie konkretnych duszpasterskich wskazań.

dującego wykreślenie przesłanki eugenicznej do

Podsumowane zostało również I Krajowe Forum

dokonania aborcji i trwałą zmianę prawa w tym za-

Inicjatyw na rzecz Małżeństwa i Rodziny, które

kresie.

miało miejsce w Gnieźnie w dniach 19-20 czerwca

www.kodr.pl

br. Wydarzenie skupiło ok. 150 osób – liderów
grup, wspólnot, organizacji i stowarzyszeń służą-

Bp Romuald Kamiński koadiutorem diecezji war-

cych i pomagających rodzinie. Uczestnicy zwracali

szawsko-praskiej

uwagę na walor tak szerokiego kręgu merytorycz-

Biskup Romuald Kamiński, dotychczasowy biskup

nie zaangażowanych osób i w ogromnej większo-

pomocniczy diecezji ełckiej, członek Rady ds. Ro-

ści reprezentacji ludzi świeckich. Okazało się, że

dziny KEP, został mianowany przez papieża Fran-

bardzo potrzebna jest taka przestrzeń spotkania.

ciszka Biskupem Koadiutorem Diecezji Warszaw-

Inicjatywa będzie kontynuowana, kolejne Forum

sko-Praskiej.

odbędzie się w innej części Polski.

Bp Kamiński powraca do diecezji, w której przed

Przedstawiciele

Rady

uczestniczyli

następnie

laty pełnił funkcję kanclerza kurii oraz był człon-

w tzw. jesiennej sesji Duszpasterstwa Rodzin,

kiem Kolegium Konsultorów i Rady Kapłańskiej.

która rokrocznie gromadzi diecezjalnych duszpa-

W ramach Konferencji Episkopatu Polski bp Romu-

sterzy rodzin oraz diecezjalnych doradców życia

ald Kamiński pełni następujące funkcje: jest prze-

rodzinnego.

wodniczącym Zespołu ds. Kontaktów z Konferencją

Profilaktyka kryzysów małżeńskich i rozwodów,

Episkopatu Litwy, Rady ds. Dialogu Religijnego oraz

program i możliwość uczestnictwa oraz materiały

Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego

przygotowujące do IX Światowego Spotkania Ro-

i Stowarzyszeń

dzin z papieżem Franciszkiem w Dublinie w sierp-

w skład Rady ds. Rodziny oraz Zespołu ds. Kontak-

niu 2018 r., kalendarium wydarzeń Duszpaster-

tów z Przedstawicielami Kościoła Greckokatolickiego na Ukrainie.

stwa Rodzin na 2018 r. – m. in. te tematy były

Życia

Apostolskiego.

Wchodzi

przedmiotem obrad. Podkreślano, że pierwszym
rodzajem pomocy dla małżeństw w kryzysie jest
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Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego (Kan.

Podczas Mszy św. kilkadziesiąt par małżeńskich

382) promowany na urząd biskupa diecezjalnego

obchodzących 60-, 50- i 25-lecie małżeństwa od-

powinien objąć swoją diecezję w kanoniczne po-

nowiło swoje przyrzeczenia. Na pamiątkę każda

siadanie, jeśli posiada już sakrę – w ciągu dwóch

z par małżeńskich otrzymała krzyż św. Damiana,

miesięcy od otrzymania pisma apostolskiego.

które pobłogosławił bp Piotr Libera. Dziękując abp.

Zgodnie z kan. 409 – par. 1, z chwilą wakansu sto-

Pennacchio za obecność w Popowie zaznaczył, że

licy biskupiej, biskup koadiutor staje się od razu

to pierwsza celebracja nuncjusza apostolskiego

biskupem diecezji, dla której został ustanowiony,

w diecezji płockiej.

jeśli zgodnie z przepisami prawa objął swój urząd.

Na podst. www.deon.pl

Na podst. www.ekai.pl
Abp Skworc – ochrona małżeństwa i życia w konAbp Pennacchio o przebaczeniu w małżeństwie

stytucji

O ważnej roli przebaczenia w życiu małżeńskim

"Stańmy na straży wspólnoty rodzinnej i starajmy

mówił w Sanktuarium Matki Bożej Popowskiej

się, by zapisy na ten temat znalazły się w nowej

w Popowie abp Salvatore Pennacchio. Nuncjusz

konstytucji" – apelował abp Wiktor Skworc. Metro-

apostolski w Polsce przewodniczył Mszy św.

polita katowicki w Chorzelowie (diecezja tarnow-

z udziałem par małżeńskich, obchodzących swoje

ska) przewodniczył Mszy św., podczas której od-

jubileusze małżeńskie.

była się koronacja obrazu Matki Bożej Królowej Ro-

Abp Pennacchio powiedział w homilii, że w mał-

dzin. Hierarcha mówił, że jest potrzeba, by w usta-

żeństwie trzeba pamiętać o tym, że człowiek nie

wie zasadniczej zapisana została ochrona życia od

żyje tyko dla siebie i że ważne w jego życiu jest

poczęcia do naturalnej śmierci.

przebaczenie.

złość

"Jako wierzący czujemy się zaproszeni do dyskusji

i gniew najwięcej szkody wyrządzają człowiekowi,

o nowej konstytucji, aby w niej zostało zapisane

który żywi do innych takie uczucia. Jeśli będą one

imię Boga i prawda o małżeństwie i rodzinie, jak

pielęgnowane, mogą skłonić do szukania zemsty.

w artykule 18 obecnej konstytucji, że «Małżeństwo

Dlatego potrzebna jest pokora, która sprawi po-

jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macie-

wściągliwość w gniewie. Trzeba też dostrzec wła-

rzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną

sne braki, grzechy, zło. Zwrócił uwagę, że sytuacja

i opieką Rzeczypospolitej Polskiej». Oby tak pozo-

może się odwrócić i człowiek sam będzie potrze-

stało w nowej konstytucji i by te deklaracje stawały

bować Bożego przebaczenia: "Prosić Boga o prze-

się rzeczywistością” – mówił abp Skworc.

baczenie, gdy samemu się nie potrafi przebaczać,

Metropolita katowicki podkreślił, że trzeba się też

można tylko z wielkim wstydem na twarzy" -

starać, żeby w nowej konstytucji zapisana została

wskazał kaznodzieja.

ochrona życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

Abp Pennacchio odniósł się też do słów papieża

"I kolejny zapis postulujemy – tu od Matki Bożej

Franciszka z 2014 roku, który mówiąc o sakra-

Chorzelowskiej - że niedziela jest święta, jako

mencie małżeństwa i życiu rodzinnym stwierdził,

dzień dla Boga, obywatela i rodziny; jako dzień du-

że jest ono trudne: człowiek jest przecież niedo-

chowego rozwoju człowieka i budowania rodzinnej,

skonały, więc w małżeństwie mogą pojawić się

społecznej i politycznej wspólnoty" – mówił abp

kłótnie. Jednak "Sekret polega na tym, że miłość

Skworc. Nawiązując do sytuacji rodzin i wspólnot,

jest silniejsza od chwil kłótni". Ojciec św. dał też

arcybiskup ubolewał, że dzisiaj rozbija się podsta-

dość prostą receptę, jak odkryć ten sekret - po-

wowe struktury społeczne i naturalne więzi mię-

prosił, aby nie kończyć dnia bez pogodzenia się

dzyludzkie, kwestionowane jest małżeństwo i ro-

oraz by używać w życiu małżeńskim trzech waż-

dzina. Metropolita wskazywał, że Święta Rodzina

nych słów: proszę, dziękuję, przepraszam.

zaprasza nas do stołu, chce naszej obecności,
wspólnoty.

Nuncjusz

zaznaczył,

że
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"Pragnijmy i dążmy do tego samego w naszych ro-

"Zdajemy sobie najpierw sprawę z tego, jak często

dzinach, społecznościach lokalnych i w całym naro-

lekarskie

dzie. Niech ożyje gościnność, otwartość, serdecz-

wszystkim uważamy, że nie może być dzieci rów-

ność, umiejętność przebaczania, dążenie do zgody,

nych i równiejszych. Wszystkie mają prawo do ży-

szacunek i miłość. Niech nasze rodziny będą zawsze

cia, bo wszystkie mają prawo do miłości" – mówił

wspólnotami stołu, wzajemnego pojednania i życz-

abp Jędraszewski. Dodał, że każde dziecko jest

liwości" – apelował.

Bożym darem i wezwaniem do miłości ze strony

Arcybiskup ubolewał, że z życia tysięcy rodzin znik-

swoich najbliższych: rodziców, rodzeństwa, ale

nął ojciec, zawsze gotowy do obrony swojej rodziny.

także ze strony społeczeństwa. "Nie wolno nam

"Dziś walczy się nawet z naturalną podstawą ojco-

milczeć i zgadzać się na to, by w imię tego, że ktoś

stwa czy macierzyństwa, aby z ludzkiego horyzontu

może okazać się chory, można było go zabić –

już na zawsze zniknął podział na mężczyznę i ko-

apelował hierarcha. "Nie możemy się na to zgo-

bietę, na ojca i matkę" – mówił metropolita kato-

dzić, bo Chrystus nas wzywa do miłości i miłość

wicki.

jest podstawowym prawem, które musi obowiązy-

www.pCh24.pl

wać wszystkie Jego dzieci" – dodał. "Nie można do-

diagnozy

są

nietrafne,

ale

przede

puścić do tego, żebyśmy kierując się swoistą oboAbp Jędraszewski wspiera inicjatywę obywatelską

jętnością, nie mówiąc już o okrucieństwie, godzili

chroniącą życie

się na to, aby jakieś dzieci, tylko dlatego, że mogą

"Nie może być dzieci równych i równiejszych.

być chore, nie pojawiły się na tym świecie" – wzy-

Wszystkie mają prawo do życia, bo wszystkie mają

wał abp Jędraszewski.

prawo do miłości" – mówił 10 września abp Marek

W procesji z darami zostały złożone ofiary pie-

Jędraszewski podczas XXV Pielgrzymki Rodzin Ar-

niężne na Fundusz SOS, z którego wspierana jest

chidiecezji Krakowskiej do Kalwarii Zebrzydowskiej.

działalność domów samotnej matki, udzielana jest

Metropolita krakowski zachęcał do poparcia inicja-

pomoc rodzinom wielodzietnym i Oknu Życia.

tywy „Zatrzymaj aborcję”. W dorocznym spotkaniu

Przedstawiciele rodzin archidiecezji krakowskiej

rodzin uczestniczy kilkadziesiąt tysięcy wiernych.

przynieśli

Pielgrzymka, która w tym roku odbywała się pod ha-

Dziecka Poczętego, w której złożono 13 tys. 886

słem „Cały Twój, Maryjo”, rozpoczęła się od Drogi

podpisów. Na zakończenie Mszy Świętej odno-

Krzyżowej odprawionej na kalwaryjskich dróżkach.

wiono Akt poświęcenia Kościoła w Polsce Niepoka-

Mszy Świętej przewodniczył metropolita krakowski

lanemu Sercu Maryi.

abp Marek Jędraszewski. W homilii przywołał on hi-

www.pCh24.pl

również

Księgę

Duchowej

Adopcji

storię Objawień Fatimskich, nawiązał także do Aktu
Poświęcenia

Narodu

Polskiego

Niepokalanemu

Bp Wątroba na jubileuszu Spotkań Małżeńskich

Sercu Maryi, złożonego na Jasnej Górze w 1946

"Jesteście dla świata świadkami tej prostej prawdy,

roku. Przywołał jedno z przyrzeczeń tego Aktu: „Ty

że aby naprawdę spotkać się w małżeństwie,

chroniłaś poczęte życie Jezusa, a teraz uczysz nas,

trzeba bardziej słuchać niż mówić, bardziej rozu-

jak troszczyć się o dzieci nienarodzone. Chcemy dar

mieć niż oceniać, bardziej dzielić się sobą niż dys-

życia uważać za największą łaskę od Boga i za naj-

kutować, a nade wszystko przebaczać. To prosty

cenniejszy skarb. Postanawiamy stać na straży po-

przepis na szczęście i na świętość, nie tylko dla

czętego życia, aby każdy człowiek mógł wzrastać

małżonków, narzeczonych, także dla nas, kapła-

w pokoju i bezpieczeństwie we własnej rodzinie”.

nów. Prosty to nie znaczy łatwy" – mówił bp Jan

Według niego jedną z form wypełnienia tego przy-

Wątroba, przewodniczący Rady ds. Rodziny Konfe-

rzeczenia może stać się ustawodawcza inicjatywa

rencji Episkopatu Polski, 9 września w Tarnowie do

obywatelska „Zatrzymaj aborcję”, której celem jest

animatorów Spotkań Małżeńskich.

wyeliminowanie z polskiego prawa możliwości zabijania w fazie prenatalnej dzieci z podejrzeniem
choroby.
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"To, że zbieramy się wszyscy razem i będziemy

Rozpoczęta 1 września zbiórka podpisów potrwa

mogli podzielić się doświadczeniem Spotkań Mał-

do 15 listopada.

żeńskich w różnych krajach, jest niezwykle ważne,

www.pl.radiovaticana.va

dlatego że niektóre nasze wspólnoty czują się bardzo samotne, zwłaszcza te daleko, niektóre w głębi

O kierunkach polityki rodzinnej na UW

Rosji czy w Stanach Zjednoczonych czują się sa-

"Sfera życia rodzinnego i sfera wychowania dzieci

motne w laickim środowisku. Tu nabierają siły i wi-

przez rodziców podlega ochronie Konstytucji. To

dzą, że nie są same" – mówił Jerzy Grzybowski,

rola rodziców ma charakter podstawowy, a rola

który wraz z żoną Ireną założył 40 lat temu Spo-

państwa ma charakter jedynie pomocniczy" –

tkania Małżeńskie. "Ludzie w każdej części świata

mówił dr Marcin Stębelski podczas konferencji

potrzebują dialogu, wszystkie małżeństwa i młodzi

„Prawne i społeczne uwarunkowania polityki ro-

przygotowujący się ślubu potrzebują dialogu" –

dzinnej”, organizowanej przez Instytut na rzecz

dodał.

Kulty Prawnej Ordo Iuris.

Wiele lat temu to oni sformułowali proste zasady

Tegoroczna międzynarodowa konferencja nau-

dialogu, które pozwalają tak naprawdę rozmawiać

kowa organizowana przez Instytut Ordo Iuris

z drugim człowiekiem. "Okazały się bardzo ważne

oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu

i owocne także dla naszego małżeństwa. One być

Warszawskiego została poświęcona zagadnie-

może tak bardzo prosto brzmią, ale ich realizacja

niom związanym z polityką rodzinną.

w życiu jest bardzo trudna" – dodał J. Grzybowski.

Organizatorzy podkreślali, że w ostatnich latach

Dziś na te zasady zawracają uwagę wszyscy ani-

doszło do poważnym zmian pozycji rodziny

matorzy. To one stały się postawą metody, którą

w polityce społecznej. Znalazło to wyraz m.in.

rekolekcje Spotkań Małżeńskich są prowadzone.

w istotnych działaniach legislacyjnych, a także

Co roku uczestniczy w nich 1200 nowych mał-

poważnej debacie publicznej.

żeństw w Polsce, a ok. 600 nowych par narzeczeń-

Już podczas wprowadzającego wystąpienia prof.

skich przechodzi przez Wieczory dla Zakochanych.

Aleksandra Stępkowskiego zwrócono uwagę na

W Polsce jest ok. 500 par animatorskich i ok. 70

status, jaki Konstytucja RP przypisuje rodzinie.

kapłanów, którzy aktywnie uczestniczą w ruchu.

Podczas dyskusji paneliści starali się odpowie-

Na podst. www.tarnow.gosc.pl

dzieć na pytania dotyczące polityki rodzinnej i jej
instrumentów. Uczestnicy zajęli się również kon-

Bp Wątroba zachęca do poparcia akcji „Zatrzymaj

stytucyjnymi i aksjologicznymi uwarunkowa-

aborcję”

niami polityki rodzinnej. W pierwszej części kon-

Ordynariusz rzeszowski bp Jan Wątroba apeluje

ferencji głos zabrał również prof. Stephen Baske-

o włączenie się w zbiórkę podpisów pod obywatel-

rville, który podkreślił rosnącą rolę państwa

ską inicjatywą ustawodawczą „Zatrzymaj aborcję!”.

w życiu rodziny. W swoim referacie przywołał

Ma ona na celu wyeliminowanie z polskiego prawa

słowa socjologia historii Carla Zimmermana,

przesłanki eugenicznej - jednej z trzech pozwala-

który twierdził, że nowożytność charakteryzuje

jących na dokonanie legalnej aborcji.

się stopniowym wzmocnieniem władztwa pań-

„Mając świadomość wielkiej i nienaruszalnej god-

stwa. Podkreślał, że im bardziej jego uprawnienia

ności każdej ludzkiej osoby, z jej prawem do życia

się rozszerzają, tym bardziej maleje znaczenie

jako wartości fundamentalnej, jesteśmy zobowią-

rodziny.

zani w szczególny sposób do ochrony życia osób

W kolejnych panelach uczestnicy poruszali m.in.

najbardziej niewinnych i bezbronnych, jakimi są

kwestie efektów degenderyzacji polityki rodzin-

dzieci poczęte. Bardzo gorąco proszę was o udzie-

nej, macierzyństwa, wartości ekonomicznej pracy

lenie poparcia inicjatywie ustawodawczej „Zatrzy-

domowej, a także prawnych ram polityki państwa

maj aborcję!” Niech jak najwięcej osób podpisze się

w zakresie opieki nad dzieckiem.

pod tym projektem, by w ten sposób dać świadec-

www.pCh24.pl

two naszej troski o życie” - powiedział bp Wątroba.
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Ze świata
UE: Parlament Europejski – zakaz zabijania nienarodzonych agresją wobec kobiet
Parlament Europejski uznaje ochronę życia poczętego za przemoc wobec kobiet. Parlament Europejski przyjął sprawozdanie okresowe, w którym
wzywa wszystkie kraje UE do ratyfikacji Konwencji
Stambulskiej, a odmowę prawa do zabicia dziecka
w łonie matki uznaje za formę przemocy wobec kobiet.
Z przyjętego Sprawozdania okresowego w sprawie
wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie przystąpienia Unii Europejskiej do Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec
kobiet i przemocy domowej wynika, że środowiska
lewicowe, które zdominowały Komisję Wolności
Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) oraz Komisję Praw Kobiet i Równouprawnienia (FEMM) zamierzają narzucić państwom
członkowskim akceptację radykalnych rozwiązań
polityki genderowej.
W przyjętym Sprawozdaniu PE wzywa państwa
członkowskie, które nie ratyfikowały Konwencji
Stambulskiej, do przyspieszenia działań w tym zakresie. Jednocześnie wymaga od członków UE przeznaczenia odpowiednich zasobów finansowych na
realizację genderowej polityki, które Konwencja
uznaje za środki walki z przemocą wobec kobiet.
Sprawozdanie zapowiada również systematyczne
szkolenia i procedury pozwalające w pełni wdrożyć
koncepcję „gender based violence” [przemoc wobec
kobiet dlatego, że są kobietami – KAI]. W dokumencie zapowiedziano zwalczanie seksizmu i stereotypowych ról genderowych oraz forsowanie w mediach języka „neutralnego genderowo”, czyli wyrażającego założenia i aspiracje ideologii gender.
Działania PE nie mają podstaw w pierwotnym prawie
UE i będą mogły stanowić naruszenie wyłącznych
kompetencji państw członkowskich. Tym niemniej,
Parlament zapowiadając swoje pełne, polityczne
zaangażowanie w proces monitorowania wykonywania Konwencji, jednoznacznie zapowiada, że będzie stosował stały nacisk na podejmowanie działań
w tym kierunku. Jedną z najbardziej niepokojących
deklaracji w Sprawozdaniu jest postulat uznania
ochrony prawnej dziecka przed urodzeniem (zakaz
aborcji) za formę przemocy wobec kobiet i dziewcząt (por. art. 4).

Zgodnie z przewidywaniami Konwencja Stambulska, tak jak podobna konwencja z Belém do Pará
wiążąca szereg państw obu Ameryk, będzie używana jako narzędzie presji ukierunkowanej na legalizację i upowszechnienie praktyki pozbawiania
życia dzieci w prenatalnym okresie ich rozwoju.
Przyjęcie Sprawozdania pokazuje jednocześnie,
że kraje, które tak jak Polska ratyfikowały Konwencję, będą poddane silnym naciskom politycznym, mającym na celu skrupulatne wdrożenie
ideologii gender pod hasłami walki z przemocą.
Nacisk ten będzie stosował nie tylko komitet
GREVIO działający pod auspicjami Rady Europy,
ale również Parlament Europejski i w efekcie cała
Unia. Jeżeli Polska nie wypowie Konwencji Stambulskiej, wówczas w dłuższej perspektywie czasowej, nie będzie w stanie oprzeć się presji politycznej wywieranej przez Radę Europy i Unię Europejską.
Za przyjęciem Sprawozdania głosowało 489 posłów, przeciw było 114, wstrzymało się 69.
www.ekai.pl
Włochy: kard. Farrell - poważny błąd w sprawie
małżeństwa
„Dziś wspieramy jednostki. Małżeństwo to twoja
indywidualna opcja. Jest to poważny błąd, który
wszyscy popełniliśmy" - powiedział Radiu Watykańskiemu szef Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny
i Życia.
Od roku istnieje w Watykanie nowa Dykasteria ds.
Świeckich, Rodziny i Życia. Jak przyznaje jej prefekt kard. Kevin Farrell, zakres jej obowiązków
jest bardzo szeroki. On sam potrzebował roku, by
zrozumieć, jak wielkie są dokonania papieskich
rad ds. świeckich i rodziny, z połączenia których
powstała nowa dykasteria. Podkreśla on zarazem,
że nowatorskim pomysłem Franciszka jest włączenie do tej dykasterii obrony życia. W Watykanie
istnieje już Papieska Akademia "Pro Vita", która
zajmuje się tym zagadnieniem w sposób naukowy. Ojciec Święty chce natomiast podejścia
duszpasterskiego.
Pochodzący z Irlandii kardynał przyznaje, że nie
udało się jeszcze znaleźć kompetentnych kandydatów na stanowiska podsekretarzy dykasterii,
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którzy będą się zajmować każdą z sekcji nowego

Chodzi tu o pogłębienie również perspektywy antro-

urzędu. Mają to być ludzie świeccy. Kard. Farrellowi

pologicznej. I aby podkreślić ten wymiar, który na-

zależy też na międzynarodowym charakterze tego

zwałbym

urzędu, kandydatów poszukuje więc poza środowi-

ustanowiliśmy już teraz nową katedrę, która nosi na-

skiem włoskim. Tymczasem zadania, które Ojciec

zwę: Gaudium et spes. Jej zadaniem będzie współ-

Święty postawił przed istniejącą od roku dykasterią,

praca naukowa i badawcza oraz dialog ze wszystkimi

są bardzo pilne. Trzeba nowego zaangażowania

naukami humanistycznymi, aby rodzina współcze-

świeckich. Musi się też zmienić podejście świata

sna, a nie abstrakcyjna, odkryła na nowo swoje po-

i Kościoła do rodziny.

wołanie” – powiedział abp Vincezo Paglia.

"Trzeba przyznać, że we współczesnym społeczeń-

www.pl.radiovaticana.va

antropologicznym

i

humanistycznym,

stwie istnieją pod tym względem poważne problemy - mówi kard. Farrell. - Wszyscy to rozumieją.

Niemcy: bp Hofmann – „małżeństwo” homoseksualne

Począwszy od nieposkromionego indywidualizmu,

to katastrofa

który uniemożliwia komunikację między dwojgiem

„«Małżeństwa» homoseksualne to prawdziwa kata-

ludźmi, bo każdy żyje tylko dla siebie, a skończyw-

strofa społeczna” – ocenia ustępujący właśnie biskup

szy na presjach, jakie wywiera się dziś na rodzinę.

niemieckiego

Choćby presja ekonomiczna. Ogólnie rzecz biorąc,

„Wielu ludzi już tak naprawdę wewnętrznie nie poj-

nasze społeczeństwa nie wspierają już życia ro-

muje wiary, nie ma zrozumienia dla chrześcijań-

dzinnego. Nasza gospodarka nie wspiera rodziny.

skiego obrazu człowieka. Tak zwane małżeństwo dla

Rodzina jest pozostawiona sama sobie. Były czasy,

wszystkich to w mojej ocenie katastrofa dla społe-

kiedy dla rządów była to sprawa numer 1: wspiera-

czeństwa” – powiedział w rozmowie z opiniotwór-

nie życia rodzinnego. Dzisiaj już tak nie jest. Dziś

czym

wspieramy jednostki. Małżeństwo to twoja indywi-

Friedhelm Hofmann, wieloletni biskup Würzburga.

dualna opcja. Jest to poważny błąd, który wszyscy

18 września papież Franciszek przyjął jego rezygna-

popełniliśmy" - powiedział Radiu Watykańskiemu

cję z urzędu motywowaną wiekiem.

szef Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia.

„Małżeństwo to chciana przez Boga wspólnota męż-

Na podstawie www.deon.pl

czyzny i kobiety, nakierowana na powoływanie życia.

Würzburga,

dziennikiem

Friedhelm

katolickim

„Die

Hofmann.

Tagespost”

Stąd w katolickim rozumieniu nie może być małżeńWłochy: Abp Paglia: w studiach nad rodziną po-

stwa dla wszystkich. Nie ma tu mowy o dyskrymino-

trzeba otwarcia na nowe wyzwania

waniu osób o skłonnościach homoseksualnych” –

Na czele odnowionego papieskiego instytutu nadal

dodał Hofmann.

będzie stał abp Vincenzo Paglia, już nie jako prze-

www.pCh24.pl

wodniczący, lecz wielki kanclerz. Jego zdaniem
przeprowadzona przez Papieża Franciszka reorga-

Belgia: Okno Życia w Brukseli

nizacja wzmocni tę uczelnię. Odnosząc się do ob-

W Brukseli otwarto Okno Życia, pierwsze w tym mie-

razu biblijnego stwierdził on, że instytut ten to

ście, a drugie w Belgii. W Antwerpii istnieje już od

ewangeliczny talent, który Jan Paweł II dał Kościo-

2000 r. Przez 17 lat zostawiono w nim co najmniej

łowi. Wymaga on jednak teraz oczyszczenia. „Trzy-

10 niemowląt.

manie go zakopanego pod ziemią oznaczałoby

Brukselska inicjatywa nie jest związana ani z Kościo-

zdradę zarówno Jana Pawła II, jak i Franciszka” – po-

łem, ani z ruchami obrony życia. Zajmuje się tym or-

wiedział Radiu Watykańskiemu abp Paglia.

ganizacja Corvia, która na co dzień niesie pomoc

Wyjaśnił on również, dlaczego w nazwie instytutu

najuboższym, i to niekiedy dość kontrowersyjną, jak

„studia” nad małżeństwem i rodziną zmieniono na

na przykład w postaci „pokojów miłości” dla bez-

„naukę”. „Jest to wyraz otwarcia na bardziej rozległy

domnych. Brukselscy społecznicy są przekonani, że

dialog z
świata.

w tym mieście istnieje zapotrzebowanie na taką placówkę.

wielkimi

wyzwaniami

współczesnego
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Dziś jedyną alternatywą jest aborcja albo oficjalne

Obecność polskich prolajferów wywołała radość or-

oddanie dziecka do adopcji. Zdarza się tymczasem,

ganizatorów i uczestników, którą było widać w po-

że kobiety chcą zachować w takich sytuacjach ano-

zdrowieniach w czasie marszu jak i w końcowych

nimowość. Dlatego też na poród udają się do są-

podziękowaniach. Atmosfera berlińskiego Marszu

siedniej Francji. Kobieta, która zostawia niemow-

dla Życia znacznie rożni się od tej, która panuje na

laka w Oknie Życia, znajduje w nim informację, jak

marszach w naszym kraju. Uczestnicy marszu idąc

odzyskać dziecko, gdyby zmieniła zdanie. Identyfi-

w ciszy nieśli białe krzyże symbolizujące ofiary

kacji służy jeden z dwóch kawałków puzzle.

aborcji i eutanazji. Można było dostrzec wszecho-

Okno Życia w belgijskiej stolicy wywołało wiele kon-

becną policję, która otaczała maszerujących kordo-

trowersji. Sprzeciwia się mu burmistrz dzielnicy

nem, aby oddzielić ich od agresywnie zachowują-

Evere, w której zostało ono zainstalowane. Jego

cych się zwolenników aborcji, homoseksualistów,

zdaniem jest to powrót do praktyk średniowiecz-

transwestytów.

nych. Zapowiedział, że będzie zabiegał o zamknię-

Spokojnie demonstrujący obrońcy życia byli nieu-

cie okna. Nie będzie to jednak łatwe. Belgijskie

stannie obrzucani wyzwiskami i hasłami w stylu

prawo nie zakazuje otwierania Okien Życia, a jedy-

,,Żadnego Boga” czy też ,,Wasze dzieci będą takie

nie porzucania dzieci. Burmistrz Pierre Muyle bę-

jak my”, a jakiekolwiek próby wypowiedzenia świa-

dzie musiał przekonać wymiar sprawiedliwości, że

dectwa za życiem zagłuszały gwizdy i wulgarne

okno życia to zachęta do naruszenia prawa.

okrzyki. Polska młodzież, bo to ona przede wszyst-

www.pl.radiovaticana.va

kim przyjechała do Berlina, niosła ponad 40 flag
z napisami ,,Kocham życie” w 40 językach. Berliński

Niemcy: Marsz dla Życia w Berlinie

Marsz dla Życia pokazał, jak bardzo w Europie życie

W sobotę 22 września około 4 tysiące osób przeszło

człowieka jest zagrożone. Jak wiele trzeba zrobić,

w X Marszu dla Życia w Berlinie pod hasłem „Tak dla

aby promować wartość życia. Niemieccy obrońcy

życia”, dla Europy bez aborcji i eutanazji. Wśród de-

życia sami żyją w strachu, bojąc się wyrażać pu-

monstrujących była również ponad 200 osobowa

blicznie swojego uznania wartości życia każdego

grupa polskich obrońców życia ze Szczecina zgro-

człowieka.

madzonych wokół Katolickiego Stowarzyszenia
Civitas Christiana i Bractwa Małych Stópek.
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