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Papież Franciszek o małżeństwie i rodzinie
Papież: zraniona miłość małżeńska może być uzdrowiona
Kościół niestrudzenie potwierdza piękno rodziny, a z drugiej strony stara się, by
można było konkretnie odczuć jego macierzyńską bliskość wobec tych, którzy
przeżywają doświadczenie zerwanych związków, czy też trwają w nich z wielkim
trudem i mozołem.
Papież Franciszek mówił o tym w rozważaniu przed modlitwą „Anioł Pański”. Podkreślił, że zraniona miłość
małżeńska może być uzdrowiona, a zadaniem Kościoła jest doprowadzenie wszystkich małżeństw do Boga.
W swym rozważaniu Ojciec Święty nawiązał do niedzielnej Ewangelii, gdzie wybrzmiewają słowa Jezusa o małżeństwie. Zaczyna się od prowokacji faryzeuszy, którzy pytają, czy wolno mężowi oddalić swą żonę, jak to
przewidywało prawo Mojżesza. Jezus stwierdza, że ta norma została wprowadzona: „Przez wzgląd na zatwardziałość serc”. Papież zauważył, że było to ustępstwo, które służyło złagodzeniu błędów stwarzanych przez
nasz egoizm, ale nie odpowiadające pierwotnej intencji Stwórcy.
“ W pierwotnym planie Stwórcy nie ma mężczyzny, który poślubia kobietę, a jeśli coś pójdzie nie tak, - wówczas
ją oddala. Są natomiast mężczyzna i kobieta powołani do wzajemnego uznania siebie, do wzajemnego uzupełniania się, do pomagania sobie nawzajem w małżeństwie – mówił Franciszek. – To nauczanie Jezusa jest bardzo
jasne i broni godności małżeństwa, jako zjednoczenia miłości, które zakłada wierność. Tym, co pozwala małżonkom trwać zjednoczonymi w małżeństwie, jest miłość wzajemnego daru z siebie wspierana łaską Chrystusa.
Jeśli natomiast przeciwnie, dominuje w małżonkach interes indywidualny i własna satysfakcja, to ich związek
nie może przetrwać. ”
Franciszek podkreślił, że mężczyzna i kobieta, powołani do przeżywania doświadczenia relacji i miłości, mogą
niestety wykonywać czyny, które je podważają. Jezus nie dopuszcza oddalenia i tego wszystkiego, co może
doprowadzić do katastrofy związku. Czyni to, aby potwierdzić plan Boga, w którym wyróżniają się siła i piękno
ludzkich relacji.
“ Kościół niestrudzenie potwierdza piękno rodziny, tak jak nam zostało przekazane przez Pismo Święte i Tradycję. Jednocześnie stara się, by można było konkretnie odczuć jego macierzyńską bliskość wobec tych, którzy
przeżywają doświadczenie zerwanych związków, czy też trwają w nich z wielkim trudem i mozołem. – mówił
Ojciec Święty. - Sposób działania samego Boga wobec swego niewiernego ludu - czyli nas - uczy, że zraniona
miłość może być uzdrowiona przez Boga poprzez miłosierdzie i przebaczenie. Zatem w takich sytuacjach nie
wymaga się od Kościoła natychmiast i jedynie potępienia. Wręcz przeciwnie, w obliczu tak wielu bolesnych
niepowodzeń małżeńskich czuje się on powołany do bycia obecnym w swej miłości i miłosierdziu, by doprowadzić do Boga serca zranione i zagubione. ”
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Na zakończenie rozważania Franciszek prosił Matkę Bożą, by pomogła małżonkom w życiu i odnawianiu swej
jedności, zawsze zaczynając od pierwotnego daru Boga.
www.vaticannews.va

Papież: żadna racja nie usprawiedliwia aborcji
„Warto przyjąć każde życie, ponieważ każdy człowiek jest wart krwi samego Chrystusa. Nie można pogardzać
tym, co Bóg tak umiłował!” – apelował Papież w czasie środowej katechezy ogólnej, którą poświęcił omówieniu
piątego przykazania: „Nie zabijaj”.
Franciszek stwierdził, że przykazanie to jest murem broniącym podstawowej wartości, jaką jest ludzkie życie. “Można powiedzieć, że całe zło uczynione na świecie streszcza się właśnie w pogardzie dla życia. Życie jest
atakowane przez wojny, organizacje wyzyskujące człowieka, spekulacje nad stworzeniem i przez kulturę odrzucenia oraz wszystkie systemy, które podporządkowują ludzką egzystencję różnym kalkulacjom, podczas
gdy skandalicznie wiele osób żyje w stanie niegodnym człowieka – mówił Ojciec Święty. – Postawa przeciwna
życiu pozwala również na usunięcie ludzkiego istnienia z łona matki w imię ochrony innych praw. Ale jakże akt,
który likwiduje niewinne i bezbronne życie w jego rozkwicie może być terapeutyczny, kulturalny, czy zwyczajnie
ludzki? Nie można likwidować życia dlatego, że jest małe, aby rozwiązać jakiś problem. To tak, jakby wynająć
zabójcę do rozwiązania jakiegoś problemu”.
Mówiąc o źródle przemocy i odrzucenia życia Papież wskazał na lęk oraz hołdowanie bożkom tego świata:
pieniądzom, władzy, sukcesowi. Przyjęcie drugiego jest bowiem wyzwaniem dla naszego indywidualizmu, a
jedyną miarą życia jest miłość. Franciszek zachęcił, aby pomyśleć o rodzącym się życiu, które niesie ze sobą
niepełnosprawność. Wtedy rodzice bardzo potrzebują wsparcia, bliskości, a często otrzymują propozycję, by
przerwać ciążę.
“Chore dziecko jest jak każda osoba potrzebująca, która żyje na ziemi, jak starzec wymagający pomocy, jak
wielu ubogich, którzy z trudem walczą o przetrwanie: ten, kto jawi się jako problem jest w istocie darem od
Boga, który może mnie wyciągnąć z egocentryzmu i sprawić, abym wzrastał w miłości – podkreślił Franciszek.
– Życie kruche wskazuje nam drogę wyjścia, wyzwolić się z egzystencji zapatrzonej w siebie i odkryć radość
miłości”.
Papież wskazał, że tajemnica życia kryje się w Jezusie, Synu Bożym, który stał się człowiekiem aż po przyjęcie
cierpienia i śmierci. To On poszukuje nas w każdym chorym dziecku, słabym starcu, w życiu kruchym i zagrożonym, aby ukazać nam radość miłości.
“Musimy powiedzieć mężczyznom i kobietom świata: nie pogardzajcie życiem! Życiem innych osób, ale także
własnym życiem, ponieważ i dla niego zachowuje swoją ważność przykazanie: «Nie zabijaj». Wielu młodym
ludziom trzeba powiedzieć: nie pogardzaj swoim istnieniem! Przestań odrzucać Boże dzieło! Jesteś dziełem
Boga! – zaznaczył Ojciec Święty. – Niech nikt nie mierzy życia według złudzeń tego świata, ale niech
Źródło: vaticannews.va
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Z Polski
Prezydent Andrzej Duda: ustawowy zakaz aborcji eugenicznej uzyskałby moją akceptację
„Ustawowy zakaz aborcji eugenicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskałby moją akceptację” –
napisał w liście do uczestników 39. Pielgrzymki Prawników na Jasną Górę prezydent Andrzej Duda.

Prezydent podkreślił, że prawo powinno być „narzędziem właściwie pojętego postępu, środkiem urzeczywistniania wartości,
które wyrastając z Dekalogu i Ewangelii najpierw przez stulecia
przemieniały Europę, a następnie promieniując na cały świat zyskały miano uniwersalnych”. Dodał, że tak rozumiane prawo,
służące owym ponadczasowym wartościom oraz dobru wspólnemu to dzisiaj „najważniejsze narzędzie naprawy Rzeczypospolitej”.
„Kamieniem węgielnym tej odnowy jest zasada równości wobec prawa” – wskazał prezydent Duda.
W ocenie głowy państwa „fundamentalne wartości cywilizacji Zachodu, a z drugiej strony traumatyczne doświadczenie masowych zbrodni dokonywanych przez niemieckich nazistowskich zwolenników eugeniki przemawiają za tym, aby dzisiaj (…) wyraźnie opowiedzieć się za nienaruszalnością prawa do życia”.
„Życzę, aby uczestnictwo w ogólnopolskiej pielgrzymce prawników na Jasną Górę przysporzyło państwu wewnętrznej siły i determinacji w staraniach o to, aby nasza Ojczyzna obfitowała w bezcenne bogactwo, jakim są
ludzie prawi, ludzie sumienia” – napisał prezydent Andrzej Duda.
www.pch24.pl

Warszawa: Dzięki programowi Rodzina 500 plus zmieniła się pozycja rodzin wielodzietnych
Rodzina wielodzietna stała się symbolem rodziny, która jest szczęśliwa
i daje poczucie bezpieczeństwa swoim dzieciom – powiedziała dziś wicepremier, szefowa Komitetu Społecznego Rady Ministrów Beata Szydło.
Wicepremier wraz z m.in. minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbietą Rafalską oraz ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim wzięli
udział w Narodowej debacie o rodzinie.
„W ciągu trzech lat problematyka dotycząca rodzin – szeroko pojętych
spraw związanych z rodziną – stała się osią centralną dalszych projektów
rządowych. To wszystko, co zrobiliśmy do tej pory, co jest realizowane,
proponowane, zawsze gdzieś tam nawiązuje do spraw związanych z rodziną” – mówiła Beata Szydło.
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Jak podkreśliła, zmieniła się rola i pozycja rodzin wielodzietnych. Dodała, że to m.in. zasługa „Programu 500
plus”.
„Rodzina wielodzietna stała się symbolem rodziny, która jest szczęśliwa i daje poczucie bezpieczeństwa
swoim dzieciom, która jest czymś bardzo pozytywnym” – powiedziała wicepremier.
Zaznaczyła, że wcześniej rodziny wielodzietne były niedoceniane.
www.radiomaryja.pl

MRPiPS: W 2017 r. urodziło się ponad 402 tys. dzieci
W 2017 r. urodziło się ponad 402 tys. dzieci. To najlepszy wynik od dłuższego czasu. W kraju zarejestrowano też wzrost
wskaźnika urodzeń, który jest najwyższy od 20 lat – podało
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Wskaźnik ten w ub.r. wyniósł 1,45. To wzrost o ponad 12 proc.
Wyznacza on liczbę urodzonych dzieci przypadających na
jedną kobietę w wieku rozrodczym.
Według
informacji
resortu,
napoczucie
takie dane
wpływają niematerialnego
tylko
Jak podkreśla
resort
rodziny,
bezpieczeństwa
daje także sytuacja na rynku pracy, która
pieniądze
ze odświadczenia
500+ płynące do rodzin .
jest najlepsza
lat.
– To jest proces dosyć długi. Jest to najbardziej preferowany współczynnik, który daje zastępowalność pokoleniową. Bez niego raczej sytuacja każdego społeczeństwa jest dosyć trudna, ponieważ powoduje, że zmniejsza
się liczba osób w danym państwie. Rząd wydaje się, że do tego dąży, żeby był ten współczynnik zastępowalności pokoleniowej, czyli ten 2,1-2,15. Na razie wydaje się, że będzie to bardzo trudne. W przyszłości, jeżeli
się nic nie zmieni, jeżeli będzie taka tendencja, będzie dalej wsparcie rodzin i pomoc, to wydaje się, że coraz
więcej rodzin będzie się decydowało na to, żeby posiadać więcej dzieci – stwierdził Bogdan Więckiewicz.
Najwyższymi współczynnikami dzietności w Europie mogą pochwalić się Francuzi, Szwedzi i Irlandczycy. Najgorzej pod względem liczby urodzeń jest w Hiszpanii i Włoszech.
www.radiomaryja.pl

Strona | 4

Papież: zraniona miłość małżeńska może być uzdrowiona

Program Caritas „Rodzina Rodzinie” przedłużony
Caritas przedłuża program Rodzina Rodzinie. Organizacja powoła także
specjalny polsko-syryjski zespół, który pomoże dotrzeć do jeszcze większej liczy potrzebujących i darczyńców.
Program Rodzina Rodzinie powstał w odpowiedzi na sytuację mieszkańców
jednego z najbardziej dotkniętych skutkami wojny syryjskiego miasta –
Aleppo. Akcja polega na wsparciu tamtejszych rodzin.
Do tej pory udało się pomóc prawie 9 tys. rodzinom. W akcję włączyło się
21 tys. polskich darczyńców. Kwota wparcia sięgnęła w sumie 35 mln zł.
Pomoc w Syrii wciąż jest niezbędna ze względu na trwającą wojnę – podkreślił ks. dr Marcin Iżycki, dyrektor
Caritas Polska.
– Zdecydowaliśmy się na przedłużenie tej akcji dlatego, że sytuacja w Syrii nie jest jeszcze unormowana, jeszcze
trwa wojna. Mamy nadzieję, że ten konflikt jak najszybciej się skończy, bowiem cierpią tam tysiące niewinnych
ludzi. Ten program jest takim modelowym programem. Będziemy chcieli program Rodzina Rodzinie zachować
nawet wtedy, gdy ten konflikt się zakończy, bowiem będziemy się starali pomagać w odbudowie tego kraju.
Jeżeli przyjdzie taka konieczność, to będziemy również pomagać w innych miejscach na świecie – powiedział dr
Marcin Iżycki dodając, że pomoc konkretnym rodzinom udzielana przez konkretne rodziny jest bardzo ważna.
W ramach programu Rodzina Rodzinie, Caritas współpracuje z syryjskim odziałem dzięki utworzonym w centrum
konfliktu Hope Center. Dodatkowo organizacja współdziała także z Caritas w Libanie oraz m.in. Kościołem syryjsko-prawosławnym.
Więcej informacji o prowadzonej akcji, a także formach wsparcia można znaleźć na stronie caritas.pl
www.radiomaryja.pl

Warszawa: od nowego roku „Opieka 75 plus” także dla seniorów pozostających w rodzinach
Od nowego roku program „Opieka 75 plus” skierowany będzie nie tylko do osób samotnych w wieku 75 lat
i więcej, ale także do osób pozostających w rodzinach – poinformowała w piątek w Iławie szefowa MRPiPS
Elżbieta Rafalska. Na realizację programu przeznaczono ponad 57 mln zł.
Program „Opieka 75 plus” jest realizowany przez samorządy i polega na świadczeniu usług opiekuńczych dla
seniorów w miejscu zamieszkania.
Minister Elżbieta Rafalska powiedziała PAP w Iławie, że „Opieka 75 plus” był to program pilotażowy i wprowadzenie w nim zmian jest efektem obserwacji i wyciągania wniosków.
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„Nie wiedzieliśmy, jakie będzie zainteresowanie samorządu, jakie złożą oferty i czy kwota, która była na to
przeznaczona, będzie wystarczająca.(..) Okazuje się, że są rodziny, w których dwie osoby mają powyżej 75 lat i
obie potrzebują wsparcia, a teraz była to oferta dla jednoosobowych gospodarstw emeryckich” – wyjaśniła minister.
Program jest adresowany do małych gmin – do 60 tys. mieszkańców. Na wsparcie mogą liczyć jednak tylko te samorządy,
które świadczą usługi opiekuńcze samodzielnie. Pieniądze z
programu mogą być przeznaczone z jednej strony na zwiększenie liczby godzin usług opiekuńczych lub specjalistycznych
usług opiekuńczych dla osób, które już korzystają z takich
usług lub korzystały z nich w ostatnim roku, a z drugiej – na
dofinansowanie usług opiekuńczych lub specjalistycznych
usług opiekuńczych dla osób, które dotychczas ich nie otrzymywały.
Resort w komunikacie przesłanym PAP podkreślił, że w programie będą mogły uczestniczyć również gminy,
które świadczą usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze, poprzez spółdzielnie socjalne osób
prawnych, których założycielami są jednostki samorządu terytorialnego.
W ramach programu gminy wiejskie, miejsko-wiejskie i miejskie do 60 tys. mieszkańców mogą skorzystać z 50
proc. dofinansowania na świadczenie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, jeżeli
świadczenie realizują samodzielnie. Na realizację programu zapewniono w budżecie państwa ponad 57 mln zł.
Według danych MRPiPS w pierwszym półroczu 2018 r. w programie „Opieka 75 plus” uczestniczyło 358 gmin.
Do 30 czerwca 2018 r. gminy, za pośrednictwem wojewodów, zgłosiły zapotrzebowanie na pieniądze z rezerwy
celowej na ponad 6 mln zł.
Resort zwrócił uwagę, że liczba osób korzystających z usług opiekuńczych stale rośnie. Jak wynika z analizy
rocznych sprawozdań MRPiPS, w roku 2017 w porównaniu do roku 2016 w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich
oraz miejskich o około 7 proc. wzrosła liczba osób, którym w drodze decyzji administracyjnych przyznano usługi
opiekuńcze.
Ministerstwo zaznaczyło, że zgodnie z ustawą o pomocy społecznej jest to zadanie własne gmin o charakterze
obowiązkowym, a nie wszystkie gminy realizują usługi opiekuńcze. Resort podał, że z przeprowadzonego w
maju sprawozdania wynika, iż w 2017 r. usługi opiekuńcze realizowało 85 proc. (2119) gmin (wszystkich jest
2478).
Z badania wynika też, że najwięcej gmin realizujących usługi opiekuńcze samodzielnie (ponad 50 proc.) jest w
województwach: kujawsko-pomorskim, łódzkim, podlaskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim. Najmniej zaś w województwach: podkarpackim (29 proc.), śląskim (33 proc.), dolnośląskim i
wielkopolskim (po 35 proc.).
www.radiomaryja.pl
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Znamy hasło nowego roku duszpasterskiego
Misja ochrzczonych i bierzmowanych – to główne założenia kolejnego roku duszpasterskiego, który rozpocznie
się w pierwszą niedzielę adwentu pod hasłem “W mocy Bożego Ducha”. O programie duszpasterskim, który
zamyka się w 5 zeszytach tematycznych: teologiczno-pastoralnym, homiletycznym, katechetycznym, liturgicznym i maryjnym podczas konferencji prasowej w Warszawie mówili abp Wiktor Skworc oraz ks. Roman
Chromy.

Programowi duszpasterskiemu dla Kościoła w Polsce na lata
2017-2019 towarzyszą słowa: „Duch, który umacnia miłość”.
Pierwszy rok (2017/2018) przebiegał pod hasłem: „Jesteśmy
napełnieni Duchem Świętym” (Dz 2,4). Drugi rok, który rozpocznie pierwsza niedziela adwentu będzie pod hasłem „W
mocy Bożego Ducha”.

Konferencję prasową nt. przyszłego programu duszpasterskiego poprowadził rzecznik KEP, ks. Paweł Rytel-Andrianik, a zgromadzonych powitał bp Artur Miziński, sekretarz generalny KEP. Z kolei abp Wiktor Skworc oraz
ks. Roman Chromy, konsultor Komisji Duszpasterstwa przedstawili założenia programu.
– W ciągu tego nadchodzącego roku duszpasterskiego chcemy się skupić na misji ochrzczonych i bierzmowanych. Pamiętajmy, że kiedy apostołowie wyszli z wieczernika po otrzymaniu Ducha Świętego to poszli pełnić
misję i każdy katolik, każdy chrześcijanin, ma również misję do spełnienia, bo jest napełniony Duchem Świętym.
W mocy Ducha chcemy działać i każdy chrześcijanin ma mieć świadomość misji Kościoła, jaką Kościół ma w
świecie, ale także własnej indywidualnej misji jako chrześcijanin we wspólnocie rodzinnej, parafialnej, także we
wspólnocie całego społeczeństwa – powiedział abp Skworc.
– Chcemy zachęcać żeby w mocy Ducha Świętego każdy chrześcijanin wychodził i siebie ofiarował drugim, dlatego do realizacji tego programu zapraszamy wszystkich: wspólnoty kościelne, ruchy, stowarzyszenia, parafie –
dodał metropolita katowicki. Jak poinformował, nakład ostatniego programu duszpasterskiego wyniósł 12 tys.
sztuk co oznacza, że trafił do wszystkich parafii, wspólnot, ruchów i stowarzyszeń.
Program duszpasterski „W mocy Bożego Ducha” na przyszły rok zamyka się w 5 zeszytach tematycznych: teologiczno-pastoralnym, homiletycznym, katechetycznym, liturgicznym i maryjnym. Materiały mają charakter propozycji do wykorzystania duszpasterskiego.
Zeszyt teologiczno- pastoralny zawiera wszystkie teoretyczne założenia programowe. – Dotykamy w tym zeszycie teologii Ducha Świętego. W kolejnym roku szczególną uwagę będziemy zwracali na pojęcie misji apostolatu
i wiernych działających w mocy Bożego Ducha – mówił ks. Chromy.
Duchowny podkreślił, że integracyjną częścią Eucharystii jest przepowiadanie Słowa Bożego, dlatego kolejny
zeszyt poświęcony jest homiliom. – To nie są gotowe homilie, ale są to refleksje do homilii w następującym
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kluczu – liturgia Słowa Bożego, fragment Ewangelii, rozwijany w trzech perspektywach – wyjaśnienie tekstów
świętych i odsłonięcie obchodzonego misterium, druga perspektywa to rozpoznanie misterium Chrystusa
obecnego w obrzędach liturgicznych i trzecia perspektywa to wskazanie na życie chrześcijanina przemienionego przez Ducha Świętego – powiedział.
Ks. Chromy poinformował, że w zeszycie katechetycznym proponowane są bloki następujących katechez: dla
członków parafialnych rad duszpasterskich, katechezy dla dorosłych oraz dla rodziców dzieci przystępujących
do bierzmowania.
– Tutaj myślę jest pewien kryzys. To nie jest oczywiste, że we wszystkich parafiach przy okazji przygotowywania młodzieży do sakramentu bierzmowania zwracamy uwagę na formację rodziców. Udaje się to nam przy
okazji przygotowania dzieci pierwszokomunijnych, natomiast jest znacznie trudniej jeżeli chodzi o rodziców
kandydatów do bierzmowania. Nie bał bym się tego jako duszpasterz. My też nie proponujemy materiału obciążającego. Jeżeli udałoby się w każdej polskiej parafii raz na dwa miesiące zaprosić rodziców kandydatów do
bierzmowania i z pomocą tych scenariuszy katechez – z jednej strony zaproponować elementy formacyjne, a
z drugiej elementy modlitewne, to myślę, że byłby dobrze – powiedział.
Zeszyt liturgiczny zawiera z kolei gotowe konspekty nabożeństw. Szczególną uwagę zwraca się tu na nabożeństwa rozpoczynające i kończące roku duszpasterski, a także nowennę przed Uroczystością Zesłania Ducha
Świętego. W ostatnim zeszycie – maryjnym – umieszczono m.in. konferencje maryjne i 5 maryjnych celebracji
Słowa Bożego.
www.ekai.pl

Ełk: Bp Mazur „Jeżeli rodzina zostanie osłabiona, to wszystko się rozejdzie…”
„Jeżeli rodzina zostanie osłabiona, to wszystko się rozejdzie. W naszej diecezji chcemy mocny nacisk położyć na
pomoc małżeństwom, pomoc rodzinie aby stawały się podmiotem ewangelizacji” – mówił bp Jerzy Mazur w czasie inauguracji w diecezji ełckiej kolejnej edycji Studium Małżeństwa i Rodziny im. św. Jana Pawła II.
Biskup ełcki dodał, że obecnie ma miejsce potężny jest atak
na małżeństwo i rodzinę. Dlatego, jak tłumaczył “jest
ogromna

potrzeba

dzielenia

się

doświadczeniem,

świadectwem swojego życia aby inni uniknęli pewnych kryzysów, aby umieli przejść przez trudne chwile
przeżywane w małżeństwie i rodzinie”.
Mszą św. w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku zainaugurowano kolejną edycję Studium Małżeństwa i Rodziny im. Św. Jana Pawła II, w ramach którego absolwenci uzyskają wiedzę m.in. z podstaw
teologii, psychologii, duchowości małżeństwa i rodziny, a także bioetycznych i biomedycznych aspektów
prokreacji.
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„Studium skierowane jest dla osób zaangażowanych w duszpasterstwo rodzin, a także do osób, które chcą
pogłębić swoja wiedzę na temat małżeństwa i rodziny . Szczególną misją jest wykształcenie osób, które oprócz
formacji własnej, w przyszłości podejmą się zadania towarzyszenia narzeczonym w ich drodze do małżeństwa
poprzez posługę doradcy życia małżeńskiego, czy też współpracować będą z duszpasterzami jako animatorzy
duszpasterstwa rodzin w parafiach” – mówił ks. dr Paweł Tober, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Ełckiej.
„Korzyści dla uczestników studium to wzmocnienie osobistych relacji interpersonalnych, poprawa efektywności
komunikacji, głębsze zrozumienie własnych potrzeb, nabycie umiejętności prowadzenia warsztató,; pogłębienie
rozumienia nauki Kościoła o małżeństwie i seksualności; dogłębne rozumienie małżeństwa według Jana Pawła
II” – mówiła Monika Zubowicz, diecezjalny doradca życia rodzinnego.
Bp Jerzy Mazur życzył uczestnikom rozpoczynającego się studium, aby „zdobywali i wiedzę i mądrość, która
jest darem Ducha Świętego” i by „ te spotkania przyniosły obfite owoce dobrego przygotowania się do pomocy
sobie w rodzinie, najbliższym, a także tym, którzy będą do was przychodzić”.
Studium obejmuje 120 godzin zajęć, które odbywają się średnio raz w miesiącu. Wykłady znajdą swoją kontynuację w części warsztatowej, która pozwoli na nabycie konkretnych umiejętności pracy z grupą, komunikacji
interpersonalnej, mediacji, sposobów pomagania w kryzysie.
Ukończenie studium uprawnia, po uzyskaniu Misji Biskupa Ełckiego, do pracy w katolickich poradniach rodzinnych i zespołach interdyscyplinarnych przygotowujących narzeczonych do sakramentu małżeństwa.
www.ekai.pl

Życie ludzkie jest święte – przypominają polscy prawnicy na Jasnej Górze
O tym, że „życie ludzkie jest święte” przypomnieli na
Jasnej Górze uczestnicy 39. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Prawników. Jej organizatorem jest od lat Stowarzyszenie Polskich Prawników Katolickich, które
walczy o zagwarantowanie prawa do życia człowieka
od poczęcia do naturalnej śmierci.
Mszy św. przewodniczył bp Piotr Sawczuk z diec. siedleckiej, delegat Episkopatu ds. duszpasterstwa prawników, a homilię wygłosił bp Józef Wróbel z archidiecezji lubelskiej, przewodniczący Zespołu Ekspertów
KEP ds. Bioetycznych.
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W kazaniu mówił o wartości życia ludzkiego. – Kto życia nie przyjmuje, kto życie odrzuca, występuje przeciwko
Bogu i Jego miłości, bo gardzi Bożą miłością, która do życia powołuje człowieka przez akt stworzenia jego duszy
– mówił kaznodzieja. Bp Wróbel przypomniał, że w dziecku urzeczywistnia się człowieczeństwo jego rodziców,
tak jak w Jezusie Chrystusie urzeczywistnia się człowieczeństwo Matki Najświętszej. Zwrócił też uwagę, że Maryja, dając na Swojego Syna, uwrażliwia każdego z nas na szczególną relację między matka a dzieckiem.
Krajowy duszpasterz prawników ks. Tomasz Czarnocki zauważył, że tegorocznym tematem pielgrzymki jest zagadnienie świętości życia. – Naszymi prelegentami są: bp Józef Wróbel, przewodniczący Zespołu Ekspertów ds.
Bioetycznych przy KEP, i on podejmuje temat: ‘Medyczna troska o pacjenta w stanach krytycznych. Stanowisko
bioetyki katolickiej’, a drugi temat – mec. Jerzy Kwaśniewski, prezes Ordo Iuris „Ochrona życia w prawie polskim
i międzynarodowym”. To jest takie szersze spojrzenie na życie od poczęcia do naturalnej śmierci. Punktem wyjścia była inicjatywa obywatelska „Zatrzymaj aborcję” – powiedział duszpasterz prawników.
Prezes Instytutu Ordo Iuris, mecenas Jerzy Kwaśniewski zauważył, że zarówno prawo polskie, jak i międzynarodowe w dużej
części sprzyja ochronie najsłabszych, ale wymaga kompetentnego i uczciwego podejścia. – Od 20 lat polski Trybunał Konstytucyjny konsekwentnie chroni życie, również prawo międzynarodowe służy życiu i chroni życie, znacząca część państw
świata realizuje standard ochrony życia lepiej niż Polska. Polska
na 196 państw świata ma dopiero 128 pozycję jeśli chodzi o
ochronę życia
–
powiedział
prezes.
Podkreślił,
w tym obszarze jest bardzo dużo do zrobienia.

że

– Im wyższa świadomość prawna prawników, tym większa tendencja do opowiedzenia się za życiem. Ci prawnicy,
którzy poświęcili się studiom prawniczym i zgłębiają tę dziedzinę dostrzegają, że obrona życia służy odbudowie
całego społeczeństwa – zauważył mecenas Kwaśniewski.
List do uczestników jasnogórskiej pielgrzymki prawników wystosował prezydent RP Andrzej Duda, doktor nauk
prawnych. – Cieszę się, że w roku obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości na Jasną Górę,
do sanktuarium, w którym nawet w najtrudniejszych momentach naszej historii wiernie strzeżono patriotycznego
i chrześcijańskiego dziedzictwa polskości, z całej Rzeczypospolitej pielgrzymują razem przedstawiciele zawodów
i środowisk prawniczych, a więc osoby realizujące niezwykle ważne posłannictwo, misję, której istotę prof. Leon
Petrażycki wyraził słowami: Prawo rozumne jest szkołą moralności, instytucją wychowawczą narodu i całej ludzkości. Wpływając na niemal wszystkie sfery życia społecznego prawo powinno być narzędziem właściwie pojętego
postępu, środkiem urzeczywistniania wartości, które wyrastając z Dekalogu i Ewangelii najpierw przez stulecia
przemieniały Europę, a następnie promieniując na cały świat zyskały miano uniwersalnej. Tak rozumiane prawo
służące owym ponadczasowym wartościom oraz dobru wspólnemu, a nie partykularnym, czasem moralnie wątpliwym interesom, to dzisiaj najważniejsze narzędzie naprawy Rzeczypospolitej. (…) Życzę, aby uczestnictwo w
ogólnopolskiej pielgrzymce prawników na Jasną Górę przysporzyło państwu wewnętrznej siły i determinacji w
staraniach o to, aby nasza Ojczyzna obfitowała w bezcenne bogactwo, jakim są ludzie prawi, ludzie sumienia” –
napisał prezydent Andrzej Duda.
Prokuratorzy, sędziowie, adwokaci, radcy prawni, referendarze sądowi, komornicy i wszyscy, którzy profesjonalnie zajmują się stosowaniem prawa modlili się także o wiarę i mądrość w wykonywanym przez nich zawodzie.
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Po raz pierwszy prawnicy polscy, w tym adwokaci, przybyli na Jasną Górę 3 listopada 1957 r. i był to owoc
ponowionych 3 maja 1957 r. Ślubów Jasnogórskich, już wtedy z udziałem Prymasa Polski Stefana kardynała
Wyszyńskiego. Do Częstochowy zaczęły wówczas pielgrzymować z całej Polski poszczególne grupy zawodowe.
Od tamtego dnia, stało się tradycją, że prawnicy polscy, w tym adwokaci i aplikanci adwokaccy każdego roku, w
pierwszą sobotę października, pielgrzymują na Jasną Górę.
www.ekai.pl

Warszawa-Praga: Rozpad małżeństwa i rodziny jest podstawą wszelkich kryzysów na świecie
Rozpad małżeństwa i rodziny jest podstawą wszelkich kryzysów na świecie – powiedział bp Romuald Kamiński. Uroczystą mszą św. w podziemiach kościoła Nawrócenia Św.
Pawła Apostoła na warszawskim Grochowie zainaugurowano
nowy rok akademicki Diecezjalnego Duszpasterstwa Studentów ‘Arka’. Liturgii przewodniczył bp warszawsko-praski.
W homilii zachęcał on młodzież by w sposób twórczy i odpowiedzialny wykorzystała czas studiów. Przypomniał, że ich
życie ma wielką wartość w Bożych oczach.
– Człowiek, który zna swoją godność, który umie ją docenić, ma zdecydowanie łatwiej oprzeć się w życiu różnym
pokusom, które prowadzą do zła. Umie w porę powiedzieć “Nie” grzechowi, ma bowiem więcej roztropności i
więcej mocy którą czerpie od Boga – powiedział bp Kamiński zachęcając studentów do troski o życie duchowe.
– By budować, jak mówił Stefan Kardynał Wyszyński “Cywilizację Miłości”, potrzeba osobistej modlitwy, słuchania
Bożego Słowa oraz Eucharystii, gdzie spotykamy się ze Zbawicielem – mówił biskup warszawsko-praski. Zwrócił
uwagę, że by móc właściwie korzystać z mszy św. niezbędne jest przygotowanie. – Trzeba zatrzymać się i sięgnąć
po Pismo Święte. W dobie dzisiejszej techniki dostęp do czytań z dnia nie jest trudny. Wystarczy zajrzeć do
komórki – stwierdził kaznodzieja.
Mówiąc o powołaniu bp Kamiński podkreślił wartość małżeństwa nazywając je “drogą królewską”. – Cała droga
odkupienia przeszła przez małżeństwo i rodzinę. To w niej został umiejscowiony Syn Boży. Pokazuje nam to, że
ta droga życia i powołania jest fundamentem na którym dopiero buduje się inne wielkie struktury społeczne –
powiedział biskup warszawsko-praski zachęcając młodzież by właściwie przygotowała się do tego powołania.
Zwrócił uwagę, że u postaw klęski każdej wspólnoty i każdej cywilizacji leży destrukcja małżeństwa i rodziny. –
Nie najazdy, czy jakieś inne ekologiczne kłopoty przyczyniają się do destrukcji społeczeństw i narodów, ale
upadek tej podstawowej wspólnoty jaką jest rodzina i odwrotnie kiedy właściwie budowana jest ta podstawowa
komórka

życia

przyczynia

się

to

do

rozwoju

a

więc

niesie

pomyślność

wszystkim-

oświadczył.

Stwierdził, że piętą achillesową współczesnych czasów jest brak wierności. – Tu nie chodzi o byle jakie zobowiązania, czy przysięgi, ale te które człowiek podejmuje raz na całe życie. Wielu nie umie wytrwać,
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nie traktuje nawet na serio danego słowa. Cierpią wówczas nie tylko osoby bezpośrednio związane z danym
człowiekiem ale wręcz całe społeczeństwo. Jeśli dane słowo za chwilę może być zniwelowane, wówczas tworzy
się niestabilny grunt pod wszelkie inne zobowiązania – ostrzegł bp Kamiński.
Siedzibą Diecezjalnego Duszpasterstwo Akademickiego ‘ARKA’ jest ‘Dom Słowa Bożego’ przy ulicy Grochowskiej
w Warszawie.
www.ekai.pl

Warszawa: zwierzchnik Rycerzy Kolumba apeluje do rodzin o chrześcijańskie świadectwo
Autentyczne

świadectwo

chrześcijańskich

rodzin

jest niezbędne wobec sekularyzacji świata – powiedział w Warszawie
Carl

Anderson,

Przedstawiciele
przebywają
odzyskania

w

Najwyższy

Rycerz

międzynarodowej,
naszym

przez

Polskę

kraju

Zakonu

katolickiej
w

Rycerzy

Kolumba.

organizacji

mężczyzn

związku

niepodległości

i

40.

z

100.

rocznicą

rocznicą

wyboru

kard. Wojtyły na papieża.
Rycerze Kolumba są katolicką organizacją bratniej pomocy zrzeszającą mężczyzn. Działają w kilkunastu
państwach świata i gromadzą w swoich szeregach ponad 1,95 miliona członków. Zasadami Rycerzy Kolumba
są miłosierdzie, braterstwo i patriotyzm.
Przybywając do Polski w 2005 r. Rycerze Kolumba starali się realizować wskazania adhortacji Jana Pawła II
„Ecclesia in Europa” - powiedział Carl Anderson. Podczas uroczystego przyjęcia z udziałem przedstawicieli
Kościoła, świata kultury i mediów powiedział, że organizacja chce pomóc katolikom być aktywniejszymi w
kulturze. Zacytował słowa Jana Pawła II, iż kultura jest zagrożona przez „utratę pamięci i dziedzictwa chrześcijańskiego”.
Najwyższy Rycerz podkreślił, że obecnie, gdy Polska kontynuuje procesy integracji europejskiej, kulturowe
trendy, które dążą do narzucenia antropologii bez Boga i bez Chrystusa stają się coraz bardziej widoczne.
„Katolicy muszą być gotowi żyć tak, by pokazać że Bóg istnieje – i robić to w sposób wyraźny i wyróżniający
się” – zaapelował Anderson.
Zwierzchnik Rycerzy Kolumba wskazywał na znaczenie życia rodzinnego, zgodnego z zasadami Ewangelii.
„Jeśli chrześcijanie maja nadzieję wpłynąć na instytucje demokratyczne, absolutnie konieczne jest autentyczne świadectwo niezliczonych chrześcijańskich rodzin – świadectwo, które ukaże wyraźnie, że Chrystus
dokonuje wyjątkowej zmiany w ich życiu” – stwierdził Carl Anderson.
Wdzięczność za wpieranie inicjatyw podejmowanych przez Kościół w Polsce oraz Kościół na całym świecie
wyraził Rycerzom Kolumba abp Stanisław Gądecki. „Polscy katolicy mają wiele do zaoferowania

Strona | 12

Papież: zraniona miłość małżeńska może być uzdrowiona

współczesnemu światu, ale aby to urzeczywistnić potrzebują wsparcia” – napisał przewodniczący KEP.
Organizację założył ks. Michael McGivney, który w 1882 r. w New Haven w Stanach Zjednoczonych zgromadził
grupę mężczyzn pragnących wspierać się wzajemnie i formować w wierze katolickiej. 15 marca 2008 roku
Benedykt XVI zatwierdził dekret o heroiczności cnót Sługi Bożego ks. McGivney'a.
W ostatnim czasie Rycerze Kolumba ze szczególnym zaangażowaniem włączają się w pomoc chrześcijanom
prześladowanym i będącym ofiarami ludobójstwa na Bliskim Wschodzie. Tylko od 2014 r. pomoc przekazana
przez Zakon chrześcijańskim uchodźcom z tej części świata, wyniosła ponad 13 mln dolarów.
w czasie ostatniego dziesięciolecia Rycerze Kolumba przekazali prawie 1,28 miliarda dolarów na cele charytatywne i przepracowali ponad 612 milionów godzin jako wolontariusze wspierając różnego rodzaju działalność charytatywną.
W Polsce obecni są od ponad 13 lat i liczą ponad 5 tys. członków działających w 104 radach na terenie 28
diecezji. Kapelanem stanowym Rycerzy Kolumba w naszym kraju jest abp. Wacławem Depo.
www.niedziela.pl

List Konferencji Episkopatu Polski na obchody XVIII Dnia Papieskiego pod hasłem
„Promieniowanie ojcostwa”
Umiłowani w Chrystusie Panu Siostry i Bracia!
Biblijny opis stworzenia Ewy, zaczerpnięty z Księgi Rodzaju,
jest obrazem planów Boga względem człowieka. Bóg powołuje
go do istnienia z miłości i jednocześnie ku niej kieruje (por.

Familiaris consortio 11). Człowiek zaś, odkrywając zaszczepioną w nim przez Stwórcę potrzebę miłości, przeżywa ją we
wspólnocie małżeńskiej. Jej sakramentalny i nierozerwalny
charakter, jako związku pomiędzy mężczyzną i kobietą, potwierdził

zaś

Jezus

w

dialogu

z

faryzeuszami

opisanym w odczytanej przed chwilą Ewangelii wg św. Mateusza. Małżeństwo w zamyśle Bożym staje się
rodziną, gdzie małżonkowie podejmują rolę ojca i matki. Tematowi ojca chcemy poświęcić XVIII Dzień Papieski, który w jedności z papieżem Franciszkiem, będziemy przeżywali już za tydzień, w niedzielę 14 października, pod hasłem „Promieniowanie ojcostwa”.
I. Ojcostwo w Objawieniu według nauczania św. Jana Pawła II
Pełnię objawienia Boga jako Ojca przyniósł Jezus Chrystus. Jego wyjątkowa relacja z Ojcem opiera się na
miłości, którą Bóg uroczyście wyznał swemu Synowi podczas chrztu w Jordanie (por. Mk 1,9-11) i w akcie
przemienienia na górze Tabor (por. Mk 9,2-8). Chrystus w dialogu z Ojcem odpowiada na nią czułym słowem
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Abba (por. Mk 1,36), które możemy oddać jako Tato, Tatusiu, Drogi Ojcze. Tym wyrażeniem Pan Jezus ujawnia
również najgłębszy szacunek wobec Ojca, pełną pokoju i wzajemnego zrozumienia więź oraz całkowite i dobrowolne oddanie siebie do ojcowskiej dyspozycji w dziele zbawienia. Według św. Jana Pawła II „istnieje wzajemność pomiędzy Ojcem i Synem w zakresie tego, co wiedzą o sobie (por. J 10, 15), tego, kim są (por. J 14,
10), tego, co czynią (por. J 5, 19; 10, 38) oraz tego, co posiadają” (Więź Jezusa z Ojcem – objawienie tajemnicy

trynitarnej, Audiencja generalna, 10 marca 1999). Głęboka Ojcowsko-Synowska relacja rodzi pewność, iż Syn
zawsze będzie wysłuchany przez Ojca.
Tajemnicę Boga jako Ojca, który stanowi wzór dla ojcostwa ziemskiego, ukazał nam św. Jan Paweł II w cyklu
katechez wygłoszonych w 1999 roku. Za najważniejszą cechę ojcostwa Boga Papież Polak uznał „zdolność do
nieskończonej miłości, do ofiarowania się bez zastrzeżeń i bez miary” ( Więź Jezusa z Ojcem…). Wyrazem
szczególnie głębokiej, trwałej i współczującej ojcowskiej miłości Boga wobec człowieka były zaś Jego zbawcze
interwencje w dziejach Narodu Wybranego.

II. Św. Jan Paweł II o ojcostwie ludzkim
„Mężczyzna, ukazując i przeżywając na ziemi ojcostwo samego
Boga – jak pisał św. Jan Paweł II w Familiaris consortio – powołany
jest do zabezpieczenia równego rozwoju wszystkim członkom rodziny. Spełni to zadanie przez wielkoduszną odpowiedzialność za
życie poczęte pod sercem matki, przez troskliwe pełnienie obowiązku wychowania, dzielonego ze współmałżonką, przez pracę,
która nigdy nie rozbija rodziny, ale utwierdza ją w spójni i stałości,
przez dawanie świadectwa dojrzałego życia chrześcijańskiego” (FC
25).
Bezsprzecznie ojciec odgrywa istotną rolę w rozwoju osobowości dziecka, pozwalając mu odkryć jego tożsamość płciową, poczucie własnej wartości, a poprzez stawiane wymagania i wyznaczane obowiązki daje mu
możliwość usamodzielnienia się w życiu. Stąd też św. Jan Paweł II wskazywał, iż „współcześnie [istnieje] zapotrzebowanie na ojców, którzy potrafią pełnić swoją rolę, łącząc czułość z powagą, wyrozumiałość z surowością, koleżeństwo z autorytetem” (Święty Józef – człowiek pracy i modlitwy, „L`Osservatore Romano” nr 3
(39) 1983).
Fundamentalny jest również udział ojca w procesie rozwoju wiary dziecka. Kształtuje bowiem ono obraz Boga
poprzez przykład zachowań swojego ojca. Nawiązał do tego Ojciec Święty w swoim dziele pt. Dar i Tajemnica:
„Nieraz zdarzało mi się budzić w nocy i wtedy zastawałem mojego Ojca na kolanach, tak jak na kolanach
widywałem go zawsze w kościele parafialnym.” ( Dar i Tajemnica, Kraków 2005, s. 23). Może dlatego też po
latach Papież Polak pytał: „A wy, ojcowie, czy umiecie modlić się z waszymi dziećmi, z całą wspólnotą domową, przynajmniej od czasu do czasu? Wasz przykład — prawego myślenia i działania — poparty wspólną
modlitwą jest lekcją życia (…) Pamiętajcie: w ten sposób budujecie Kościół” (FC 60).
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III. Ojcostwo a patriotyzm
Ojcostwo silnie wiąże się z postawą patriotyzmu. „Ojczyzna – jak pisał św. Jan Paweł II w dziele pt. Pamięć i

tożsamość – to poniekąd to samo, co ojcowizna, czyli zasób dóbr, które otrzymaliśmy w dziedzictwie po ojcach”
(Pamięć i tożsamość, Kraków 2005, s. 66). Przeżywając setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości,
stawiamy sobie pytanie – jak to dziedzictwo zachować i przekazać? Odpowiedź wydaje się prosta i trudna zarazem – może się to dokonać przede wszystkim przez silną rodzinę. Dziś więc patriotyzm to troska o rodzinę
opartą na silnym fundamencie miłości mężczyzny i kobiety, którzy odkrywają powołanie do macierzyństwa i
ojcostwa, otwierając się na dar potomstwa. Przyjęcie daru życia, jak i obowiązek wychowania dziecka, spoczywają zarówno na kobiecie, jak i mężczyźnie. Z jednej strony ojciec nie może być tu wykluczany, z drugiej zaś –
sam nie może zwalniać się z tej odpowiedzialności.
IV. Problemy i wyzwania współczesnych ojców
Dzisiaj, niestety, jesteśmy wielokrotnie świadkami kryzysu tożsamości ojca. Wiąże się on często z kryzysem
męskości. Przejawia się przede wszystkim w niedojrzałości duchowej i emocjonalnej, w niezaradności oraz w
braku pewności siebie. Niebezpieczna jest też postawa swobodnego używania życia oraz lęk przed zawieraniem
trwałych związków i podejmowaniem decyzji na całe życie. Bolesne konsekwencje dla żony i dzieci rodzi sytuacja, gdy ojciec niejednokrotnie bardziej utożsamiają się z wykonywanym zawodem lub firmą niż własną rodziną. Nie można nie wspomnieć w tym miejscu o fizycznym braku ojca w rodzinie spowodowanym przez wyjazd w celach zarobkowych, a „jak uczy doświadczenie, nieobecność ojca powoduje zachwianie równowagi psychicznej i moralnej oraz znaczne trudności w stosunkach rodzinnych” (FC 25).
Karol Wojtyła w dramacie zatytułowanym Promieniowanie Ojcostwa wskazuje drogę do przezwyciężenia kryzysu
ojcostwa: „Po jakimś długim czasie zdołałem zrozumieć, że nie chcesz, ażebym był ojcem, nie stając się dzieckiem. Dlatego właśnie przyszedł na świat Twój Syn” (Promieniowanie ojcostwa [w:] K. Wojtyła, Poezje i dramaty,
Kraków 1999, s. 263). W Chrystusie stajemy się dziećmi naszego Ojca w niebie, samotność i niepewność ustępują miejsca więzi i poczuciu stabilizacji. Mężczyzna w ten sposób odkrywa autentyczny obraz Ojca, który może
realizować swoim życiem, nawet w sytuacji braku właściwych wzorców wyniesionych z domu rodzinnego.
V. Przesłanie XVIII Dnia Papieskiego
Przeżywany już za tydzień XVIII Dzień Papieski jest okazją, aby wyrazić
wdzięczność wszystkim ojcom, którzy gorliwie realizują trud wychowania swych dzieci, objawiając im tym samym Ojcostwo Boga. Jesteście
przykładem
i inspiracją dla tych, którzy poszukują wzorów do naśladowania. Naszym pasterskim sercem ogarniamy wszystkich, którzy w swoim życiu
nie doświadczyli autentycznej miłości Ojca. Poprzez modlitwę Kościoła,
głoszenie Słowa Bożego i doświadczenie wspólnoty pragniemy ukazać
wam ojcostwo Boga, od którego bierze początek wszelkie ojcostwo na
ziemi (por. Ef 3,15). Zachęcamy, aby mężczyźni poprzez pielęgnowanie
synowskiej relacji do Boga dojrzewali do roli męża i ojca w rodzinie
oraz w tym powołaniu nieustannie się doskonalili.
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W trud wychowania młodego pokolenia Polaków włącza się już od osiemnastu lat Fundacja „Dzieło Nowego
Tysiąclecia”. Stypendia wypłacane blisko dwóm tysiącom uczniów i studentów z całej Polski pozwalają im
rozwijać swoje dary i talenty. W przyszłą niedzielę, podczas kwesty przy kościołach i w miejscach publicznych,
będziemy mogli wesprzeć materialnie ten wyjątkowy, konsekwentnie budowany przez nas wszystkich pomnik
wdzięczności św. Janowi Pawłowi II. Wierzymy, że stypendyści będą w przyszłości świadkami wartości duchowych, rodzinnych i patriotycznych w duchu nauczania Papieża Polaka.
Na czas przeżywania XVIII Dnia Papieskiego udzielamy wszystkim pasterskiego błogosławieństwa.

Podpisali: Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi
obecni na 379. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski,
Janów Podlaski-Siedlce, 7-9 czerwca 2018 r.
www.episkopat.pl

Dzień Papieski w przededniu 40. rocznicy wyboru Jana Pawła II
„Promieniowanie Ojcostwa” – to hasło XVIII Dnia Papieskiego,
który obchodzony był w niedzielę 14 października w całej Polsce i w środowiskach polonijnych na całym świecie. Poprzez
szereg wydarzeń duchowych i kulturalnych przypominane było
nauczanie św. Jana Pawła II. We wszystkich kościołach i na ulicach miast odbyła się zbiórka na „żywy pomnik” Papieża – Polaka, czyli stypendia dla zdolnej młodzieży z ubogich rodzin.
Organizatorem Dnia Papieskiego jest co roku Fundacja „Dzieło
Nowego Tysiąclecia”.
XVIII Dniu Papieskiemu towarzyszyło hasło „Promieniowanie ojcostwa”. – Ojcostwo trzeba dowartościować,
zwłaszcza, gdy przeżywa wielki kryzys. Św. Jan Paweł II uczy, że nie można być prawdziwym ojcem, jeśli nie
odkryje się najpierw, że jest się synem Boga. Poczucie Bożego synostwa sprawia, że człowiek zaczyna być
ojcem wobec innych – ojcem w rodzinie lub ojcem duchowym. Ojcowie zostawiają swoim dzieciom spuściznę
– materialną i duchową. To jest „ojcowizna”, a zespół tych ojcowizn to Ojczyzna – wyjaśniał ideę tegorocznego
Dnia Papieskiego ks. Dariusz Kowalczyk, prezes Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia.
XVIII Dzień Papieski zbiegł się z 40. rocznicą pontyfikatu Jana Pawła II, która przypada w najbliższy wtorek 16
października. – Chcemy przypominać, że papież przez te lata był ojcem nie tylko dla katolików i chrześcijan,
ale dla bardzo wielu ludzi dobrej woli. Dopiero zaczynamy odkrywać, jak wielki miał wpływ na ludzi w Polsce,
w całym bloku wschodnim, w Europie i na świecie – uważa ks. Kowalczyk.
Nagrody TOTUS TUUS
Tradycyjnie w przeddzień Dnia Papieskiego wręczone zostały na Zamku Królewskim w Warszawie nagrody
TOTUS

TUUS,

przyznawane

przez

Fundację

“Dzieło

Nowego

Tysiąclecia”

w

pięciu

kategoriach
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różnym instytucjom i osobom za propagowanie nauczania św. Jana Pawła II. W tym roku laureatami nagrody
zostali: b. premier prof. Hanna Suchocka, reżyser prof. Ryszard Peryt, Stowarzyszenie „Hospicjum św. Kamila w
Bielsku–Białej”, dominikanin o. prof. Jarosław Kupczak oraz Katolicka Agencja Informacyjna świętująca 25-lecie
powstania.
Dziękować za Jana Pawła II
Centralne obchody rozpoczęła w niedzielę Msza św. radiowa transmitowana z warszawskiej bazyliki św. Krzyża.
Kard. Kazimierz Nycz podkreślił w homilii, że Dzień Papieski jest po to, aby dziękować za św. Jana Pawła II,
poznawać jego naukę i to wszystko, co jako głosiciel Słowa Bożego papież Polak mówił Kościołowi i współczesnemu światu.
„Po zakończeniu tego pontyfikatu widzimy jak [jego słowo – przyp. KAI] było skuteczne w różnych wymiarach,
jak zmieniało człowieka, ludzkie serca, ale też struktury, które pękały pod wpływem tego nauczania, pełnego
miłości i pełnego Słowa, które niosło nadzieję i miłość” – powiedział kard. Nycz.
W południe Mszy św. w Świątyni Opatrzności Bożej w intencji darczyńców Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”
przewodniczył prezes FDNT ks. Dariusz Kowalczyk. W homilii nawiązał do historii rodziny świętego papieża, w
tym jego rodziców. – Św. Jan Paweł II mówił nam o swoim ojcu jako człowieku niezwykłym, którego mógł widywać, kiedy budził się w nocy jako mały chłopiec, na klęczniku, który modlił się. Widywał go też jako człowieka
pochylonego, zatopionego w lekturze Pisma Świętego – podkreślił ks. Kowalczyk.
Duchowny zaznaczył, że 40. rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża powinna inspirować i uczyć dobrego życia. – Jako taką konkretna podpowiedź w tym inspirowaniu i uczeniu zachęcam, byśmy sięgnęli po te
dokumenty papieskie i dramat Karola Wojtyły „Promieniowanie ojcostwa” – dodał.
Stypendyści dzieła z archidiecezji krakowskiej zgromadzili się z kolei w Sanktuarium św. Jana Pawła II. Abp Marek
Jędraszewski tłumaczył tam, dlaczego młodzi tak lgnęli do Jana Pawła II. „Oni czuli, że to jest ich ojciec, który
kocha, który też od nich wymaga. Oni czuli, że właśnie w tym, że wymaga, objawia się jego ojcowska miłość” –
mówił hierarcha, nawiązując do hasła Dnia Papieskiego.
Metropolita krakowski podkreślał, że Jan Paweł II budował Kościół także przez swoją miłość i nadzieję pokładaną
w ludziach młodych. „My dzisiaj, chcąc wejść w błogosławioną przestrzeń jego promieniowania i jego zdążania
do Boga, pochylamy się nad Fundacją Dzieło Nowego Tysiąclecia, która powstała jako wyraz szczególnej
wdzięczności dla Jana Pawła II za jego niestrudzoną posługę na rzecz Kościoła i naszej ojczyzny” – zauważył
kaznodzieja.
Przypomniał też trzy podstawowe cele FDNT: wspieranie rozwoju kultury i nauki chrześcijańskiej oraz chrześcijańskich mediów w Polsce, podnoszenie szans edukacyjnych młodzieży z małych miast i wsi, a także upowszechnianie nauczania papieża Jana Pawła II.
„Z tymi celami wiąże się także wezwanie do modlitwy, do naszej gotowości, by cierpienia, jakie niekiedy stają
się naszym udziałem, ofiarować w intencji młodych naszej ojczyzny, a także wezwanie do ofiarności na rzecz
tych młodych właśnie, którzy już niedługo wezmą na swoje barki odpowiedzialność za Kościół powszechny,
Kościół w Europie, Kościół w Polsce i za Polskę” – podsumował.
Więcej: www.ekai.pl
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Polska: Dzień Dziecka Utraconego
Dlaczego 15 października?
Bo tyle trwa ciąża począwszy od 1 stycznia. Dlaczego jest tak ważny?
Bo nie ma chyba rodziny, w której nie zdarzyłoby się to nieszczęście,
polegające na tym, że to rodzice odprowadzają swoje dzieci do bram
wieczności a nie dzieci rodziców. Świat staje do góry nogami
i wszystko ulega przewartościowaniu.
„Czas leczy rany” … taki banał często powtarza się osobom, którym
zmarło dziecko. Ma to być pocieszenie, a wychodzi zupełnie odwrotnie. Zamiast powtarzania słów, które nic nie wnoszą, lepsze jest milczenie, uścisk dłoni, przytulenie, ciepłe spojrzenie, współczujący
uśmiech,

a

przede

wszystkim

modlitwa.

Nie ma na to żadnej reguły, choć psychologia podaje ich mnóstwo. Wszystko jednak zależy od relacji osobowej
z drugim człowiekiem i wyczucia, co najlepiej w danym momencie zrobić. Wszystko jednak zależy od relacji
osobowej z drugim człowiekiem i wyczucia, co najlepiej w danym momencie zrobić.
Jedno jest pewne. Są osoby, u których nagle wybucha rozpacz po stracie dziecka – gdzieś wcześniej zduszona
– po dwudziestu, trzydziestu latach po jego śmierci, a są również takie, które już po roku od dramatycznego
zdarzenia, po przebyciu okresu żałoby są w stanie pożegnać dziecko, pogodzić się z tym faktem i zupełnie
normalnie funkcjonować.
Często słyszy się „minie parę lat, zapomnisz”. A zapomnienie to nie jest uleczenie. Kiedy się o czymś „zapomina”
to zawsze może się również przypomnieć i to niewiadomo w jakim niespodziewanym momencie. Poza tym czas
nie jest osobą. Jak bardzo potrzebne nam są konkretne Osoby do pomocy w różnych trudnych momentach
naszego życia – wszyscy dobrze wiedzą. A więc czas odpada. Wraz z „czasem” możemy powiedzieć „jakoś to
będzie”. My jednak nie chcemy żeby „jakoś to było” – chcemy prawdziwego, rzeczywistego uleczenia a potem
życia w całkowitym zdrowiu. A zatem czas nie przyjdzie do nas, żeby nas przytulić kiedy płaczemy, żeby wesprzeć życzliwym słowem, kiedy stoimy na krawędzi. Czas z nami nie będzie kiedy płaczemy, bo czas ucieka,
ciągle jest go za mało. A my, kiedy cierpimy chcemy się zatrzymać. Często rodzice po stracie opowiadając o
okolicznościach w jakich doszło do wypadku lub innego tragicznego zdarzenia mówią „moje dziecko nie żyje …
dla mnie czas się zatrzymał, ale świat gna dalej na oślep.”
Zamiast wszelkich nietrafionych pocieszeń, rodzice po stracie dziecka proszą o modlitwę, a Dzień Dziecka Utraconego jest między innymi po to, aby o tym przypomnieć naszym rodzinom, przyjaciołom, znajomym.
Wszelkie informacje dotyczące tego co dzieje się w związku z Dniem Dziecka Utraconego w innych miastach
i miasteczkach znajdują się na stronie:
www.dlaczego.org.pl
https://www.facebook.com/dlaczego.stratadziecka
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Jasna Góra: pielgrzymka Amazonek
Z dziękczynieniem za dar życia i wołaniem do kobiet o troskę o własne zdrowie na Jasną Górę przybyła 21. pielgrzymka Amazonek. Niewiasty po chorobie nowotworowej piersi przypominają, że zdrowa matka i żona to zdrowa
rodzina. W spotkaniu wzięło udział ok. 7 tysięcy doświadczonych rakiem kobiet, nie tylko z Polski, ale również z
Niemiec, Słowacji i Czech.
W specjalnym liście do uczestniczek pielgrzymki Papież Franciszek podkreślił dwa wymiary uzdrowienia: z choroby
i fizycznego cierpienia oraz z lęku. „To właśnie lęk często popycha do usuwania na margines chorych, a tymczasem
ich sytuacja powinna być okazją do wyrażenia troski i solidarności społeczeństwa wobec najsłabszych” – czytamy
w liście.
Krystyna Wechmann, prezes Federacji Stowarzyszeń „Amazonki” zrzeszającej 26 tys. kobiet podkreśla, że pielgrzymka to manifestacja radości życia: „Jest to również wsparcie dla tych, które nie mogły przyjechać, nie mogły
być z nami, to również wspomnienie tych koleżanek, które odeszły. Tu jest moment refleksji, ale i manifestacji
radości życia. To nie jest slogan, rak nie ogranicza”.
Nawiązując do hasła pielgrzymki „Miłości bez krzyża nie znajdziesz, krzyża bez miłości nie uniesiesz”, częstochowski biskup Andrzej Przybylski podkreślił: „Nie udźwigniesz krzyża i krzyż cię zmiażdży, jeśli nie będzie w
twoim życiu Boga, który jest miłością i ludzi, którzy, choć poranieni, nie przestaną kochać”.
Ważnym wymiarem spotkania Amazonek jest zawsze apel o profilaktykę i troskę o zdrowie. Październik to od lat
miesiąc walki z rakiem.
www.vaticannews.va

Lublin: Prezydent Lublina: NIE dla „Parady Równości”
Prezydent Lublina Krzysztof Żuk wydał zakaz zorganizowania
pierwszego lubelskiego „Marszu Równości” oraz jego kontrmanifestacji, planowanych na 13 października. Jako główny powód
swojej decyzji podał troskę o bezpieczeństwo mieszkańców
i uczestników marszy.
Plany organizacji marszu spotkały się z odpowiedzią wielu lokalnych organizacji religijnych. – Chcemy modlić
się, nie przeciwko marszowi, ale o nawrócenie jego uczestników i organizatorów – tłumaczą ich przedstawiciele.
W swoim oświadczeniu Krzysztof Żuk wyjaśnił, że decyzję podjął po spotkaniu z Komendantem Miejskim
Policji i podległymi mu służbami odpowiadającymi za bezpieczeństwo w mieście. W związku z pojawianiem
się w sieci wpisów nawołujących do nienawiści wobec uczestników „Marszu Równości”, stwierdzono, że podczas wydarzenia może dojść do aktów przemocy.
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– Stanąłem przed trudną decyzją. Zostałem wciągnięty w brutalną polityczną walkę ideologiczną, ale w obliczu
zagrożenia życia i bezpieczeństwa mieszkańców, które jest dla mnie najważniejsze, i stanowiska Policji, nie
zostaje mi nic innego niż wydać zakaz dla obu zgromadzeń powołując się na art. 14 Prawo o zgromadzeniach –
napisał w oświadczeniu Prezydent Lublina.
Organizatorzy „Marszu Równości” mają 24 godziny na odwołanie się do Sądu Okręgowego od decyzji magistratu.
Do wspólnej modlitwy w intencji osób uczestniczących w „Marszu Równości” zaprosiło wiele środowisk katolickich.
W planowanym dniu organizacji marszu, Centrum Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej organizuje
Mszę świętą w intencji osób z zaburzeniami sfery seksualnej. – Naszą odpowiedzią jest modlitwa. Eucharystia
będzie sprawowana w intencji osób dotkniętych zaburzeniem w sferze tożsamości płciowej oraz ich bliskich –
tłumaczą organizatorzy.
W czwartek 11 października, w kościele Nawrócenia św. Pawła odbyło się nocne czuwanie w intencji zwycięstwa
cywilizacji życia w mieście i Ojczyźnie.
O swoich inicjatywach modlitewnych informowały też inne organizacje: lubelski oddział Klubu Inteligencji Katolickiej, lubelska Akcja Katolicka, Stowarzyszenie Polskich Prawników Katolickich czy Towarzystwo Gimnastyczne
„Sokół” w Lublinie.
– Modlitwa nie będzie przeciwko marszowi, ale o nawrócenie jego uczestników i organizatorów – tłumaczą
przedstawiciele organizacji.
www.ekai.pl

Ludźmierz: rejonowe spotkanie „Małżeństwo – projekt na całe życie”
Metropolita krakowski ks. abp Marek Jędraszewski przewodniczył Mszy św. w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Podhala w Ludźmierzu, która odbyła się w ramach rejonowego spotkania „Małżeństwo – projekt na całe
życie”. Liturgię poprzedziła prelekcja na temat: „Pomoc łaski Bożej, która wspiera i umacnia dobrą wolę ludzi”,
którą wygłosił o. prof. dr hab. Jarosław Kupczak. Po Mszy św. małżonkowie i narzeczeni modlili się przed
Najświętszym Sakramentem.
W homilii, ksiądz arcybiskup zwrócił uwagę, że teksty niedzielnej Liturgii Słowa poświęcone są tajemnicy
małżeństwa. Przypomniał kluczowe słowa Pana Jezusa: „Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako
mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje
jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela!” i podkreślił, że Bóg jest gwarantem świętości każdego związku małżeńskiego. Metropolita zwrócił
uwagę, że współczesny świat podważa podstawowe prawdy odnoszące się do ludzkiej płciowości. Dzieje się
to wbrew Bożemu zamysłowi o nierozerwalności małżeństwa i jedności małżonków.
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– W tym zamyśle szczególnej jedności kobiety i mężczyzny jest
prawda o Bogu w Trójcy Świętej Jedynym, o Trzech Osobach Boskich, złączonych ze sobą przedziwnymi więzami miłości (…) To
jest wzór szczególnej jedności osobowej przez miłość – mówił ks.
abp Marek Jędraszewski.
Teologia jedności małżeńskiej odnosi się do tajemnicy Trójcy
Świętej. Jedność małżonków jest konsekwencją wolnej, świadomej

i

odpowiedzialnej

decyzji,

a

miłość

nie

opiera

się

na chwilowych emocjach, tylko jest trwaniem ze sobą na dobre i na złe. Ksiądz arcybiskup podkreślił, że na
małżeństwo trzeba patrzeć dwuwymiarowo: jest ono pewnym aktem prawnym, ale także sytuacją, w której
osoba staje się przez czyn. Pisał o tym kardynał Karol Wojtyła w książce z 1969 roku „Osoba i czyn”.
– Kobieta, która zawarła związek małżeński i stała się żoną, przez wspólne życie z mężem oraz miłość, wierność
i uczciwość małżeńską, spełnia się jako żona (…) Podobnie jest w przypadku męża. Wtedy, kiedy każdy jego
kolejny czyn potwierdza miłość, wierność i uczciwość małżeńską, staje się on coraz bardziej głęboko mężem
swojej żony. Małżonkowie nieustannie dopełniają się i stają się – akcentował metropolita krakowski.
Dopełnianie i stawanie się małżonków związane jest ze zmaganiem, a czasem także z cierpieniem. Jeśli trudności i cierpienia przyjmie się w duchu wiary, mają one zbawczy charakter i łącząc się z cierpieniem Chrystusa,
paradoksalnie przyczyniają się do małżeńskiego i rodzinnego dobra.
– Tak rozumiane małżeństwo jest Bożą łaską (…) Dlatego tak konieczna jest wspólna modlitwa małżonków za
siebie nawzajem, a potem modlitwa rodziców za dzieci razem z nimi po to, aby łaska otrzymana w momencie
zawarcia związku małżeńskiego ciągle trwała – podkreślał ks. abp Marek Jędraszewski.
Kończąc homilię, metropolita krakowski zwrócił uwagę na dziecko – owoc małżeńskiej miłości. Przypomniał o
tym, że dzieci trzeba przyjmować i błogosławić, ponieważ one uczą nas ufności, radości życia i naturalnego
zwracania się w Bożym kierunku.
W roku 2018 przypada pięćdziesiąta rocznica ogłoszenia przez bł. papieża Pawła VI encykliki „Humanae Vitae” ,
a także jubileusz 50-lecia istnienia Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie. W
związku z tym faktem Wydział Duszpasterstwa Rodzin we współpracy ze Wspólnotami i Stowarzyszeniami zaangażowanymi w posługę małżeństwom i rodzinom w archidiecezji krakowskiej, wyszedł z inicjatywą wspólnego świętowania tych wydarzeń. W tym celu zaplanowano osiem spotkań narzeczonych i małżonków we
wszystkich rejonach archidiecezji. Podjęte inicjatywy zostały objęte hasłem: „Małżeństwo – projekt na całe życie”.
www.radiomaryja.pl

Strona | 21

Papież: zraniona miłość małżeńska może być uzdrowiona

Gniezno: "Od Humanae vitae do amoris leatitia" - sympozjum o małżeństwie i rodzinie
XI Sympozjum o Małżeństwie i Rodzinie odbyło się 29 września
w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Gnieźnie. Tematyka koncentrowała się wokół encyklik i dokumentów papieskich poświęconych

małżeństwu

i

rodzinie,

o

czym

mówił

bp senior Bogdan Wojtuś. W spotkaniu uczestniczyli licznie
doradcy życia rodzinnego i małżeńskiego, dekanalni referenci
ds. rodziny, osoby zaangażowane w troskę o małżeństwo i rodzinę, a także członkowie „Żywego Różańca” z całej archidiecezji
gnieźnieńskiej.
Obecnych witał duchowy opiekun powyższych wspólnot ks. kan. Franciszek Jabłoński. Uczestnicy na początku
sympozjum obejrzeli przedstawienie o Paulinie Jaricot pt. „Odwaga głoszenia Chrystusa”, przygotowane przez
uczniów ze Szkoły Podstawowej w Zasutowie (parafia w Opatówku).
Głównym punktem pierwszej części spotkania był referat bp. seniora Bogdana Wojtusia „W trosce o małżeństwo
i rodzinę. Od Humanae vitae do Amoris laetitia”, który odsłaniając kulisy prac nad tym pierwszym, historycznym
już dokumentem, którego 50-lecie powstania przypada w tym roku, wskazał na jego najważniejsze przesłanie,
podkreślając wagę podjętych w nim zagadnień. „To jest encyklika, która stoi na straży człowieka” – podkreślił
biskup senior, wskazując, że papieski dokument powstały w czasie burzliwych przemian obyczajowych nie
tylko nie podważył dotychczasowej nauki Kościoła o małżeństwie i rodzinie, ale ją podtrzymał, potwierdził i
rozwinął. Kontynuacją i pogłębieniem tej nauki – mówił bp Wojtuś – była adhortacja apostolska Jana Pawła II
„Familiaris Consortio” o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym, encyklika papieża Benedykta XVI „Deus Caritas est” i wreszcie encyklika papieża Franciszka „Amoris laetitia”, która dotyka także niezwykle ważnego i szeroko dyskutowanego w mediach tematu komunii dla osób rozwiedzionych. Wskazując na
to zagadnienie biskup senior zwrócił szczególnie uwagę na dwa wskazania Ojca Świętego – włączać we wspólnotę Kościoła i towarzyszyć osobom rozwiedzionym, towarzyszenie bowiem – jak tłumaczył – jest konieczne
dla właściwego rozeznania ich sytuacji, a to z kolei służy integracji. Powtórzył też na koniec to, od czego zaczął
swój wykład, by w myśleniu, rozumieniu i decydowaniu o rodzinie kierować się nie opinią świata, ale światłem
Objawienia Bożego.
W drugiej części spotkania osoby zaangażowane w duszpasterstwo rodzin wzięły udział w warsztatach dotyczących budowaniu szczęścia w małżeństwie w oparciu o naturalne metody rozpoznawania płodności. Wystąpili
min. Joanna Rumińska, dietetyk z Prolife clinic z Poznania, która przypomniała podstawowe zasady żywiemia,
aby małżonkowie nie mieli kłopotów potomstwem. Mirosława Szymaniak przypomniała potęgę kobiecego cyklu, czyli co można wyczytać z dobrze prowadzonej karty obserwacji kobiety. Dr Krzysztof Walczak przedstawił
osiągnięcia techniczne, które w ostatnich 25 latach podbijają rynek i wspomagają małżonków w ich obserwacjach

cyklu.
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przestrzeni wygłosiła Aleksandra Maria Gil. Nie zabrakło pytań i dyskusji.
Dyskusji i zajęciom warsztatowym towarzyszyła modlitwa. Uczestnicy w dwóch grupach uczestniczyli w Mszach
św. celebrowanych pod przewodnictwem misjonarzy: ks. prałata Mariana Zalewskiego i ks. prałata Floriana
Cieniucha.

Strona | 22

Papież: zraniona miłość małżeńska może być uzdrowiona

Nieznane listy Pawła VI – publikacja w przededniu kanonizacji
„Paweł VI. Czas odwagi” – niepublikowane wcześniej osobiste listy
Pawła VI ukazały się 3 października br. nakładem Wydawnictwa
Znak. 14 października 2018 r. Ojciec Święty kanonizuje Pawła VI
jako czwartego po Piusie X, Janie XXIII i Janie Pawle II papieża żyjącego w XX w.
Niepublikowane dotąd listy i dokumenty pisane własnoręcznie
przez Pawła VI są istotnym źródłem wiedzy o papieżu, który przewodniczył obradom Soboru Watykańskiego II i dał zielone światło
zmianom mającym odmienić oblicze Kościoła. Listy opracował
i opatrzył Komentarzem ks. Leonard Sapienza. Polskie tłumaczenie
sporządził Edward Augustyn.
„Byłem zdumiony czytając te listy Pawła VI, które wydają mi się pokornym świadectwem miłości do Chrystusa
i Jego Kościoła oraz kolejnym dowodem świętości tego wielkiego Papieża” – napisał po przeczytaniu książki
papież Franciszek.
Kim był Paweł VI, ostatni koronowany papież, reformator i pielgrzym, który ukochał Polskę? W kwestiach społecznych niesłychanie nowoczesny, w sprawach doktrynalnych nadzwyczaj pilnujący ortodoksji. To jemu zawdzięczamy liturgię w języku ojczystym i zniesienie indeksu ksiąg zakazanych. To on ogłosił Matkę Bożą Matką
Kościoła, a także dokonał beatyfikacji Maksymiliana Marii Kolbego. Na swego następcę wskazywał zaś m. in.
Karola Wojtyłę.
Dlaczego myślał o abdykacji? Jak radził sobie z głosami sprzeciwu pojawiającymi się w Kościele po wydaniu przez
niego encykliki "Humanae vitae" mówiącej o antykoncepcji i aborcji? Co skłoniło go do oddania drogocennej tiary,
symbolu władzy papieża nad ziemią, niebem i czyśćcem? Dlaczego tak ważna miała być dla niego wizyta w
Gnieźnie i w Częstochowie w 1966 r., do której nie dopuściły władze PRL? – odpowiedzi na te i inne pytania
szukać można w jego listach.
„Paweł VI, Czas odwagi” to książka przybliżająca postać papieża, który już niebawem znajdzie się w gronie świętych czczonych oficjalnie przez Kościół katolicki.
www.niedziela.pl
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Ze Świata
.Polacy

nowymi członkami dykasterii

Ojciec Święty mianował nowych członków dykasterii watykańskich, w tym również Polaków. Papieski jałmużnik, kard. Konrad
Krajewski został członkiem Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju
Człowieka, natomiast członkami Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia zostali państwo Piotr i Aleksandra Bonarek z Krakowa. Obydwoje są pracownikami naukowymi: Piotr – wydziału
biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, zaś Aleksandra Wydziału
Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.
Są rodzicami pięciorga dzieci.
Więcej: www.ekai.pl

Watykan: Andrzej Duda u Papieża na 40-lecie Jana Pawła II
Prezydent zwrócił uwagę na główny motyw swej wizyty w Watykanie, jakim jest 40-lecie wyboru Jana Pawła II na
Stolicę Piotrową. Rozmawiano o przyszłości Unii Europejskiej, wspieraniu rodzin i gościnności, a także
o sytuacji na arenie międzynarodowej, w tym na Ukrainie.
Papież przyjął na audiencji prezydenta RP. Oficjalny komunikat Stolicy Apostolskiej przypomina, że kontekstem
tej wizyty w Watykanie jest 40. rocznica wyboru Jana Pawła II na Stolicę Piotrową. Podkreślono też znaczenie
wartości chrześcijańskich w historii naszego kraju, zwłaszcza w formowaniu jego kulturalnej i religijnej tożsamości. Rozmawiano ponadto o wspieraniu rodziny i gościnności.
Zatrzymano się też nad wkładem Polski w integrację europejską, a także nad kwestiami o charakterze międzynarodowym, takimi, jak konflikt na Ukrainie, sytuacja na Bliskim Wschodzie, migracje i ochrona środowiska w
kontekście konferencji klimatycznej w Katowicach.
Podczas spotkania z dziennikarzami Andrzej Duda przypomniał o głównym motywie jego obecnej wizyty w Watykanie. Podkreślił, że słowa Jana Pawła II żyją w Polakach do dzisiaj.
“ Jeżeli mówimy o ważnych przesłaniach w naszej historii – mówił prezydent - jeśli mówimy o tym, czy ktoś coś
ważnego powiedział, coś, co trafiło do serc ludzi w naszym kraju, to trzeba sobie jasno powiedzieć, że tym
człowiekiem, którego słowa najbardziej się dla Polaków liczą na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci, z całą pewnością był Jan Paweł II i to jego przesłanie wciąż pozostaje aktualne. ”
Andrzej Duda ujawnił, że Ojciec Święty wskazał na znaczenie wsparcia dla rodziny, które jest realizowane przez
polskie władze. Prezydent rozmawiał z Papieżem o pozytywnych skutkach tych programów. Rodzinom żyje się
teraz dużo lepiej, ubóstwo wśród dzieci zostało praktycznie rzecz biorąc prawie zlikwidowane. Franciszek bardzo się z tego cieszy – powiedział Andrzej Duda.
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Prezydent przyznał, że głównym tematem rozmów w Watykanie była przyszłość Europy. Papież pytał się mnie, czy jest szansa, aby Unia Europejska
wyszła z tych wszystkich kryzysów, w których jest teraz pogrążona – mówił
Andrzej Duda.
“ Ja mówiłem, że tak, tylko jest potrzebna pewna zmiana sposobu myślenia,
że trzeba wrócić do wartości, z których Unia Europejska wyrosła, że trzeba
wrócić z powrotem do tego, co mówili i co przyświecało ojcom Unii Europejskiej, kiedy ją budowali jako wspólnotę. Ojciec Święty wspominał kanclerza
Adenauera, ja mówiłem o Schumanie, De Gasparim, o ideach, które im przyświecały. One wyrastały z pnia judeochrześcijańskiego. To są wartości, które
ukształtowały Unię Europejską, wola współdziałania narodów, tworzenia
wspólnoty

przede

wszystkim,

ale

takiego

sojuszu,

co do potrzeb, co do interesów, ale też co do obaw i próba szukania takich rozwiązań, żeby każde państwo
czuło się szanowane. Mówiłem, że to jest bardzo potrzebne, żeby Unia Europejska wróciła do wzajemnego
szacunku pomiędzy państwami, szacunku do pewnej inności kulturowej, które w poszczególnych państwach
występują, do pewnych obyczajów, wartości, które są tradycją poszczególnych narodów. I żeby poprzez szacunek się nawzajem uznawać. To jest niezwykle ważne, a dzisiaj w Unii Europejskiej tego bardzo brakuje. ”
Prezydent przypomniał też słowa, które skierował do Polaków Jan Paweł II, kiedy Polska decydowała się na
przystąpienie do Unii Europejskiej. „On mówił nam, żebyśmy szli do Unii Europejskiej, ale żebyśmy do niej
wnosili naszą tradycję, kulturę, wiarę, wszystko to, co wynika z tej ponad tysiącletniej tradycji chrześcijańskiej”
– przypomniał prezydent. Podkreślił, że to nas zbudowało jako naród i pozwoliło nam przetrwać wszelkie
burze historii. A Europa w przeważającej większości się tego dziś wyrzeka. My z tym idziemy i tego się nie
wyrzekniemy, bo do tego nas wzywał nasz Ojciec Święty – podkreślił Andrzej Duda po spotkaniu z Papieżem
Franciszkiem.
Po wizycie w Watykanie prezydent pojechał do podrzymskiego sanktuarium w Mentrelli. Prowadzą je polscy
zmartwychwstańcy. Jan Paweł II udawał się tam wielokrotnie na chwilę modlitwy i górskiego odpoczynku.
www.vaticannews.va

Watykan: Papież Paweł VI i ks. abp Oscar Romero ogłoszeni świętymi
Papież Paweł VI i męczennik z Salwadoru arcybiskup Oscar Arnulfo Romero zostali w niedzielę 14 października
br. ogłoszeni świętymi. Na Mszę św. w Watykanie, w trakcie której papież Franciszek kanonizował siedmioro
błogosławionych, przybyły tysiące ludzi z wielu krajów.
Na Mszy św. na placu Świętego Piotra obecnych było kilkanaście oficjalnych delegacji państwowych. Przybyli
prezydenci Włoch Sergio Mattarella i Salwadoru Salvador Sanchez Ceren. Była pielgrzymka z ojczyzny ks. abpa
Romero i tysiące wiernych z okolic Brescii na włoskiej północy, czyli ze stron papieża Montiniego.
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W homilii papież Franciszek mówił, że tam, gdzie pieniądze są stawiane w centrum, nie ma miejsca dla Boga
i dla człowieka.
Papież Paweł VI (Giovanni Battista Montini), urodzony w 1897 roku, stał na czele Kościoła w latach 1963-78.
Dokończył obrady Soboru Watykańskiego II w 1965 r.
Jednym z najważniejszych dokumentów jego pontyfikatu jest encyklika „Humanae vitae” z 1968 roku na temat
obrony życia. Odbył kilka podróży zagranicznych, w tym historyczną pielgrzymkę do Ziemi Świętej w 1964
roku. Był też między innymi w Indiach, w portugalskiej Fatimie, a także w Libanie, Turcji, Ugandzie i Kolumbii,
wygłosił przemówienie na forum Zgromadzenia Generalnego ONZ w Nowym Jorku.
W 1966 roku papież Paweł VI chciał pojechać do Częstochowy na uroczystości tysiąclecia chrztu Polski, jednak
na jego wizytę nie zgodziły się władze PRL.
Kanonizowany został kilka tygodni po 40. rocznicy swojej śmierci (6 sierpnia 1978 roku w Castel Gandolfo).
Proces beatyfikacyjny Pawła VI rozpoczął w 1993 roku Jan Paweł II.
W zbiorowej pamięci Włochów zapisała się też przyjaźń Pawła VI z politykiem chadecji, premierem Aldo Moro.
Gdy Moro został porwany przez terrorystów z Czerwonych Brygad w 1978 roku, papież apelował o jego uwolnienie i był gotów zapłacić za niego okup.
Błogosławiony Oscar Arnulfo Romero urodził się w 1917 roku w Ciudad Barrios w górach Salwadoru. Był arcybiskupem stolicy tego kraju, San Salvadoru, obrońcą praw człowieka i ubogich. Od końca lat 70. gromadził
dokumentację na temat łamania praw człowieka i zbrodni popełnionych przez prawicową juntę, rządzącą
wówczas krajem. W 1979 roku zawiózł ją do Watykanu papieżowi Janowi Pawłowi II.
Został zamordowany w San Salvadorze 24 marca 1980 roku, gdy odprawiał Mszę św. w kaplicy. Zabił go
szwadron śmierci dzień po jego apelu do wojska, aby zaprzestało strzelania do przeciwników politycznych.
W jego procesie beatyfikacyjnym, rozpoczętym w 1994 roku, pojawiły się trudności i opóźnienia, co część
komentatorów interpretowała jako sprzeciw Watykanu wobec teologii wyzwolenia, z którą był utożsamiany.
Faktycznie proces został odblokowany przez papieża Franciszka. Ks. abp Romero jako męczennik został ogłoszony błogosławionym w 2015 roku.
Pięcioro pozostałych nowych świętych to włoscy księża: opiekun ubogich i opuszczonych Francesco Spinelli
(1853-1913) i Vincenzo Romano (1751-1831), kapłan potrzebujących, który niósł pomoc ludności okolic
Neapolu po erupcji Wezuwiusza w 1794 r. oraz zmarły w wieku 19 lat włoski świecki, robotnik Nunzio Sulprizio
(1817-1836).
Świętymi zostały też niemiecka zakonnica Maria Katarzyna Kasper (1820-98) – założycielka zgromadzenia
niosącego pomoc biednym i imigrantom i zakonnica z Hiszpanii Nazaria Ignazia March Mesa (1889-1943).
www.radiomaryja.pl
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Rzym: dziękczynienie za kanonizację Pawła VI
„Wszyscy jesteśmy dla siebie nawzajem pasterzami” – mówił kard. Francesco Coccopalmeiro
podczas Mszy św. dziękczynnej za kanonizację
Pawła VI, jaką odprawił w rzymskiej Bazylice św.
Pawła za Murami. Uczestniczyło w niej kilka
tysięcy

pielgrzymów

mediolańskiej,

której

z
przyszły

archidiecezji
papież

był

arcybiskupem, i z diecezji Brescia, z której pochodził.
80-letni kardynał wskazał, że Paweł VI, tak jak św. Piotr, mówił Chrystusowi: „Kocham Cię”. Miał też „ducha
Jezusowego”. Był dobrym pasterzem, bo rozumiał Jezusa i pomagał innym Go rozumieć.
Swoją homilię kardynał oparł na pierwszej encyklice Pawła VI „Ecclesiam suam”. Papież pisał w niej o dialogu
jako sposobie głoszenia Chrystusa, dostosowanym do sytuacji słuchaczy. Inaczej mówi się o Nim dzieciom,
a inaczej dorosłym, inaczej do wierzących, a inaczej do niewierzących. Głosi się Jezusa konkretnym osobom,
dlatego zanim się zacznie do nich mówić, trzeba je wysłuchać, zrozumieć i szanować. Chodzi o odkrycie
osoby nie „w ogóle”, lecz „w jej wyjątkowości”.
– Trzeba brać pod uwagę cechy szczególne człowieka, patrzeć mu w oczy. Wtedy zwracam się do tej konkretnej osoby. To jedno z głównych przesłań Pawła VI, które znakiem swego pontyfikatu uczynił papież Franciszek - stwierdził kard. Coccopalmeiro.
Podkreślił, że w każdym człowieku jest „szlachetny kamień”, którego nie posiada ktoś inny, dar, którym może
nas obdarować. Dlatego tak ważna jest synodalność, która odkrywa dary i wartość każdej osoby w jej indywidualności i niepowtarzalności. – Ja, pasterz, muszę wysłuchać Ciebie, świeckiego, bo słuchając mogę się
ubogacić Twoim darem. Proboszcz niech słucha parafian, by mógł się ubogacić ich darami. Słuchajmy wiernych, bo mogą nam dać dary Ducha Świętego, których nie znajdziemy gdzie indziej. Ale wierni też muszą
chcieć podzielić się swymi darami, nie zamykając się w sobie – zachęcał purpurat.
Jego zdaniem na tej chęci wzajemnego słuchania się polega nawrócenie duszpasterskie. Jest ono potrzebne
i duchownym i świeckim, bo „wszyscy jesteśmy dla siebie nawzajem pasterzami”.
Kard. Coccopalmeiro przyjął święcenia kapłańskie z rąk przyszłego Pawła VI w 1962 r.
www.niedziela.pl
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Ginekolog z Konga i jazydka z Iraku – tegorocznymi pokojowymi noblistami
Ginekolog z Demokratycznej Republiki Konga 63-letni Denis
Mukwege i jazydka z Iraku 25-letnia Nadia Murad, porwana
i wykorzystywana seksualnie przez terrorystów z Państwa
Islamskiego, zostali tegorocznymi zdobywcami Pokojowej
Nagrody Nobla. Poinformował o tym 5 października w Oslo
norweski Komitet tej nagrody. Uzasadniając tę decyzję podano, że oboje laureaci mają szczególne zasługi w walce
z nadużyciami seksualnymi w czasie konfliktów zbrojnych.

Urodzony 1 marca 1955 w Bukavu we wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga jako trzecie z dziewięciorga dzieci pastora zielonoświątkowego Denis Mukwege odbył studia lekarskie w swej ojczyźnie i we Francji. Z wykształcenia jest ginekologiem położnikiem, specjalizującym się zwłaszcza w leczeniu i prowadzeniu
kobiet, które padły ofiarami gwałtów, przede wszystkim zbiorowych. Dochodziło do nich i dochodzi na wielką
skalę w czasie tzw. Drugiej Wojny Kongijskiej, rozpoczętej w 1998 i trwającej do dzisiaj, mimo kilku zawartych
porozumień o przerwaniu ognia i zaprowadzeniu pokoju.
Tegoroczny noblista jest dyrektorem ds. medycznych założonego przez siebie w 1999 szpitala Panzi w swym
mieście rodzinnym. Placówka ta szybko stała się znana w całym kraju i poza jego granicami z leczenia ofiar
przemocy seksualnej a on sam światowym ekspertem w tej dziedzinie. Od chwili utworzenia szpitala do dzisiaj
skorzystało tam z pomocy ponad 85 tys. kobiet, mających poważne problemy zdrowotne, w przeszło 60 proc.
wywołanych przez przemoc na tle seksualnym.
We wrześniu 2012 na forum ONZ w Nowym Jorku Mukwege potępił panującą w jego kraju bezkarność za masowe
gwałty, krytykując zarazem miejscowy rząd i inne kraje za to, że nie podejmują dostatecznych wysiłków, aby
zakończyć „tę niesprawiedliwą wojnę, wykorzystującą przemoc wobec kobiet i gwałty jako strategię wojenną”.
Za swe zaangażowanie na rzecz poszkodowanych kobiet i demaskowania zbrodni wojennych wielokrotnie grożono mu śmiercią a w październiku 2012 czterej uzbrojeni napastnicy napadli na jego dom, wzięli jako zakładniczkę jego córkę i usiłowali go zabić. Udało mu się uniknąć śmierci, ale na kilka miesięcy musiał opuścić kraj
i swój szpital, który został w tym czasie całkowicie splądrowany. Powrócił tam w styczniu następnego roku,
owacyjnie witany przez miejscową ludność, zwłaszcza byłe ofiary, które aby opłacić swój przejazd, sprzedawały
owoce i warzywa.
Mukwege jest laureatem wielu nagród krajowych i międzynarodowych, m.in. Nagrody Praw Człowieka ONZ
w 2008, Nagrody im. A. Sacharowa w 2014 i Nagrody Prawa do Życia w 2013. Od tegoż roku był kilkakrotnie
zgłaszany także do Pokojowego Nobla, którego ostatecznie przyznano mu w tym roku „za wysiłki mające na
celu zaprzestanie stosowania przemocy seksualnej jako narzędzia wojny i konfliktów zbrojnych”.
Druga laureatka – Nadia Murad Basee Taha urodziła się w 1993 w mieście Kodżo w dystrykcie Sindżar w irackim
Kurdystanie w rolniczej rodzinie jazydzkiej. Gdy miała 19 lat i była uczennicą miejscowej szkoły, cały ten region
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zajęli terroryści z tzw. Państwa Islamskiego, zabijając na miejscu ok. 600 osób, w tym sześciu braci i dalszych
krewnych Nadii. Uprowadzili też ponad 6,7 tys. jazydek, czyniąc z nich niewolnice seksualne. Znalazły się one
w Mosulu, gdzie islamiści znęcali się nad nimi, m.in. gwałcąc je, gdy próbowały uciekać.
Dziewczynie mimo wszystko udało się po kilku miesiącach zbiec, po czym znalazła schronienie w domu okolicznej rodziny, która pomogła jej opuścić teren kontrolowany przez islamistów i trafić do obozu uchodźców w
Duhoku na północy Iraku. Stamtąd dotarła do Europy jako jedna z tysiąca kobiet i dzieci, które skorzystały
z programu rządu niemieckiego kraju związkowego Badenii-Wirtembergi. W lutym 2015 w wywiadzie dla belgijskiego dziennika „La Libre Belgique” opowiedziała po raz pierwszy o swych przeżyciach. Świadectwo to powtórzyła 16 grudnia 2016 w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, gdy po raz pierwszy omawiano tam handel ludźmi.
Wcześniej, we wrześniu tegoż roku Murad utworzyła „Inicjatywę Nadii”, mającą za zadanie obronę i pomoc ofiarom ludobójstwa oraz handlu ludźmi i niewolnictwa. Wkrótce potem została mianowana pierwszym ambasadorem dobrej woli ONZ na rzecz godności tych, którzy przeżyli handel ludźmi. Za tę działalność wielokrotnie
grożono jej śmiercią, ale też otrzymała kilka nagród międzynarodowych. 3 maja 2017 przyjął ją w Watykanie
Franciszek, którego dziewczyna poprosiła o pomoc dla jazydów, ciągle jeszcze przetrzymywanych przez islamistów. W tymże roku ukazała się też jej książka-pamiętnik z czasów porwania „The Last Girl: My Story of
Captivity and My Fight Against the Islamic State”.
www.ekai.pl

Nepal: Kościół przeciwko współczesnemu niewolnictwu
Caritas w Nepalu stara się przeciwstawiać handlowi ludźmi oraz współczesnym formom niewolnictwa. Rzecz
szczególnie dotyczy uciekinierów pochodzenia nepalskiego, którzy od początku lat dziewięćdziesiątych przedostają się z pobliskiego Bhutanu.

Caritas w Nepalu stara się przeciwstawiać handlowi
ludźmi oraz współczesnym formom niewolnictwa.
Rzecz szczególnie dotyczy uciekinierów pochodzenia
nepalskiego, którzy od początku lat dziewięćdziesiątych przedostają się z pobliskiego Bhutanu.
W nepalskich obozach dla uchodźców przebywa aktualnie dziesięć tysięcy osób. Ludzie ci padają często
ofiarami nielegalnej emigracji. Czterdzieści osób na

Plakat informujący o akcji przeciwko handlowi ludźmi

sto doświadczyło nadużyć oraz gwałtów, a część została wykupiona przez swoich pracodawców.

Caritas realizuje program pilotażowy uświadamiający młodych ludzi oraz zabezpieczający przed negatywnymi
skutkami nielegalnej emigracji. Ponadto około 350 tys. Nepalczyków każdego roku opuszcza kraj z nadzieją
znalezienia zajęcia i uzyskania wyższych zarobków. Szczególnie zagrożone są kobiety ponieważ 95 procent z
nich nie posiada żadnych dokumentów. Ocenia się, że przynajmniej pięć milionów Nepalczyków pracuje za
granicą, a robotnicy przyjezdni często wykonują najcięższe i najbardziej niebezpieczne zajęcia.
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Zwykle są bardzo źle opłacani. Każdego dnia przynajmniej czterech z nich umiera. Okazuje się, że wielu miejscach świata niewolnictwo oraz handel ludźmi nadal bardzo dobrze prosperuje.
www.vaticannews.va

Rumunia: Referendum w sprawie definicji małżeństwa nieważne
Frekwencja w rumuńskim referendum w sprawie ograniczenia konstytucyjnej definicji małżeństwa do
„związku kobiety i mężczyzny” nie przekroczyła wymaganych 30 proc. W konstytucji Rumunii pozostanie
zatem zapis, że małżeństwo jest „związkiem małżonków”.
Rumuńskie referendum w sprawie definicji małżeństwa to efekt zabiegów Koalicji dla Rodziny, która dwa
lata temu zebrała 3 mln podpisów w tej sprawie. Inicjatywę popierał ortodoksyjny Rumuński Kościół Prawosławny, a także mniejsze kościoły rzymsko- i greckokatolickie.
„Znakiem nadziei dla całej Europy” rumuńskie referendum określiła Europejska Federacja Stowarzyszeń Rodzin Katolickich (FAFCE), która wraz z jej rumuńskim członkiem, Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich im.
Vladimira Ghika, przez ostatnie dwa lata wspierała organizację tego głosowania. „Małżeństwo, jako związek
jednego mężczyzny i jednej kobiety, jest jedyną instytucją zdolną do zapewnienia odnowienia pokoleń dla
naszych społeczeństw” – napisano w oświadczeniu.
Referendum zaaprobowały rumuńskie Izba Deputowanych, Senat oraz Trybunał Konstytucyjny. W plebiscycie
wziął udział zaledwie co piąty uprawniony do głosowania, a tym samym nie osiągnięto 30-procentowego
progu frekwencyjnego wymaganego do ważności referendum.
Rumunia wprawdzie nie uznaje małżeństw jednopłciowych, ale doprecyzowanie definicji małżeństwa w konstytucji bardzo utrudniłoby ewentualną zmianę tego stanu w przyszłości.
www.jedenznas.pl
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Unicef: 104 mln dzieci nie chodzi do szkoły
Przy okazji 73. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów
Zjednoczonych został opublikowany raport zatytułowany:
„Skradziona przyszłość”. Wynika z niego, że jedno na troje
dzieci w krajach dotkniętych przez konflikty lub katastrofy
naturalne nie uczęszcza do szkoły. Daje to w sumie liczbę
104 milionów. Patrząc całościowo, 303 miliony młodych pomiędzy 5 a 17 rokiem życia nie chodzi do szkoły, czyli na
poziomie globalnym jedno na pięcioro dzieci nie jest objęte
edukacją.
Raport podkreśla, że ci młodzi ludzie stają się ofiarami dwa razy. Pierwszy raz wtedy, gdy ich szkoły zostają
uszkodzone, zniszczone, zajęte przez wojsko, celowo atakowane, przez co dołączają do milionów innych,
którzy nie idą do szkoły, i w ciągu kolejnych lat rzadko tam powracają. W dalszej perspektywie ci młodzi
zostaną także dotknięci biedą, z której nie będą mogli się wydostać.
Więcej niż połowa dzieci na poziomie szkoły podstawowej nie chodzi do szkoły w krajach dotkniętych różnymi
zagrożeniami. Bieda pozostaje najpoważniejszą przeszkodą w nauczaniu dzieci w szkole podstawowej na
poziomie globalnym. Prawdopodobieństwo, że nie pójdą one nigdy do szkoły jest cztery razy większe niż w
przypadku ich równieśników w krajach bogatych.
Według raportu i aktualnych prognoz, liczba osób pomiędzy 10 a 19 rokiem życia do 2030 roku osiągnie
poziom 1 miliarda 300 milionów osób, czyli wzrośnie o 8 porc. Niemożność zapewnienia pracy oraz odpowiedniego wykształcenia może spowodować jeszcze większe podziały ekonomiczne i społeczne. Potrzeba
skutecznego i szybkiego działania. Należy z jednej strony uświadomić wzrastającą biedę, a z drugiej strony
dać narzędzia młodym i przygotować ich do tworzenia dostatnich i pokojowych społeczeństw.

www.vaticannews.va

Niemcy: Dymisja rektora za popieranie homoseksualizmu
Popieranie homoseksualizmu oraz udzielanie błogosławieństwa parom tej samej płci spowodowały, że rektor
Wyższej Szkoły Teologiczno-Filozoficznej Sankt Georgen we Frankfurcie nad Menem w Niemczech o. Ansgar
Wucherpfennig nie będzie mógł piastować funkcji rektora.
Według informacji niemieckich gazet „Kölner Stadt-Anzeiger” oraz „Frankfurter Rundschau” z 8 października,
Kongregacja ds. Edukacji Katolickiej Stolicy Apostolskiej nie udzieliła duchownemu „nihil obstat” i zażądała
złożenia przez niego publicznego odwołania prezentowanych poglądów. Niezależnie od stanowiska Stolicy
Apostolskiej miejscowy prowincjał jezuitów uważa, że rektor powinien kontynuować swą misję.
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52-letni jezuita potwierdził, że o zaistniałej sytuacji poinformował pod koniec września władze uczelni. Jego
bezpośredni przełożony, prowincjał o. Johannes Siebner SJ, powiedział, że popiera ks. Wucherpfenniga. Odpowiadając na list z Kongregacji wyraził swoje „zdziwienie” postępowaniem w tej sprawie. „Nie mam najmniejszych wątpliwości co do fachowości ks. Wucherpfenniga, jego lojalności, a co za tym idzie – sprawowania przez
niego funkcji rektora”, oświadczył prowincjał niemieckich jezuitów.
www.ekai.pl

Sąd Najwyższy w Norwegii: polska lekarka, która odmówiła zakładania pacjentkom tzw.
wkładek wczesnoporonnych, bezprawnie zwolniona z pracy
Norweski Sąd Najwyższy uznał jednomyślnie, że lekarka Katarzyna Jachimowicz została bezprawnie zwolniona z pracy. Lekarka odmówiła zakładania pacjentkom tzw. wkładek wczesnoporonnych. Sąd uznał, że za
bezprawne wyrzucenie z pracy należy jej się odszkodowanie.
Polska lekarka rozpoczęła pracę na stanowisku lekarza rodzinnego w jednej z norweskich gmin w 2008 r.
Przed podpisaniem umowy zakomunikowała pracodawcy, że nie będzie kierować pacjentek na tzw. aborcję
ani zakładać im wkładek wczesnoporonnych. To nie spotkało się z jego sprzeciwem, ponieważ było w pełni
zgodne z obowiązującym wówczas prawem. Potem jednak weszło w życie prawo, które całkowicie odebrało
norweskim lekarzom rodzinnym możliwość odwoływania się do klauzuli sumienia.
W 2015 r. Katarzyna Jachimowicz została zwolniona z pracy za motywowaną sprzeciwem sumienia odmowę
zakładania wczesnoporonnych wkładek domacicznych. Lekarka rozpoczęła jednak sądową batalie.
– Jeśli Pan Bóg będzie z tego chciał zrobić coś na skalę całej Norwegii, to ja tutaj jestem i mogę się do czegoś
przydać. Jeśli nie – to mam nową pracę, jestem psychiatrą i nie ma co drążyć tematu. Czym innym jest teoretycznie nad czymś dywagować, a czym innym podjąć decyzję, która kosztuje – mówiła lekarka, która nie
ukrywa swojej wiary.
Katarzyna Jachimowicz zaznaczyła, że obecnie toczy się walka między cywilizacją życia a cywilizacją śmierci,
dlatego potrzeba lekarzy z wartościami.
– Sprawa wolności sumienia w medycynie jest bardzo ważna, by byli lekarze, którzy mają sumienie ukształtowane przez wartości chrześcijańskie. Ważne, aby byli lekarze, dla których wartość ludzkiego życia jest
wartością niepodważalną – podkreśliła Katarzyna Jachimowicz w wywiadzie dla Centrum Życia i Rodziny.
W pierwszej instancji przegrała, ale w drugiej wygrała. Pracodawca – czyli gmina – odwołała się do Sądu
Najwyższego w Oslo. Sąd Najwyższy orzekł, że została bezprawnie zwolniona z pracy.
– Ta decyzja sądu norweskiego to jest przede wszystkim triumf zdrowego rozsądku – zaznaczył prawnik
Marcin Jakóbczyk.
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Sąd Najwyższy nakazał wypłatę odszkodowania Katarzynie Jachimowicz w wysokości 2,5 miliona koron norweskich, czyli ponad 1,1 mln zł.
– Jesteśmy dumni z postawy Polki, lekarki, która odmówiła zakładania wkładek domacicznych, ponieważ to jest
środek, który zabija dziecko. Każdy lekarz ma prawo do własnego sumienia i jako lekarz nie powinien zabijać.
Pani Katarzyna spotkała się z ostrymi sankcjami, straciła pracę, pozbawiono ją środków do życia, ale nie poddała
się i za to należy się jej wielkie uznanie – podkreśliła Ewa Kowalewska z Human Life International – Polska.
Czas pokaże, czy wyrok będzie precedensem, na który będą się mogli powoływać inni norwescy lekarze rodzinni.
www.radiomaryja.pl

Dokument końcowy synodu o młodzieży (streszczenie)
Trzy części, dwanaście rozdziałów, sto sześćdziesiąt dziewięć paragrafów, sześćdziesiąt stron. Tak wygląda dokument końcowy XV Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego
Synodu biskupów, na temat: „Młodzi, wiara i rozeznanie powołania”. Tekst został zatwierdzony po południu 27 października w auli synodalnej. Dokument złożono na ręce Papieża, który autoryzował jego publikację.
Droga uczniów do Emaus, z Ewangelii św. Łukasza stała się motywem przewodnim dokumentu końcowego
synodu o młodzieży. Pierwsza część zwraca uwagę na kontekst w jakim żyją młodzi, uwypuklając mocne strony
i wyzwania. Podkreśla się umiejętność empatycznego słuchania, które z pokorą, cierpliwością i dyspozycyjnością, pozwala na prawdziwy dialog z młodymi.
Odpowiedź Kościoła na potrzeby młodych ludzi znajduje się także w sektorze oświaty. Biskupi definiują jako
niezastąpioną rolę szkół i uniwersytetów, gdzie młodzi spędzają tak wiele czasu. Katolickie instytucje edukacyjne są szczególnie wezwane do zmierzenia się z relacją między wiarą, a pytaniami współczesnego świata.
Dokument traktuje również o temacie migracji, jako fenomenie strukturalnym, a nie przejściowej sytuacji awaryjnej. Wybrzmiewają słowa pomagać, ochraniać, wspierać i integrować. Mówi się jednocześnie, że migranci są
również szansą na ożywienie społeczeństw i wspólnot, do których przybywają. Biskupi podkreślają też potrzebę większego zaangażowania w pomoc tym, którzy chcą zostać w swojej ojczyźnie.
Na kartach dokumentu znalazł się również fragment mówiący o różnych typach nadużyć: władzy, ekonomicznych, sumienia i seksualnych. Wzywa się do wdrożenia środków zapobiegania takim nadużyciom i wykorzenienia wszelkich ich form, włącznie z brakiem odpowiedzialności za popełnione winy. Nie zapomina się jednak
o wielu świeckich, księżach, osobach konsekrowanych i biskupach, którzy każdego dnia poświęcają się uczciwie w służbie młodym.
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Następnie tekst wspomina o rodzinie jako pierwszej wspólnocie wiary, nazywając ją „Kościołem domowym”.
Podkreśla się rolę dziadków w przekazywaniu wiary. Synod zatrzymuje się także na problemach jakie przeżywa młodzież w wielu sektorach. Mówi się o prześladowaniach, często prowadzących do śmierci, bezrobociu,
wykluczeniu ze społeczeństwa. Przeciwko tej „kulturze odrzucenia”, Kościół wzywa do nawrócenia i solidarności.
Na koniec pierwszej części dokument synodalny wskazuje, jako „środek duszpasterski” muzykę. Zakłada to
również odnowę liturgiczną, która „nie jest wyrażaniem samego siebie, ale dziełem Chrystusa i Kościoła”.
„Młodzi mają potrzebę piękna gestów, dbałości w głoszeniu i zaangażowania wspólnotowego” – czytamy w
tekście.
Druga część dokumentu wskazuje, że dzięki młodzieży Kościół może się odnowić. Każde życie jest powołaniem do relacji z Bogiem i do świętości. Młodzi chcą poświęcać swoje życie misji Kościoła i Jezusowi, który
nie zabiera wolności, ale bardziej ją ubogaca. Wolność bowiem jest możliwa jedynie w prawdzie i miłości –
mówi dokument końcowy.
Jako misję Kościoła wskazuje się również towarzyszenie i rozeznawanie. W pluralistycznym i pełnym możliwości świecie, rodzice, nauczyciele i kapłani są wezwani do kierownictwa w osiągnięciu odpowiedzialności
oraz dojrzałości duchowej i psychicznej. Jako narzędzia do tego podaje się regularne kierownictwo duchowe,
które pomaga w formowaniu sumienia i zaangażowaniu w walkę duchową. Podkreśla się też, że „celibat dla
Królestwa Bożego powinien być rozumiany, jako dar, który należy rozpoznać i zweryfikować w wolności, radości, wdzięczności i pokorze” zanim dokona się ostatecznego wyboru.
Dokument końcowy, jak wskazują biskupi, jest tylko pewnym etapem, ponieważ konkretne potrzeby i kondycja młodych jest odmienna w różnych krajach. Kościoły lokalne są zaproszone do procesu rozeznawania w
ich kontekście szczegółowych rozwiązań duszpasterskich. Jak mówi dokument, „synodalność” jest pewnym
stylem prowadzenia misji. Nie można wykluczać młodych ludzi z procesów decyzyjnych. Proponuje się także
stworzenie „katalogu duszpasterstwa młodzieżowego w kluczu powołaniom”, który pomógłby odpowiedzialnym na formowanie młodzieży „z nimi” i „dla nich”.
Mówi się też o pewnych naglących wyzwaniach, o których wspominali młodzi obecni na synodzie. Jednym z
nich jest działalność w środowisku cyfrowym. Sieć oferuje całą gamę manipulacji, przemocy i pornografii.
Kościół jest zaproszony, aby w świecie cyfrowym promować katolicki punkt widzenia i głosić Ewangelię.
Dokument zatrzymuje się również nad potrzebą dowartościowania i rozpoznania kobiet w społeczeństwie i
Kościele. Wyraża się nadzieję na „obecność kobiet w strukturach kościelnych na wszystkich szczeblach, także
w pełnieniu odpowiedzialnych funkcji”.
Dalej ojcowie synodalni pochylają się nad tematem ciała, uczuciowości i seksualności. Przypomina się rodzinom i wspólnotom chrześcijańskim potrzebę odkrycia przez młodych, że seksualność jest darem. Proponuje
się młodym model antropologiczny, gdzie uczuciowość i seksualność nadaje odpowiednią wartość czystości,
dla wzrostu osoby, „w każdym stanie życia”. Synod „potwierdza zdeterminowane znaczenie antropologiczne
różnicy i wzajemności między kobietą a mężczyzną i uważa za redukcyjne definiowanie tożsamości osób,
wychodząc jedynie z ich orientacji seksualnej”.
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Na zakończenie dokumentu przypomina się powszechne wezwanie do świętości. Poprzez świętość wielu młodych gotowych jest wyrzec się własnego życia pośrodku prześladowań, aby zostać wiernymi Ewangelii Kościół
może odnowić swój zapał duchowy i żywotność apostolską – stwierdza dokument końcowy XV Zwyczajnego
Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów o młodzieży.
Za: www.vaticannews.va/ Michał Król SJ – Watykan
>>PEŁNY TEKST DOKUMENTU KOŃCOWEGO W JĘZYKU WŁOSKIM
www.episkopat.pl

Kalendarz o miłości małżeńskiej na rok 2019
Jest już nowy kalendarz o miłości małżeńskiej. W
tym roku hasłem przewodnim kalendarza są
słowa Sługi Bożego kard. St. Wyszyńskiego „Rodzina Bogiem silna mocą swojego narodu.” Na
każdy miesiąc jest rozpisana przysięga małżeńska, do której rozważania napisał ks. Przemysław
Drąg, Krajowy Duszpasterz Rodzin.
Zajrzyj do środka
Kalendarze

można

zamówić

pod

adresem

biuro@kodr.pl i dowolną ofiarą wesprzeć ogólnopolskie duszpasterstwo rodzin.
www.kodr.pl
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