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Ostatnio docierały do Rady ds. Rodziny KEP i do 
Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin 
sygnały, że pojawiają się osoby, które uzurpują 
sobie prawo przygotowania narzeczonych do 
zawarcia sakramentu małżeństwa obiecując w 
zamian certyfikaty i świadectwa ukończenia 
tychże „kursów”. Wielokrotnie zwracaliśmy uwagę, 
że przygotowanie do zawarcia sakramentu 
małżeństwa nie jest żadnym kursem, ale jest ze 
swej natury katechezą i ma prowadzić do 
głębokiego spotkania narzeczonych z 
Chrystusem. Przygotowanie to ma budzić także 
wiarę narzeczonych i pozwolić im owocnie 
czerpać z łask sakramentu. W trosce o wyjaśnienie 
tej sytuacji Rada ds. Rodziny we współpracy z 
Krajowym Ośrodkiem Duszpasterstwa Rodzin 
przygotowała komunikat, który publikujemy 
poniżej.  
  
W związku z tym, że pojawiają się grupy osób, 
które próbują oferować narzeczonym 
przygotowanie do zawarcia sakramentu 
małżeństwa w formie różnych warsztatów i 
kursów internetowych Rada ds. Rodziny 
Konferencji Episkopatu Polski przypomina, że 
zgodnie z ustaleniami Dyrektorium 
Duszpasterstwa Rodzin przyjętym podczas 322. 
Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski 
w Warszawie dnia 1 maja 2003 roku osoby, które 
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prowadzą katechezy, przedmałżeńskie bądź 
katechezy przedślubne powinny posiadać misję 
kanoniczną, a treści przekazywane podczas 
warsztatów imprimatur Biskupa Diecezjalnego. 
Szczególny niepokój duszpasterzy budzą ostatnio 
środowiska zebrane wokół platformy internetowej 
nauki.pl, które próbują oferować swoje kursy 
wyłącznie przez Internet. Praktyka taka jest 
sprzeczna z obowiązującymi metodami prowadzenia 
katechez i uniemożliwia narzeczonym, w okresie 
przygotowania do małżeństwa, bezpośredni kontakt 
z kapłanem i Doradcami Życia Rodzinnego.  
Środowisko to nie uzyskało imprimatur żadnego 
Biskupa na przekazywanie treści zawartych w 
naukach internetowych. W związku z tym, certyfikaty 
ukończenia internetowych nauk przedmałżeńskich, 
nie mogą być w żadnym razie podstawą do 
zaliczenia katechez przedmałżeńskich czy 
przedślubnych, obowiązujących w Kościele w Polsce. 
Prosimy o przekazanie tej informacji Czcigodnym 
Księżom Proboszczom.  
W imieniu Rady ds. Rodziny KEP 
 
Bp Jan Wątroba 
Biskup rzeszowski 
Przewodniczący Rady do Spraw Rodziny KEP 
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Klauzula sumienia – informacja Przewodniczącego Rady ds. Rodziny 
„W ostatnim czasie obserwujemy z niepokojem, że 
wiele grup społecznych w imię źle pojętego 
pluralizmu i rozdziału Kościoła od Państwa, 
odmawia ludziom wyznającym wartości 
chrześcijańskie gwarantowanej im przez prawo 
naturalne i Konstytucję RP wolności sumienia”. 

To słowa Przewodniczącego Rady ds. Rodziny, 
Biskupa Jana Wątroby skierowane do Księży 
Biskupów, Kanclerzy Kurii metropolitalnych i 
diecezjalnych, księży proboszczów i wikariuszy 
oraz ludzi dobrej woli.  Dalej Ksiądz Biskup mówi: 
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Wystarczy wymienić choćby kilka ostatnich 
przypadków: ataki na położną za odmowę 
uczestnictwa w zabijaniu nienarodzonych dzieci w 
prywatnej klinice, histeryczne wprost działania 
grup ideologicznych wymierzone w profesora 
Chazana czy wreszcie ośmieszanie lekarzy, którzy 
podpisali deklarację wiary zaproponowaną przez 
panią Wandę Półtawską. 
 
Pragniemy w sposób stanowczy i jednoznaczny 
zapobiec na przyszłość agresywnym działaniom 
grup ideologicznych i mediów, które publicznie 
odmawiają powszechnych praw człowieka 
wpisanych w jego naturę. Próbą takiego 
przeciwdziałania jest obywatelski projekt 
ustawodawczy określany w skrócie jako „klauzula 
sumienia pacjenta”. Powstał on w odpowiedzi na 
zapotrzebowanie społeczne. Wielu pacjentów 
wprost wyraża potrzebę posiadania informacji o 
tym, jakie standardy moralne stosuje dana 
placówka medyczna. Wydaje się bezspornym, że 
pacjenci mają prawo do takiej wiedzy. Skoro tak, 
należy stworzyć im realne możliwości uzyskiwania 
niezbędnych informacji. 
Pacjent ma prawo wiedzieć, czy szpital, któremu 
powierza swe zdrowie i życie, hołduje zasadom  

moralnym odpowiadającym samemu pacjentowi. 
Tak jak pracownicy służby zdrowia mają prawo 
odmówić uczestniczenia w czynnościach 
sprzecznych z ich sumieniem, tak pacjenci mają 
prawo wyboru placówki pod kątem 
odpowiadających im standardów moralnych. 
 
Jako Przewodniczący Rady ds. Rodziny Konferencji 
Episkopatu Polski popieram działania 
obywatelskiego komitetu propagującego projekt 
„Ustawy o klauzuli sumienia pacjenta”. Zwracam 
się do wszystkich Księży Biskupów, Kanclerzy 
Kurii metropolitalnych i diecezjalnych, księży 
proboszczów i wikariuszy oraz ludzi dobrej woli z 
prośbą o pomoc i zaangażowanie się w zbiórkę 
podpisów pod tym projektem. Zebrano już ponad 
70 000 podpisów, ale wciąż jeszcze brakuje 
ponad 30 000. Czas zamknięcia zbiórki podpisów 
pod projektem upływa dnia 30 lipca 2014 roku. 

Nie pozwólmy, aby tak ważna sprawa jak 
budzenie świadomości pacjentów i lekarzy 
przeszła bez echa. Nie pozwólmy, aby ludzie 
wierzący musieli leczyć się w placówkach, w 
których morduje się nienarodzone dzieci.  

Ze świata 
Czerwiec – Paryż 
Konferencja Episkopatu Francuskiego zaleca 
wprowadzenie w życie dokumentu 
opracowanego w marcu 2014 roku pt.: 
„Przygotowanie do małżeństwa (narzeczeni, 
zaniedbani katechtycznie) w kontekście nowej 
ewangelizacji”. Biskupi zasugerowali, aby w 
dzisiejszej sytuacji podjąć następujące zadania 
ewangelizacyjne:  

1. Przyjąć narzeczonych takimi jakimi są; 
2. Zaprezentować i zaprosić ich do 

pogłębienia wizji swojego 
człowieczeństwa, zrozumienia natury 
seksualności ludzkiej, zwłaszcza w 
oparciu o teologię ciała Jana Pawła II; 

3. Zoptymalizować czas, który mają 
narzeczeni do dyspozycji z naciskiem, 
aby przygotowanie do małżeństwa 
trwało przynajmniej jeden rok i ukazało 
im, że jest to czas dojrzewania ich 
miłości; 

 

4. Pomóc narzeczonym w spotkaniu 
Chrystusa w ich życiu i towarzyszyć im 
w Jego poznawaniu; 

5. Zaprosić do drogi wiary, która pozwoli 
odkryć narzeczonym ich dojrzałość w 
wierze i docenić wartość sakramentu 
małżeństwa; 

6. Formować duchownych i świeckich do 
towarzyszenia małżeństwom w 
pogłębianiu ich miłości i spotkaniu z 
Chrystusem.  

1 czerwca – Rzym, Stadion olimpijski 
Ojciec Święty Franciszek podczas XXXVII 
spotkania Odnowy w Duchu Świętym powiedział 
do uczestników: „Rodziny są domowym 
kościołem, gdzie Jezus wzrasta, wzrasta w 
miłości wzajemnej małżonków, wzrasta w życiu 
dzieci. Dlatego nieprzyjaciel tak bardzo 
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atakuje rodzinę: szatan jej nienawidzi! Chce ją 
zniszczyć, chce zrobić wszystko co możliwe, 
aby w rodzinie nie było miłości” i dodał: 
„brakuje dziadków. Dziadkowie są 
zabezpieczeniem naszej wiary…Są mądrością 
Kościoła. Dziadkowie i babcie są naszą siłą i 
naszą mądrością”.  
 
2 czerwca 2014 -Kaplica Świętej Marty /Rzym 
Ojciec Święty Franciszek podczas homilii 
przypomniał, że miłość którą ma Jezus dla 
swojego Kościoła jest miłością wierną, wytrwałą 
i płodną. Stwierdził dalej, że są to także cechy 
charakterystyczne małżeństwa 
chrześcijańskiego. Słowa te padły w obecności 
kilku małżeństw, które obchodziły rocznicę 
25/50/60 lat zawarcia sakramentu małżeństwa.  
Powiedział także: „życie małżeńskie powinno 
cechować się wytrwałością, cechować się 
wytrwałością. W przeciwnym razie miłość nie 
może się rozwijać. Wytrwałość w miłości w 
momentach pięknych i w momentach trudnych 
kiedy pojawiają się problemy: z dziećmi, 
ekonomiczne, problemy tu i tam. Miłość jednak 
trwa, rozwija się, szuka zawsze jak rozwiązać 
problemy, aby ocalić rodzinę. Wytrwali budzą 
się każdego ranka, mężczyzna i kobieta i 
realizują swoją misję – rodzinę.” 

[Na podstawie serwisu Papieskiej Rady ds. 
Rodziny] 

13 czerwca – Filadelfia  
JE ks. Abp Charles J. Chaput, O. F. M. Cap, 
skierował zaproszenie do wszystkich biskupów 
Polskich z prośbą o modlitwę w intencji VIII 
Światowego Spotkania Rodzin. Ksiądz 
Arcybiskup zaprasza wszystkich biskupów i 
duszpasterzy do promowania i uczestnictwa w 
spotkaniu. Spotkanie rodzin katolickich z 
całego świata jest wielką szansą dla pogłębiania 
wiary i dania świadectwa Chrystusowi.  
 
13 czerwca – Kanada 
Po dwudziestu trzech miesiącach aresztu 
Kanadyjka Mary Wagner wyszła na wolność. W 
wyroku sędzia Fergus O'Donnell orzekł dwuletni 
okres próbny oraz zakaz zbliżania się do klinik 
aborcyjnych na odległość mniejszą niż 100 
metrów. Ponadto kobieta została skazana na 9 
miesięcy więzienia. Tej kary nie będzie musiała 
już odbywać, bowiem – jak podaje portal 
LifeSiteNews.com – blisko dwuletni pobyt w 
areszcie został zaliczony na poczet zasądzonej 
kary. Po ogłoszeniu wyroku obrończyni życia 
nie kryła radości. Dziękowała także za wsparcie 
i pomoc. 

W Polsce, wielu ludzi zrzeszonych w organizacji 
pro-life modliło się w jej intencji i możemy 
powiedzieć z radością, że dzisiaj widzimy 
skutek naszych modlitw.  
[Na podstawie serwisu 
informacyjnegohttp://naszdziennik.pl/swiat/82
069,mary-wagner-na-wolnosci.html] 
 
 Z Polski  

12–15 czerwca 2014 – Laski k/Warszawy 
Odbyło się ogólnopolskie spotkanie Doradców 
Życia Rodzinnego pod hasłem: „Nauczyć się 
kochać ludzką miłość. Jan Paweł II”. Zamiarem 
organizatorów było odkrycie nauczania Jana 
Pawła II na temat miłości narzeczeńskiej i 
małżeńskiej oraz przełożenia tej wiedzy 
teoretycznej na praktyczne działania doradców 
życia rodzinnego w diecezjach.  

Jako pierwszy swój referat wygłosił ks. dr hab. 
Jacek Goleń, kierownik Katedry Duszpasterstwa 
Rodzin KUL.  Wprowadził zebranych w 
rozważania na temat piękna miłości, wartości 
czystości i odkrywania miłości trwałej i wiernej. 
Podkreślił wartość sakramentu małżeństwa w 
pełnym realizowaniu swojego człowieczeństwa. 
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  J.E. Ks. Abp Henryk Hoser, wskazał na problemy, z 
którymi boryka się duszpasterstwo rodzin w Polsce 
i zaprosił wszystkich do przeciwstawienia się inercji 
niektórych środowisk. Podkreślił wartość czynnego 
angażowania się w służbę życiu i odkrywania na co 
dzień nowych wyzwań, które stoją przed 
wszystkimi którzy chcą być wierni nauce Chrystusa.  

Ks. dr Przemysław Drąg, Dyrektor Krajowego 
Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin, wygłosił referat 
na temat: „Wychowawcza i edukacyjna rola 
katolików świeckich w życiu Kościoła”. Zachęcił w 
nim do czynnego angażowania się w wychowanie 
dzieci i młodzieży, wskazał, w jaki sposób katolicy 
mogą i powinni budować wokół siebie „królestwo 
niebieskie.” 

Ks. prof. dr hab. Bronisław Mierzwiński poruszył  

temat odpowiedzialnego ojcostwa i zwrócił uwagę 
na konieczność zaangażowania się ojców w czynne 
wychowanie swoich dzieci. Następnie 
przeprowadził analizę działań duszpasterskich  w 
wybranych krajach Europy Zachodniej wskazując 
aktualność pewnych działań pastoralnych.  

Prof. dr hab. Maria Ryś wskazała na 
niebezpieczeństwa jakie przynosi ze sobą 
konwencja Rady Europy „O przeciwdziałaniu 
przemocy” i na gruncie psychologicznym wykazała 
jak w sposób zaplanowany chce się niszczyć 
definicję małżeństwa, rodziny, miłości. W drugiej 
części swojego wystąpienia wskazała w jaki sposób 
możemy czynnie budować cywilizację miłości w 
naszym kraju. Zachęciła do umiłowania języka 
ojczystego i kultywowania tradycji narodowych. 

Zdjęcia: Stojgniew Paluszewski 
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Redakcja:  
Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin 
skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6 
01-015 Warszawa 
Tel.: 22 838 92 59 
E-mail: biuro@kodr.pl 
Ks. dr Przemysław Drąg 
Kamila Klecha 

 

Motto 

 

W nawiązaniu do kanonizacji Św. Jana Pawła II oraz III Nadzwyczajnego Synodu Biskupów, który z woli Ojca 
Świętego ma być poświęcony rodzinie, zapraszamy do propagowania i odmawiania w parafiach modlitwy, którą 
zostawił Ojciec Święty Jan Paweł II. Podjęte modlitewne inicjatywy w intencjach Synodu prosimy zgłaszać do 
biura Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin na adres: biuro@kodr.pl. Informacje o tych inicjatywach 
prześlemy do Papieskiej Rady ds. Rodziny. Modlitwa została opublikowana w poprzednim Biuletynie oraz jest 
dostępna na stronie www.kodr.pl 

Modlitwa za Rodzinę  

Fundacja „Razem w Rodzinie” 
Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6 
01-015 Warszawa 
Nr konta: 
ING PL 43 1050 1025 1000 0090 3030 
5495 

Czerwiec – Warszawa 
Ataki na prof. Bogdana Chazana rozpoczęły się w 
związku z „Deklaracją Wiary”, którą opracowała dr 
Wanda Półtawska. W dokumencie tym lekarze 
opowiadają się za prawem do życia od poczęcia do 
naturalnej śmierci, przeciwko in vitro i ideologii 
gender. Dokument wywołał ostre ataki ze strony 
środowisk lewicowych z powodu jednoznacznego i 
publicznego opowiedzenia się lekarzy po stronie 
cywilizacji życia. Elementem tych ataków stała się 
nagonka na prof. Chazana. 
 
Zachęcamy do włączenia się do akcji: „Stop 
szykanom”. Publikujemy tekst petycji, która 
przypomina o misji lekarza i jest prośbą 
skierowaną do odpowiedzich władz o zaprzestanie 
szykan wynikających z motywów ideologicznych.  
Poniżej zamieszczamy tekst petycji:  
 
Wyrażam swój głęboki sprzeciw wobec ataków na 
prof. Bogdana Chazana. 
Misją lekarza jest leczenie oraz niesienie pomocy. Z 
całą pewnością ten pierwotny obowiązek lekarza 

odżywa w każdej sytuacji, gdy jest konfrontowany z 
przypadkiem osoby wymagającej 
natychmiastowego wsparcia. 
Jesteśmy przekonani, że z taką właśnie pomocą 
spotykają się pacjentki, trafiające do Profesora 
Bogdana Chazana. 
 
Zgodnie z powołaniem lekarza zaoferował on matce 
ciężko chorego, nienarodzonego dziecka objęcie jej 
i jej dziecka opieką podczas ciąży, porodu i po 
porodzie. Przedstawił również możliwość opieki 
paliatywnej w Warszawskim Hospicjum dla Dzieci. 
Dał w ten sposób wyraz głęboko ludzkiej trosce o 
pacjenta. 
 
Tymczasem, w konsekwencji ideologicznie 
motywowanej medialnej nagonki zostały podjęte 
działania administracyjne wymierzone w Profesora. 
Doceniając postawę Prof. Bogdana Chazana proszę 
o zaprzestanie szykan wymierzonych w jego osobę. 
 
Więcej informacji na stronie: www.stopszykanom.pl 
 

 

Informacje o Fundacji „Razem w Rodzinie”: 
Głównym celem Fundacji jest promowanie i 
wspieranie działalności duszpasterskiej na rzecz 
rodzin oraz współfinansowanie siedziby i działań  
Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodziny w 
Warszawie. Fundacja przez swe kampanie i działania 
propaguje: poszanowanie prawa do życia i jego 
ochrony od poczęcia do naturalnej śmierci; 
ochronę modelu rodziny opartego na trwałym 
małżeństwie między kobietą i mężczyzną;  
podejmuje i wspiera inicjatywy o charakterze 
społecznym, kulturalnym, edukacyjnym, zdrowotnym, 
ekonomicznym i politycznym, które sprzyjają 
ochronie życia, trwałości małżeństwa, stabilności 
rodziny oraz motywują do posiadania dzieci. 


