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Tekst stanowiska dotyczącego rodziny przed  

Synodem w Rzymie zatwierdzili dziś biskupi, ob-

radujący na 369. Konferencji Episkopatu Polski. - 

Jest to stanowisko całkowicie wierne linii Jana 

Pawła II - zapewnił w rozmowie z KAI bp rze-

szowski Jan Wątroba, przewodniczący Rady ds. 

Rodziny. 

 

Bp Wątroba poinformował, że dokument ten po-

wstał na prośbę prezydium Episkopatu Polski, na 

wzór stanowiska biskupów Afryki czy Episkopatu 

Niemieckiego. Jest to krótki, ponad czterostroni-

cowy tekst, który został przegłosowany w drugim 

dniu obrad. Projekt dokument został przekazany 

biskupom dzień wcześniej i spotkał się z ogólna 

aprobatą. 

 

- To stanowisko to owoc przeprowadzonej wcze-

śniej ankiety i obrazuje sposób myślenia o rodzi-

nie polskiego Kościoła - duchownych i świeckich i 

jest to stanowisko wierne nauczaniu Jana Pawła II, 

czyli chroniące ogólnoludzkie wartości, wierne 

Objawieniu i dotychczasowej praktyce Kościoła - 

powiedział bp Wątroba. Dodał, że w Kościele w 

Polsce nie ma środowisk, które oczekują, że zo-

stanie nagięta doktryna kościelna, nauczanie mo-

ralne, zwłaszcza w dziedzinie tworzenia "mał-

żeństw" przez osoby tej samej płci, stanowisko 

szerokich kręgów duchownych i wiernych było 

jednoznaczne. - Z ankiety wyszła absolutna wier-

ność nauczaniu Jana Pawła II. 

 

W rozmowie z KAI bp Wątroba poinformował też, 

że w sierpniu w Berlinie odbędzie się spotkanie 

przedstawicieli Episkopatów w celu omówienia 

stanowisk przed Synodem, który odbędzie się w 

Jest przedsynodalne stanowisko 
KEP nt. rodziny 
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Więcej: www.gosc.pl 
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Papież Franciszek o małżeństwie i 
rodzinie 

Audiencja ogólna: katecheza o rodzinie i ubóstwie 

03/06/2015 

O ubóstwie jako próbie, której poddana jest współ-

czesna rodzina, mówił Papież podczas audiencji 

ogólnej. Franciszek zwrócił uwagę, że nie brakuje 

na świecie obszarów biedy, którą niejednokrotnie 

pogłębia dodatkowo wojna – „matka wszelkiego 

ubóstwa”. Fakt, że mimo to rodziny starają się 

prowadzić godne życie, nie powinien usprawiedli-

wiać naszej obojętności wobec tej sytuacji. 

Więcej: www.pl.radiovaticana.va 

 

Papież do biskupów Portoryko: głosić prawdę o 

małżeństwie 08/06/2015 

Wyzwania stojące przed Kościołem Portoryko, a 

zwłaszcza problemy rodziny, podjął Papież, spoty-

kając się z biskupami przybyłymi stamtąd z wizytą 

ad limina. W przekazanym im przesłaniu Ojciec 

Święty przypomina, że to w tym karaibskim kraju 

powstała już na początku XVI wieku jedna z trzech 

pierwszych diecezji w Ameryce. Zachęca portory-

kański episkopat do jedności. Wskazuje, że w zbli-

żającym się Roku Jubileuszowym Miłosierdzia bi-

skupi i kapłani winni oddawać się przede wszyst-

kim posłudze Bożego przebaczenia, zwłaszcza w 

sakramencie pojednania. 

 

 

http://gosc.pl/doc/2533821.Jest-przedsynodalne-stanowisko-KEP-nt-rodziny
www.pl.radiovaticana.va/news/2015/06/03/audiencja_og%C3%B3lna_katecheza_o_rodzinie_i_ub%C3%B3stwie/1148832
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Audiencja ogólna: o rodzinnym doświadczeniu 

choroby 10/06/2015 

Choroba któregoś z członków rodziny to czas 

trudny, wymagający od jego bliskich nierzadko 

heroizmu. Jednak jest to również okazja do 

umacniania wzajemnych więzi oraz swoista 

szkoła życia dla najmłodszych – mówił Papież 

na audiencji ogólnej. Zauważył, że choroba w 

rodzinie to jakby dodatkowe cierpienie i troska, 

której doświadczają najbliżsi chorego. „Bardzo 

często ojcu i matce trudniej jest znosić choro-

bę dziecka, niż własną”. 

Więcej: www.pl.radiovaticana.va 

 

Audiencja ogólna: katecheza o śmierci w ro-

dzinie 17/06/2015 

Śmierć osoby bliskiej jest bolesnym doświad-

czeniem. Świadectwo tak wielu rodzin pokazu-

je, że śmierć nie ma ostatniego słowa. Chrystus 

zwyciężył śmierć raz na zawsze i na koniec 

przywróci nam naszych bliskich – mówił Fran-

ciszek na audiencji ogólnej. Dziś zajął się do-

świadczeniem śmierci w rodzinie. Punktem 

wyjścia jego rozważań była ewangeliczna scena 

wskrzeszenia jedynego syna wdowy. 

Więcej: www.pl.radiovaticana.va 

 

Papież na audiencji: ciężar rozbicia rodziny 

spada na dzieci 24/06/2015 

Współczesny świat obojętnieje na krzywdy, 

których doświadczają dzieci na skutek rozbicia 

rodziny i zła, jakie zadają sobie nawzajem ich 

rodzice. Dzieje się tak pomimo rzekomego 

wzrostu naszej wrażliwości i postępu w psy-

chologii. Zwrócił na to uwagę Papież na au-

diencji ogólnej. W katechezie mówił o cierpie-

niu dzieci w takich właśnie kryzysowych sytua-

cjach. 

Więcej: www.pl.radiovaticana.va 

 
 

Rodzina i małżeństwo: ideologie wbrew natu-

rze i planowi Boga 26/06/2015 

„Edukacja jest niezbędna, by pozwolić dziew-

czętom stać się kobietami aktywnymi i odpo-

wiedzialnymi, dumnymi i szczęśliwymi ze swej 

wiary w Chrystusa, przeżywanej na co dzień”. 

Wskazał na to Papież, spotykając się z przed-

stawicielkami Międzynarodowej Konferencji 

Katolickiej Skautingu Dziewcząt (Conférence 

international catholique du guidisme), obcho-

dzącej w tym roku 50-lecie istnienia. Podkre-

ślił, że w stowarzyszeniach katolickich skautek 

zawsze starano się o spotkanie z Chrystusem i 

radosne otwarcie na potrzeby bliźniego. Za-

chęcił, by tę tradycję zachować i jeszcze bar-

dziej rozwinąć. 

Ojciec Święty przypomniał, że w swojej nie-

dawnej encyklice Laudato si’ wskazuje na 

istotne znaczenie edukacji do ekologii. Ma ona 

prowadzić do zmiany mentalności i nawyków, 

by odpowiedzieć na niepokojące wyzwania dla 

ludzkości, jakie dotyczą środowiska. 

„Myślę, że ruch skautingu dziewcząt, który w 

swojej pedagogice stawia na ważnym miejscu 

kontakt z przyrodą, szczególnie się do tego 

nadaje. Życzę, by skautki nadal były zawsze 

gotowe dostrzegać obecność i dobroć Stwórcy 

w pięknie otaczającego je świata. Ta kontem-

placyjna postawa będzie je prowadzić do tego, 

by żyć w harmonii same z sobą, z innymi i z 

Bogiem. Jest to nowy styl życia, bardziej zgod-

ny z Ewangelią, który będą mogły przekazywać 

środowiskom, w których żyją” – powiedział 

Papież. 

Franciszek wskazał też na bardzo dziś aktualną 

potrzebę właściwego dowartościowania kobie-

ty, by mogła ona w pełni zająć należne jej 

miejsce w Kościele i w społeczeństwie. 

Więcej: pl.radiovaticana.va 
 

http://pl.radiovaticana.va/news/2015/06/08/papie%C5%BC_do_biskup%C3%B3w_portoryko_g%C5%82osi%C4%87_prawd%C4%99_o_ma%C5%82%C5%BCe%C5%84stwie/1150070
http://pl.radiovaticana.va/news/2015/06/10/audiencja_og%C3%B3lna_o_rodzinnym_do%C5%9Bwiadczeniu_choroby/1150506
http://pl.radiovaticana.va/news/2015/06/17/audiencja_og%C3%B3lna_katecheza_o_%C5%9Bmierci_w_rodzinie/1152168
http://pl.radiovaticana.va/news/2015/06/24/papie%C5%BC_na_audiencji_ci%C4%99%C5%BCar_rozbicia_rodziny_spada_na_dzieci/1153775
http://pl.radiovaticana.va/news/2015/06/26/rodzina_i_ma%C5%82%C5%BCe%C5%84stwo_ideologie_wbrew_naturze_i_planowi_boga/1154273
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  Z Polski 

Poznań 

Poznańska Debata Społeczna − Kto wychowuje 

nasze dzieci? 

O tym, jaki wpływ na wychowanie dzieci mają 

rodzice, a jaką rolę odgrywa szkoła; dlaczego 

ważne jest, by dzieci miały kontakt z rówieśni-

kami i kto jest sprzymierzeńcem w procesie 

wychowania dzieci? − dyskutowali uczestnicy 

Poznańskiej Debaty Społecznej w Pałacu  

Działyńskich w Poznaniu. Spotkanie odbyło się 

w Dzień Dziecka, 1 czerwca wieczorem. 

− Żyjemy dziś w społeczeństwie postmoderni-

stycznym, zdeterminowanym przez dynamizm, 

wykorzenienie z rodziny, szkoły, charakteryzu-

jącym się rozmyciem granic i wzorców, a to 

wszystko nie sprzyja socjalizacji dzieci − pod-

kreśliła dr Iwona Przybył. Socjolog rodziny 

zwróciła uwagę, że dziś rodzice muszą konku-

rować z mediami oraz przesyceniem informacji 

i porad różnego rodzaju ekspertów. 

− Rodzice odpowiadają za to, kim będzie ich 

dziecko w przyszłości, to oni mają wpływ, w 

jakiej grupie rówieśniczej dziecko przebywa − 

zaznaczyła dr Przybył. 

Więcej: www.ekai.pl 

 

Warszawa 

Prymas: Rodzinie odbiera się jej własne miejsce 

Abp Polak skrytykował zrównywanie małżeń-

stwa z innymi formami wspólnego życia. 

„Trudno zaprzeczyć, że dla niektórych osób 

rodzina zdaje się nie przystawać do współcze-

snej kultury i dlatego coraz częściej próbuje się 

ją zepchnąć na margines społeczeństwa. Od-

biera się jej własne miejsce” – mówił abp Woj-

ciech Polak podczas VIII Święta Dziękczynienia 

w Warszawie. 

Więcej: www.gosc.pl 

 

Bydgoszcz 

Bp Tyrawa: rodzicielstwo to współpraca z Bo-

giem. 

„Rodzicielstwo to uprzywilejowana rola bycia 

współpracownikiem samego Boga” - powiedział 

biskup Jan Tyrawa. Przewodniczył on w 

 

bydgoskiejskiej katedrze Eucharystii z okazji 

Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

Bp Tyrawa przypomniał, że już w latach 60. 

ubiegłego stulecia, kiedy Karol Wojtyła był bi-

skupem, jako etyk zwrócił uwagę na problem 

używania tabletki antykoncepcyjnej. - Poprzez 

tę małą, wydawałoby się nic nieznaczącą piguł-

kę, dokonało się podwójne przekroczenie gra-

nic. Seksualność człowieka oderwana została 

od prokreacji i miłości - powiedział. 

Więcej: www.ekai.pl 

 

Gdańsk 

Głośne "tak" dla życia i rodziny 

Już po raz szósty 7 czerwca w Gdańsku odbył 

się Archidiecezjalny Marsz dla Życia i Rodziny. 

Hasłem tegorocznej edycji wydarzenia było: 

"Jan Paweł II - promotor godności życia i rodzi-

ny". 

- Nawiązujemy do słów ojca świętego: "Bóg 

uczynił wielkim i niezastąpionym darem męż-

czyznę 'dla' kobiety i kobietę 'dla' mężczyzny 

oraz zadaniem w życiu małżeńskim". Odnosi-

my się w ten sposób do prób redefiniowania 

małżeństwa poprzez ratyfikowanie tzw. kon-

wencji przemocowej - wyjaśnia Waldemar  

Jaroszewicz, przewodniczący Katolickiego  

Stowarzyszenia "Civitas Christiana" w Gdańsku, 

główny organizator.   

Więcej: www.gdansk.gosc.pl 

 

Kobyłka 

"Bez jedności rodzinnej nie ma jedności spo-

łecznej" 

Bez jedności małżeńskiej i rodzinnej nie będzie 

jedności społecznej i narodowej - podkreślił 

abp Henryk Hoser. Z okazji jubileuszu 600-

lecia parafii Świętej Trójcy w Kobyłce bp war-

szawsko-praski przewodniczył tam wczoraj w 

niedzielę wieczorem uroczystej mszy św. 

- Te sześć wieków istnienia wspólnoty jest na-

macalnym dowodem, że wartości duchowe są 

trwalsze od wartości materialnych. - zaznaczył 

w homilii abp Hoser. Pomimo upływu czasu i 

przemian cywilizacyjnych Kościół nie zmienia 

 

http://ekai.pl/diecezje/poznanska/x89661/poznanska-debata-spoleczna-kto-wychowuje-nasze-dzieci/http:/ekai.pl/diecezje/poznanska/x89661/poznanska-debata-spoleczna-kto-wychowuje-nasze-dzieci/
http://gosc.pl/doc/2528361.Prymas-Rodzinie-odbiera-sie-jej-wlasne-miejsce
http://ekai.pl/diecezje/bydgoska/x89799/bp-tyrawa-rodzicielstwo-to-wspolpraca-z-bogiem/
http://gdansk.gosc.pl/doc/2528995.Glosne-tak-dla-zycia-i-rodziny
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tego czego naucza. W tej świątyni można usły-

szeć dziś te same Chrystusowe słowa, które 

głoszono w roku 1415, ponieważ one się nie 

zmieniają a ich wartość jest ponad czasowa - 

dodał kaznodzieja. 

Więcej: www.deon.pl 

 

Warszawa 

Abp Hoser do doradców życia rodzinnego:  

Bądźcie samarytanami współczesnej rodziny – 

zaapelował abp Henryk Hoser, zwracając się do 

doradców życia rodzinnego. Uroczystą Mszą 

św. w kaplicy kurialnej zakończył się w środę 

kolejny rok pracy i formacji Duszpasterstwa 

Rodzin Diecezji Warszawsko-Praskiej. 

W homilii abp Hoser przyrównał kondycję dzi-

siejszej rodziny do biblijnego sytuacji pobitego 

przez bandytów człowieka, który szedł z Jero-

zolimy do Jerycha. - Z powodów ekonomicz-

nych wiele z nich zmuszonych jest do opusz-

czenia miejsc swojego pochodzenia, jadąc do 

wielkich miast, a nawet za granicę, gdzie do-

świadczają niejednokrotnie poczucia wyobco-

wania. Nie ma tam bowiem nie tylko najbliż-

szych czy przyjaciół, ale także znajomych. Do 

tego dochodzą obciążenia finansowe sprawia-

jące, że młode małżeństwa czują się więźniami 

pobranych przez siebie kredytów, co owocuje 

napięciem psychicznym współmałżonków, któ-

re w dłuższej perspektywie prowadzi do kon-

fliktów wewnątrz związku - zauważył kazno-

dzieja. 

Więcej: www.ekai.pl 
 

Warszawa 

Nie ma seksu, jest człowiek 

- Widziałam w swoim życiu wielu szczęśliwych 

małżonków. To naprawdę możliwe - mówi 

Wanda Półtawska, prezentując najnowszą 

książkę, w której uczy, jak kochać naprawdę. 

- Musimy się uczyć kochać, bo tego nie umie-

my – mówi Wanda Półtawska, której najnowszą 

książkę zaprezentowano dziś w Warszawie. To 

zapis rekolekcji wygłoszonych przez nią w 

2010 r. dla małżeństw z Kościoła Domowego, 

rodzinnej gałęzi ruchu Światło-Życie. 

Więcej:www.warszawa.gosc.pl 

 

Kraków 

Konferencja: "Naprotechnologia - jest nadzie-

ja!" 

"W ramach procedury in vitro człowiek trakto-

wany jest jak rzecz" - mówi ks. prof. Tomasz 

Kraj. "Naprotechnologia - jest nadzieja! Postaw 

na leczenie, a nie zapłodnienie in vitro" - kon-

ferencja pod takim tytułem odbyła się 11 

czerwca w Krakowie. 

Referat "Wokół dyskusji na temat zapłodnienia 

in vitro" wygłosił ks. prof. Tomasz Kraj. Kapłan 

zaznaczył, że nawet jeśli w czasie procedury 

nie dochodziłoby do mrożenia nadliczbowych 

zarodków, to in vitro jest obiektywnie złe. 

Podkreślił także, że argumenty przeciw tej pro-

cedurze nie mają charakteru konfesyjnego a 

czysto racjonalny. - W ramach tej procedury 

człowiek traktowany jest jak rzecz. Z tego wy-

nika całe zło metody in vitro - mówił ks. Kraj i 

dodawał, że embrion nie staje się rzeczą, ale 

jest traktowany jak rzecz o czym świadczy to, 

co dzieje się w trakcie i już po zapłodnieniu in 

vitro. Kapłan miał na myśli konieczność inge-

rencji osób trzecich w powstanie ludzkiego 

życia, które powinno być dziełem męża i żony. 

- To, co robi lekarz, to nie jest akt osobowy 

tylko akt rzeczowy, techniczny. 

Więcej: www.deon.pl 

 

Łowicz 

III Ogólnopolski Zjazd Dużych Rodzin Trzy Plus 

w Łowiczu 

O wprowadzeniu bonu wychowawczego, dzięki 

któremu matki mogłyby dłużej opiekować się 

małymi dziećmi mówili uczestnicy panelu, zor-

ganizowanego w ramach III Ogólnopolskiego 

Zjazdu Dużych Rodzin Trzy Plus, który odbywa 

się w Łowiczu. Po karcie dużych rodzin jest to 

kolejny projekt Związku, które promuje pro-

mują rodzicielstwo i pozytywny stosunek do 

macierzyństwa, uwzględniając jego aspekty 

ekonomiczne. 

Więcej: www.pch24.pl 

 

Stary Sącz 

Bp Jeż do rodzin: ukazujmy Ewangelię życia i 

brońmy małżeństwa 

 

http://www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/z-zycia-kosciola/art,22411,bez-jednosci-rodzinnej-nie-ma-jednosci-spolecznej.html
http://ekai.pl/diecezje/warszawsko-praska/x89883/abp-hoser-do-doradcow-zycia-rodzinnego-badzcie-samarytanami-wspolczesnej-rodziny/
http://warszawa.gosc.pl/doc/2533971.Nie-ma-seksu-jest-czlowiek
http://www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/z-zycia-kosciola/art,22468,konferencja-naprotechnologia-jest-nadzieja.html
www.pch24.pl/iii-ogolnopolski-zjazd-duzych-rodzin-trzy-plus-w-lowiczu,36493,i.html
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Dzisiaj szczególnie trzeba bronić małżeństwa 

jako trwałego związku mężczyzny i kobiety, a 

także z nową świeżością ukazywać Ewangelię 

życia - apelował biskup tarnowski Andrzej Jeż, 

podczas Diecezjalnego Święta Rodzin w Starym 

Sączu. Podczas uroczystości wręczono też me-

dale dla kilku zasłużonych rodzin. 

Przy Papieskim Ołtarzu w Starym Sączu zgro-

madzili się rodzice, dzieci, młodzież oraz 

przedstawiciele starszego pokolenia. Niedziela 

jest w całej diecezji tarnowskiej dniem modli-

twy w intencji rodzin. Centralne obchody Die-

cezjalnego Święta Rodziny odbywają się w Sta-

rym Sączu. Rozpoczęła je Msza św. pod prze-

wodnictwem biskupa tarnowskiego Andrzeja 

Jeża. 

Więcej: www.ekai.pl 

 

Warszawa 

Abp Hoser o ustawie in vitro: to tykająca bom-

ba 

Ustawa o in vitro jest „tykającą bombą” – pod-

kreślił abp Henryk Hoser, komentując przegło-

sowany dziś przez Sejm projekt rządowy o tzw. 

leczeniu niepłodności. Zdaniem przewodniczą-

cego Zespołu Ekspertów ds. Bioetycznych KEP 

ustawa wpłynie nie tylko na instrumentalizację 

ludzkiego życia, ale także na trudną do prze-

widzenia zmianę ludzkiego genomu. Ustawa o 

in vitro jest „tykającą bombą” – podkreślił abp 

Henryk Hoser, komentując przegłosowany  

przez Sejm projekt rządowy o tzw. leczeniu 

niepłodności. Zdaniem przewodniczącego Ze-

społu Ekspertów ds. Bioetycznych KEP ustawa 

wpłynie nie tylko na instrumentalizację ludz-

kiego życia, ale także na trudną do przewidze-

nia zmianę ludzkiego genomu. 

Więcej: www.pl.radiovaticana.va 

 

--- 

Polscy biskupi w Boże Ciało: rodzina i święto-

wanie niedzieli. Uroczystość Najświętszego 

Ciała i Krwi Chrystusa gromadziła w całym kra-

ju tysiące wiernych na procesjach z  

Najświętszym Sakramentem. To okazja, by w  

 

 

Homiliach zwrócić uwagę na istotne kwestie 

życia religijnego i społecznego. 

 

W Warszawie kard. Kazimierz Nycz wiele miej-

sca poświęcił rodzinie, podkreślając, że jest 

ona wspólnotą niezastąpioną. Z niepokojem 

zauważył próby podważenia tożsamości mał-

żeństwa i rodziny: „Ostatnie referendum w  

Irlandii w sprawie związków partnerskich tej 

samej płci, a zwłaszcza jego wynik, w kraju tak 

bardzo katolickim jeszcze 30 lat temu, są po-

ważnym ostrzeżeniem dla całej Europy, ale 

bracia i siostry, bądźmy pokorni i powiedzmy, 

że są także ostrzeżeniem dla naszej ojczyzny” 

– powiedział metropolita warszawski. 

Więcej: www.pl.radiovaticana.va 

 

--- 

Odbudować szacunek dla sakramentalności 

małżeństwa 

Do solidnego przygotowania do zawarcia mał-

żeństwa zachęca narzeczonych przewodniczą-

cy Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. 

Duszpasterstwa Młodzieży. Z danych GUS wy-

nika, że w 2014 r. w Polsce rozwiodło się ok. 

66 tys. par małżeńskich. 

„Każdy zawód – powiedział bp Henryk Tomasik 

– wymaga solidnego przygotowania, a do jed-

nej z najtrudniejszych funkcji, jaką jest bycie 

mężem czy żoną, nie ma żadnego przygoto-

wania. Bardzo często jest to tylko przypadko-

wość. Bolejemy nad tym, bo to jeden z naj-

trudniejszych wymiarów życia duszpasterskie-

go parafii, jeden z największych problemów 

naszych duszpasterzy – brak aprobaty ze stro-

ny narzeczonych”. 

Bp Tomasik zachęcił też do uczestnictwa w 

dniach skupienia dla narzeczonych, które or-

ganizują diecezjalne duszpasterstwa rodzin. 

Natomiast rodziców zachęcił, by rozmawiali ze 

swoimi dziećmi, które przygotowują się do 

małżeństwa. 

Więcej: www.pl.radiovaticana.va 

 

http://ekai.pl/diecezje/tarnowska/x90182/bp-jez-do-rodzin-ukazujmy-ewangelie-zycia-i-bronmy-malzenstwa/
http://pl.radiovaticana.va/news/2015/06/25/abp_hoser_o_ustawie_in_vitro_to_tykaj%C4%85ca_bomba/1154056
http://pl.radiovaticana.va/news/2015/06/04/polscy_biskupi_w_bo%C5%BCe_cia%C5%82o_rodzina_i_%C5%9Bwi%C4%99towanie_niedzieli/1149123
http://pl.radiovaticana.va/news/2015/06/03/odbudowa%C4%87_szacunek_dla_sakramentalno%C5%9Bci_ma%C5%82%C5%BCe%C5%84stwa/1148849
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Lima 

Nadal róbcie raban! - tak papież Franciszek 

skomentował zdjęcia z Marszu dla Życia w  

Limie, stolicy Peru. Manifestacja zgromadziła 21 

marca około pół miliona uczestników. 

Zdjęcia z tego wydarzenia pokazał papieżowi 

podczas niedawnej audiencji generalnej arcybi-

skup Limy kard. Juan Luis Cipriani, który był 

jednym z głównych organizatorów tego przed-

sięwzięcia. 

- Nadal róbcie raban - odpowiedział  

Franciszek, powtarzając swój słynny apel, który 

po raz pierwszy wypowiedział do uczestników 

Światowych Dni Młodzieży w 2013 r. 

Więcej: www.gosc.pl 

 

Włochy 

Arcybiskup Crepaldi: ataki na małżeństwo i ro-

dzinę to „samobójstwo ludzkości” 

Arcybiskup Gianpaolo Crepaldi z Triestu określił 

współczesne ataki na małżeństwo i rodzinę 

mianem „samobójstwa ludzkości”. Nierozerwal-

ność małżeństwa jest łaską, a nie problemem – 

tłumaczył. 

Więcej:  www.pch24.pl 

 

Rzym 

Watykan poparł akcję "Stop gender w szkole" 

Z pełną odpowiedzialnością za naszą przyszłość 

musimy ukazywać dzieciom i młodzieży, a tak-

że całemu światu bogactwo i wielkość rodziny 

chrześcijańskiej. Podczas gdy świat promuje 

nietrwałe związki, my chcemy trwałej rodziny. 

Tam, gdzie społeczeństwo się rozmywa, my 

proponujemy rodzinę silną, stabilną, zbudowa-

ną na skale Ewangelii i Kościoła. Pisze o tym 

abp Vincenzo Paglia w przesłaniu popierającym 

manifestację: „Stop gender w szkole”, która w 

najbliższą sobotę odbędzie się w Rzymie. 

Więcej: www.gosc.pl 

 

Irlandia 

„Dar miłości wypływający z głębokiej więzi mię-

dzy mężczyzną a kobietą jest darem Boga” – tak 

podczas letniej sesji Konferencja Episkopatu 

Irlandii określiła swój pogląd na temat  

 

małżeństwa. Było to pierwsze spotkanie ir-

landzkich biskupów po referendum, które zde-

cydowało o prawnym uznaniu par homoseksu-

alnych. 

Więcej: www.opoka.org.pl 

 

Ghana 

Biskupi Afryki przygotowują się do Synodu o 

rodzinie 

„Kościół powinien unikać używania języka sto-

sowanego przez tych, którzy stawiają sobie za 

cel zniszczenie rodziny” – uważają biskupi 

Afryki. To jeden z postulatów, jaki wysunęli na 

spotkaniu będącym przygotowaniem do jesien-

nego Synodu Biskupów o rodzinie. Odbyło się 

ono w stolicy Ghany Akrze w dniach od 8 do 11 

czerwca, a zostało zorganizowane przez Sym-

pozjum Konferencji Episkopatów Afryki i  

Madagaskaru (SECAM). 

Więcej: www.opoka.org.pl 

 

Watykan 

Instrumentum laboris przed Synodem na temat 

rodziny 

Liczący ponad 50 stron dokument roboczy, ma-
jący być podstawą do rozpoczęcia prac jesien-
nego Synodu Biskupów na temat rodziny, opu-
blikowano w Watykanie. W imieniu zespołu 
przygotowującego tzw. Instrumentum laboris 
przedstawili na specjalnej konferencji prasowej 
kardynałowie Lorenzo Baldisseri i Péter Erdő 
oraz abp Bruno Forte. Zawiera on zarówno in-
tegralny tekst będący konkluzją ubiegłoroczne-
go Synodu nadzwyczajnego, jak też opracowa-
nie przesłanych przez episkopaty odpowiedzi na 
specjalnie przygotowane kwestionariusze. 
Więcej: www.opoka.org.pl 

 

Niemcy 

Niemieccy biskupi debatowali z osobami świec-

kimi na temat sytuacji rodziny. Choć nie wzno-

szono radykalnych postulatów, to po raz kolej-

ny sugerowano odejście od tradycyjnego rozu-

mienia małżeństwa. Hierarcha, który kierować 

będzie archidiecezją berlińską, sugerował, by 

przemyśleć na nowo to, czym jest  

 

Ze Świata 

http://gosc.pl/doc/2530740.Papiez-do-obroncow-zycia-Nadal-robcie-raban
http://www.pch24.pl/arcybiskup-crepaldi--ataki-na-malzenstwo-i-rodzine-to-samobojstwo-ludzkosci,36251,i.html%23ixzz3fEHNXOzo
http://gosc.pl/doc/2544885.Watykan-poparl-akcje-Stop-gender-w-szkole
http://www.opoka.org.pl/aktualnosci/news.php?s=opoka&id=56145
http://www.opoka.org.pl/
http://www.opoka.org.pl/aktualnosci/news.php?s=opoka&id=56213
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sakramentalne małżeństwo. 

Więcej: www.pch24.pl 

 

Watykan 

Światowe Spotkanie Rodzin w Filadelfii inspira-

cją dla Synodu 

Kulminacja Światowego Spotkania Rodzin bę-

dzie prawdopodobnie największym zgroma-

dzeniem, jakie kiedykolwiek gościła Filadelfia. 

Na Festiwalu Rodzin w sobotę 26 września or-

ganizatorzy spodziewają się 750 tys. uczestni-

ków, następnego dnia na Mszy z Papieżem dwa 

razy tyle, a są gotowi na przyjęcie nawet 2 mln 

wiernych. 

 

Wrześniowe spotkanie w Filadelfii (22-27.09) 

zaprezentowano w Watykanie. Mówili o tym 

zarówno arcybiskup, jak i burmistrz tego ame-

rykańskiego miasta. Jak zwykle spotkanie zo-

stanie podzielone na dwie części. Najpierw od-

będzie się trzydniowy kongres w węższym gro-

nie, a potem masowe spotkania z udziałem  

Papieża. W kongresie weźmie udział 14 tys. 

małżonków. Dla ich dzieci natomiast przygoto-

wano osobny program w ramach tak zwanego 

kongresu młodych. 

Więcej: pl.radiovaticana.va 

 
 

http://www.pch24.pl/biskup-heiner-koch-zacheca-do-dyskusji-nad-sakramentem-malzenstwa,36581,i.html
http://pl.radiovaticana.va/news/2015/06/25/%C5%9Bwiatowe_spotkanie_rodzin_w_filadelfii_inspiracj%C4%85_dla_synodu/1154053

