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List Pasterski Episkopatu Polski na
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Zgodnie z tradycją Biskupi polscy skierowali list na
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Niedzielę Świętej Rodziny do wszystkich wiernych w
kraju. Biskupi zwrócili uwagę na to, że „Ewangelia o
rodzinie stanowi istotne przesłanie Kościoła, który
nieprzerwanie nauczał, że rodzina jest miejscem
poznawania wiary, dzielenia się sobą i dawania się

Z żalem zawiadamiamy, że w nocy z 12 na 13

sobie nawzajem budowania najtrwalszych relacji”.

stycznia 2015 roku odeszła do Pana śp. Siostra Zofia

Stwierdzili dalej, że „Bóg pragnie szczęścia

Dziedzic ze Zgromadzenia Sług Jezusa, wieloletnia

człowieka i dlatego chce, aby małżonkowie

diecezjalna doradczyni życia rodzinnego. W

obdarowali się sobą i przyjęli siebie wzajemnie w

środowisku lubelskim, znana i nazywana "Panią

rodzinie, aby nowe życie, owoc miłości małżeńskiej,

Zosią" z uwagi na delikatność jej posługi. Odegrała

poczynało się w środowisku najbardziej mu

ona wielką rolę w dziedzinie obrony życia i troski o

przyjaznym”. Księża Biskupi zwrócili uwagę na to, że

świętość małżeństwa i rodziny. Wdzięczni Bogu za

„szczęśliwa rodzina ma obowiązek dzielić się swoją

jej dar zachowamy ją w sercach, pamięci i modlitwie.

radością i dawać świadectwo, że Ewangelia o
rodzinie jest możliwa do zrealizowania. To

Pogrzeb śp. S. Zofii Dziedzic odbędzie się w piątek,

codzienne głoszenie Chrystusa przez poświęcenie,

16 stycznia br. o godz. 12.00 w Archikatedrze

rezygnację ze swoich własnych planów, radość z

Lubelskiej.

sukcesów członków rodziny jest bardzo potrzebne i
stanowi najlepszą szkołę wspólnego dobra.

W imieniu środowiska Duszpasterstwa Rodzin

Wzajemna miłość małżonków jest wymownym

Archidiecezji Lubelskiej zapraszamy do udziału w

potwierdzeniem obecności Boga pośród nas. Ona

ceremonii pogrzebowej kapłanów, doradców życia

pozwala dzieciom dorastać do autentycznego

rodzinnego, środowiska obrońców życia i

zaangażowania się i wzięcia odpowiedzialności

wszystkich, którym bliska jest misja, której wiernie

wobec Boga i Kościoła za drugiego człowieka”.

służyła śp. Pani Zosia.

Biskupi w perspektywie Synodu Zwyczajnego o
Rodzinie poprosili wszystkich wiernych o modlitwę w
intencji Synodu oraz o czynne dawanie świadectwa
Ewangelii o rodzinie.
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Ze świata
Grudzień – Wielka Brytania
Na wniosek Camerona Brytyjski rząd chce uczyć
nowożeńców i młodych rodziców jak stawiać czoła
małżeńskim kryzysom i nie dopuścić do rozbicia
rodziny. Gabinet Camerona uznał, że to stabilna
rodzina jest podporą społeczeństwa, a rozbicie
małżeństwa odbija się boleśnie nie tylko na
psychice dziecka, ale także pośrednio na
finansach państwa. Rząd Camerona zaaprobował
rozwój poradni rodzinnych, w których specjaliści
będą starali się zapobiegać rozwodom i zachęcać
młodych małżonków do życia w trwałych
związkach.
Grudzień – Rzym
Podczas Orędzia Urbi et Orbi, Ojciec Święty
Franciszek modlił się aby Jezus ocalił liczne dzieci
będące ciągle jeszcze ofiarami przemocy,
przedmiotem kupczenia i handlu ludźmi.
Franciszek zwrócił się do ludzi dobrej woli, żeby
zrobili wszystko co możliwe w celu ocalenia
dzieci, które zabijane są jeszcze zanim ujrzą
światło dzienne, by bronić je przed kulturą, która
w imię egoizmu nie kocha życia.
28 grudnia - Rzym
Ojciec Święty Franciszek spotkał się z Włoskim
Stowarzyszeniem Rodzin Wielodzietnych.
Podkreślił, że macierzyństwo i ojcostwo są darem
Pana Boga i trzeba umieć za nie dziękować.
Dziękował rodzinom wielodzietnym za stworzenie
klimatu, gdzie życie otoczone jest szacunkiem i
gdzie każdy znajduje swoje miejsce.
Grudzień – Rzym
Abp Paglia, Przewodniczący Papieskiej Rady ds.
Rodziny na łamach L’Osservatore Romano
stwierdził, że „ Kościół jest dziś niemal jedyną
instytucją tak bardzo bliską uczuciom i związkom
rodzinnym”. Przewodniczący Rady powiedział
także, że konieczna jest zmiana sposobu
mówienia na temat miłości i małżeństwa.
Postuluje on, aby pogłębiać katechezy
przygotowujące do zawarcia sakramentu
małżeństwa, by w sposób indywidualny docierać
do każdej pary narzeczonych. Pisze: „mężczyzna
bez kobiety wie za mało o tym co ludzkie i tak
samo kobieta bez mężczyzny.

Tajemnice tego co ludzkie, przekazuje się w
przymierzu ich obojga”.
Grudzień – Hiszpania
W 2013 roku dokonano w Hiszpanii o 3,7 tyś.
mniej aborcji niż w roku poprzednim. Jest to
najniższa od 7 lat liczba dzieci zabitych pod
sercem matki.
10 grudnia - Rzym
Ojciec Święty Franciszek podczas audiencji
generalnej zapowiedział rozpoczęcie katechez,
które będą poświęcone tematyce rodziny. Papież
stwierdził, że w tym czasie pomiędzy Synodem
Nadzwyczajnym 2014 roku a Synodem
Zwyczajnym w październiku 2015, konieczna jest
pogłębiona refleksja nad Ewangelią o rodzinie i
wprowadzenie konkretnych postulatów
duszpasterskich w codzienne życie Kościoła.
Grudzień – Hiszpania
Biskupi Konferencji Episkopatu Hiszpanii w liście
na Dzień Świętej Rodziny zaprosili do refleksji nad
tematem „W centrum Ewangelii o rodzinie,
powołanie do miłości”. Biskupi stwierdzili, że
poprzez Ewangelię można poznać prawdziwą
miłość, która jest powołaniem, drogą, która
prowadzi do nasycenia serca człowieka i czyni go
wolnym i szczęśliwym. Biskupi podkreślili, że nikt
nie może zastąpić rodziców w procesie
wychowania w wierze i odpowiedzialności za
siebie i kraj.
Grudzień – Słowacja
Przedstawiciele 6 wspólnot religijnych, które
wywodzą się z kultury chrześcijańskiej, wydało
wspólne oświadczenie, w których proszą władze
państwowe o wprowadzenie efektywnej polityki
prorodzinnej na Słowacji. Liderzy religijni Słowacji
są zaniepokojeni kulturą opartą na
konsumpcjonizmie i indywidualizmie, która
doprowadziła w ostatnich 20 latach do zapaści
demograficznej na Słowacji. Jak twierdzą dalej w
swoim oświadczeniu, „społeczeństwo bez dzieci,
społeczeństwo które nie tworzy warunków
przyjaznych rodzinie, nie może przeżyć”.
Zaproponowali także, aby wprowadzić do w
ustawodawstwa tzw. klauzulę rodzinną, która
pozwoliłaby oceniać wpływ każdej propozycji
ustawy na sytuację rodzinną.
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Z Polski
5 grudnia – Warszawa
Uchwałą Sejmu, rok 2015 będzie rokiem Jana
Pawła II. Posłowie przyjęli uchwałę „w poczuciu
moralnego obowiązku i głębokiego szacunku
wobec postaci, która wywarła tak znaczący wpływ
na losy nie tylko naszego narodu, ale i całego
współczesnego świata”.
7 grudnia - Kraków
Biskup Senior Kazimierz Ryczan, przewodnicząc
pielgrzymce Duszpasterstwa Przedsiębiorców i
Pracodawców „Talent”, prosił wszystkich, aby byli
ludźmi sumienia i bronili daru rodziny. Zwrócił
uwagę, że konieczne jest przypominanie sobie
roli ojca w rodzinie.
14 grudnia - Łódź
Abp Marek Jędraszewski skierował list do
wiernych, protestując przeciwko wprowadzaniu na
siłę do szkół zajęć w duchu ideologii gender.
Inspiracją do napisania listu były zajęcia
przeprowadzone w jednej ze szkół podstawowych
w Bełchatowie, podczas których uczniowie byli
przymuszani do odgrywania ról, które godziły w
ich poczucie tożsamości i godności. Abp
Jędraszewski skierował także list do
Wojewódzkiego Kuratora Oświaty z prośbą o
wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. Metropolita
Łódzki przypomniał rodzicom, że mają prawo do
tego, aby protestować przeciwko nauczaniu i
wprowadzaniu ideologii sprzecznych z ich
przekonaniami i wiarą.
Grudzień - Warszawa
Minister Małgorzata Fuszara, Pełnomocnik Rządu
ds. Równego Traktowania zwróciła się do Minister
Edukacji z postulatem, aby wychowanie do życia
w rodzinie było obowiązkowe. Taka edukacja jest
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Obowiązkowa we Francji, w Finlandii, Holandii,
Niemczech, Szwecji. Natomiast w Czechach,
Irlandii, Polsce i Wielkiej Brytanii rodzice mają
prawo nie posyłać swoich dzieci na część zajęć lub
w ogóle z nich zrezygnować. W ocenie wielu
środowisk, postulat Pani Fuszary zmierza do
ograniczenia, a nawet do wyeliminowania rodziców
z procesu wychowania dzieci na płaszczyźnie ich
seksualności.
18 grudnia - Warszawa
Elżbieta Ruman, znana dziennikarka i publicystka
zorganizowała spotkanie dla osób, które „po
rozwodzie, rozstaniu z bliską osobą nie mogą
znaleźć swojego miejsca w Kościele”. Celem jego
jest to, aby osoby czujące się samotnie mogły
spotkać się w obecności ludzi wierzących i
podyskutować o swoich problemach w atmosferze
zrozumienia i przyjaźni. Spotkanie zaczęło się od
odczytania fragmentu Pisma Świętego.
Grudzień – Poznań
Podczas Mszy Świętej w Noc Bożego Narodzenia
Abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący KEP,
podkreślił, że „silna, zdrowa i spełniająca swoje
funkcje rodzina” wciąż będzie fundamentem
europejskiej cywilizacji i przyszłością Europy.
Podkreślił, że wzorem do naśladowania dla
wszystkich rodzin powinna być Święta Rodzina z
Nazaretu, która w najpiękniejszy sposób wyraziła
ludzką miłość.
29 grudnia – Warszawa
Prezydent Bronisław Komorowski podpisał Ustawę o
Karcie Dużej Rodziny. Karta będzie uprawniać do
zniżek m.in. w muzeach, przy zakupie biletów na
środki publicznego transportu. Ustawa obowiązuje
do 1 stycznia 2015 roku.
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