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Rodzina jest pierwszą i najważniejszą szkołą,  

w której każdy człowiek doświadcza i jednocze-

śnie uczy się miłości i miłosierdzia – piszą polscy  

biskupi i podkreślają: Małżeństwo nie jest rzeczy-

wistością smutku i niesienia ciężarów ponad siły, 

nie jest problemem, ale jest szansą dla każdego  

z członków rodziny na pełny rozwój. W liście za-

warta jest również zachęta do dzielenia się  

Ewangelią i radością wiary z innymi rodzinami 

oraz do świadczenia, że prawdziwa, głęboka  

i wierna miłość jest możliwa. Podstawą rodzinne-

go szczęścia są relacje – z Bogiem i z drugim 

człowiekiem – zdolność do bezinteresownej miło-

ści oraz oddanie siebie w darze.  

  

Treść listu 

  

RODZINA – SZKOŁĄ MIŁOSIERDZIA  

List Pasterski Episkopatu Polski na Niedzielę  

Świętej Rodziny 

  

Drodzy Siostry i Bracia! 

  

Trwając w zadumie nad ubogim żłóbkiem, wpa-

trujemy się w pogodne twarze Dzieciątka Jezus, 

Maryi i Józefa. W naszych domach przeżywamy 

tajemnicę Bożego Narodzenia, która prowadzi 

każdego człowieka do podstawowego pytania  

o miłość. Ojciec posyła do nas swojego Syna, aby 

zaświadczył o miłości i głosił Ewangelię o Bogu 

bogatym w miłosierdzie. 

  

W obecnym roku przeżywaliśmy jako Kościół XIV 

Zwyczajny Synod Biskupów, którego temat 

brzmiał: „Powołanie i misja rodziny w Kościele  

i świecie współczesnym”. Refleksja synodalna 

prowadziła do zgłębienia tajemnicy ludzkiej miło-

Biskupi o rodzinie – list na niedzielę 
Świętej Rodziny 

W grudniowym numerze 

Biskupi o rodzinie – list na niedzielę Świętej Rodziny  1 

Papież Franciszek o małżeństwie i rodzinie  4 

Z Polski  5  

Ze świata   6 

ści wyrażającej się w małżeństwie i rodzinie. 

Wdzięczni za to wydarzenie, chcemy iść razem jako 

wspólnota wierzących i realizować powołanie do 

świętości, którym Bóg nas obdarzył. 

  

Młodzi ludzie pytani o ideał szczęścia, niezmiennie 

odpowiadają, że chcieliby zawrzeć małżeństwo  

i założyć szczęśliwą rodzinę. Niestety, jak możemy 

to zaobserwować, z różnych powodów część z nich 

nie spełnia swoich marzeń, uciekając przed odpo-

wiedzialnością. Synod, odnosząc się do tej rzeczy-

wistości, wskazał, że źródłem takich decyzji jest 

często lęk przed przyszłością, wyrażający się w nie-

chęci do podejmowania stałych zobowiązań. Potrze-

ba więc świadectwa radosnych i świętych małżeństw, 

dzięki któremu ludzie młodzi, ale także i małżonko-

wie przeżywający kryzysy uwierzą w miłość. 

  

Liturgia słowa prowadzi nas dzisiaj do odkrywania 

rodzinnego szczęścia. Jego źródłem są wzajemne 

relacje otwarte na obecność Boga i drugiego czło-

wieka. Wspólna modlitwa, posiłek przy jednym stole, 

rodzinne świętowanie sprawiają, że odkrywamy ra-

dość bycia ze sobą i dla siebie. Niestety wielu rodzi-

ców ze smutkiem stwierdza, że nie mają czasu ani 

dla współmałżonka, ani dla swoich dzieci. Brak roz-

mowy, wspólnego spędzania wolnego czasu często 

skutkuje nieufnością i załamaniem się relacji ro-

dzinnych. Nie można tworzyć trwałej wspólnoty, 

jeżeli brakuje zrozumienia i szacunku. Wyrażają się 

one w uważnym słuchaniu drugiego, w chęci pomo-

cy i podjęciu odpowiedzialności każdego z członków 

rodziny za powierzone mu obowiązki. 

 

Biu letyn informacyjny,  31 grudnia  2015,   Numer 20  



 

Strona | 2  
 

Rodzina pierwszą i najważniejszą drogą Kościoła 

  
Wiemy jednak dobrze, że wzajemny szacunek 

nie wystarczy do tworzenia relacji rodzinnych. 

Każdy człowiek potrzebuje miłości i jest zdolny 

do jej realizacji. Jak przypomniał Sobór Watykań-

ski II w dokumencie Gaudium et spes, człowiek 

„[…] nie może odnaleźć się w pełni inaczej jak 

tylko przez bezinteresowny dar z siebie samego” 

(Gaudium et spes, 24). Ten, kto kocha, nie musi 

się niczego obawiać, bo rozumie, że tylko po-

przez dar z siebie może zapewnić drugiej osobie 

szczęście. Oddanie się sobie wzajemnie i zdol-

ność do bezinteresownej miłości biorą swój po-

czątek w Bożym akcie stwórczym. Bóg bowiem 

nie chciał, aby człowiek był sam, ale uzdolnił 

jego serce do miłości. Święty Jan Paweł II  

w adhortacji Familiaris consortio, mówiąc o za-

daniach rodziny chrześcijańskiej, stwierdził, że 

pierwszym wśród nich jest tworzenie wspólnoty 

osób (por. FC,18). To doświadczenie jedności  

i bliskości staje się okazją do przeżywania praw-

dziwej radości wiary. Małżeństwo nie jest rze-

czywistością smutku i niesienia ciężarów ponad 

siły, nie jest problemem, ale jest szansą dla każ-

dego z członków rodziny na pełny rozwój. Ojciec 

Święty Franciszek wielokrotnie wzywał małżon-

ków chrześcijańskich do radości wiary, która 

promieniuje i przemienia cały świat. 

  

Do tej rzeczywistości wracali ojcowie synodalni. 

Omawiając problemy współczesnych małżeństw  

i rodzin, podkreślali, że w wielu przypadkach to 

egoizm i skrajny subiektywizm stoi na prze-

szkodzie do zawarcia sakramentalnego małżeń-

stwa. Dlatego konieczna jest stała i systema-

tyczna formacja małżeństw i rodzin, które oży-

wione duchem wiary poprowadzą swoje dzieci 

ku Chrystusowi. Wiara pozwala człowiekowi 

otworzyć się na cud miłosierdzia Bożego i wpro-

wadza go na drogę przebaczenia. Dziś, gdy tak 

wiele jest zagubionych małżeństw, gdy wiele  

z nich niemal zatraciło świadomość ostateczne-

go znaczenia życia małżeńskiego i rodzinnego, 

trzeba przypominać, że małżeństwo sakramen-

talne jest komunią pomiędzy Bogiem i ludźmi. 

Osoby żyjące w małżeństwie nie zostają same  

i nie są skazane wyłącznie na siebie, ale żyją  

w obecności Boga, czerpiąc z łaski sakramental-

nej. 

  

Odkrywając prawdę o człowieku stworzonym 

przez Boga, chcemy razem z uczestnikami  

synodu zdecydowanie przypomnieć, że mał-

żeństwo to – zawsze i wyłącznie – relacja 

dwóch osób, mężczyzny i kobiety, którzy łączą 

się ze sobą w jednym i nierozerwalnym przy-

mierzu i są otwarci na owoc swojej miłości, 

którym są dzieci. Jakiekolwiek próby wprowa-

dzania innych definicji małżeństwa i rodziny 

spotykają się z naszym zdecydowanym sprze-

ciwem. Zachęcamy rodziny, aby odważnie od-

rzucały zakusy zwolenników ideologii gender, 

którzy próbują narzucić poglądy niezgodne  

z naturą człowieka. 

  

Podczas synodu wielokrotnie podkreślano ko-

nieczność towarzyszenia na drodze wiary dzie-

ciom, młodzieży, małżeństwom i rodzinom. 

Musi być ono oparte na wspólnym odkrywaniu 

obecności Jezusa Chrystusa w życiu każdego 

człowieka. Pierwszymi świadkami wiary są ro-

dzice, którzy mają obowiązek przekazywania 

jej swoim dzieciom. Nikt i nic nie może zastą-

pić rodziców w tym zadaniu. Święty Jan Paweł II 

napisał w Familiaris consortio: „Rodzina chrze-

ścijańska jest pierwszą wspólnotą głoszenia 

Ewangelii osobie ludzkiej, która jest w stałym 

rozwoju, i doprowadzenia jej, poprzez stop-

niowe wychowanie i katechezę, do pełnej doj-

rzałości ludzkiej i chrześcijańskiej” (FC, 2). 

  

Żadna rodzina, nawet najszczęśliwsza, nie po-

winna jednak zamykać się na inne wspólnoty  

i zapominać o obowiązku dzielenia się  

Ewangelią. Wychodząc temu naprzeciw, ojcowie 

synodalni proponowali, aby w każdej parafii 

powstały wspólnoty małżeńskie i rodzinne, 

które spotykałyby się systematycznie na modli-

twie, pogłębiałyby swoją formację i głosiły  

Dobrą Nowinę we własnym środowisku. 

  

Obrady synodu prowadziły także do podkre-

ślenia uzdrawiającej siły miłosierdzia. W Roku 

Miłosierdzia, który ustanowił Papież  

Franciszek, jesteśmy zaproszeni do tego, aby 

nie tylko częściej korzystać z daru przebacze-
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nia w sakramencie pokuty i pojednania, ale także 

okazać się  miłosiernymi dla naszych braci  

i sióstr, którzy zawinili wobec nas. Rodzina jest 

przecież pierwszą szkołą miłosierdzia, w której 

uczymy się praktykować uczynki miłosierne 

względem ciała i duszy na wzór naszego Mistrza 

Jezusa Chrystusa. 

  

Zachęcamy do modlitwy w intencji małżeństw  

i rodzin, zwłaszcza tych, które przeżywają pro-

blemy, którym grozi rozpad, w których brakuje 

jeszcze bezinteresownej miłości. Naszą modlitwą 

powinniśmy ogarnąć te kobiety, które z różnych 

względów zdecydowały się na zabicie swojego 

nienarodzonego dziecka. Prośmy także o miło-

sierdzie dla mężczyzn, którzy nie potrafili wziąć 

odpowiedzialności za nowe życie i zachęcali do 

aborcji dziecka lub ją finansowali. Jesteśmy za-

proszeni przez papieża Franciszka, aby – nie 

wpadając w pokusę łatwego osądzania i potępia-

nia – nieść wszystkim posługę miłosierdzia. 

  

Miłosierdzie możemy czynić tylko w prawdzie. 

Dlatego przypominamy, że nauczanie Kościoła 

oparte na Słowie Bożym i Tradycji odnośnie do 

osób rozwiedzionych a żyjących w nowych 

związkach zostaje podtrzymane. Osoby te nie 

mogą przyjmować Komunii św., ponieważ nie 

żyją w związku sakramentalnym. Niemożność 

przyjmowania sakramentu Eucharystii nie ma 

charakteru wykluczającego czy dyskryminujące-

go, ale odzwierciedla tylko obiektywną sytuację 

tych osób w Kościele. Zachęcamy ich do uczest-

niczenia we Mszy Świętej, rozważania Słowa  

Bożego, wytrwania na modlitwie, włączania się w 

dzieła miłosierdzia i w pracę na rzecz wspólnot 

parafialnych. Nikogo nie potępiamy, a jako lu-

dzie wierzący chcemy prowadzić do spotkania  

z przebaczającym Chrystusem. Dlatego zapra-

szamy do modlitwy w intencji małżonków i dzie-

ci, których dotknął dramat rozpadu małżeństwa, 

a także do ofiarowania im naszego wsparcia. 

Przypominamy rozwiązania zawarte w Familiaris 

consortio i prosimy, aby wierni stosowali się do 

tych zaleceń, w myśl których do Komunii św. nie 

mogą przystąpić osoby rozwiedzione, żyjące  

w nowym związku, jeżeli nie otrzymały stwier-

dzenia nieważności małżeństwa i nie zawarły  

sakramentalnego związku małżeńskiego. 

W przypadku braku stwierdzenia nieważności 

małżeństwa wierny pragnący przystąpić do 

Komunii św., powinien zerwać grzeszną rela-

cję. Owszem, istnieją sytuacje szczególne, kie-

dy po ludzku rozstanie wydaje się niemożliwe, 

np. ze względu na konieczność wychowania 

dzieci z nowego związku. W takich przypad-

kach osoby po rozwodzie, żyjące w nowym 

związku, mogą przyjąć Komunię św. pod wa-

runkiem, że „postanawiają żyć w pełnej 

wstrzemięźliwości, czyli powstrzymywać się od 

aktów, które przysługują wyłącznie  

małżonkom” (Familiaris consortio, 84). 

  

W dzisiejsze święto dziękujemy wszystkim 

małżeństwom i rodzinom, które pomimo trud-

ności trwają przy Chrystusie i z wiarą pokonują 

piętrzące się przed nimi problemy. Chcemy 

zachęcić ich, aby – jak Święta Rodzina  

z Nazaretu – budowali swoje życie w oparciu  

o dar z siebie i codziennie okazywane  

miłosierdzie. Jak słyszeliśmy we fragmencie 

Ewangelii według św. Łukasza, Jezus posłuszny 

swoim rodzicom wzrastał w mądrości, w latach, 

w łasce u Boga i ludzi (por. Łk 2,52). 

  

Życząc wszystkim rodzinom, aby ten zbliżający 

się Rok Pański 2016 stał się okazją do  

autentycznego duchowego wzrostu, z serca  

błogosławimy. 

  

Podpisali: Pasterze Kościoła  

katolickiego w Polsce 

obecni na 371. Zebraniu Plenarnym 

Konferencji Episkopatu Polski na Jasnej Górze 

w dniu 26 listopada 2015 r. 
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Papież Franciszek o małżeństwie i rodzinie 
 

 
Franciszek do rodziców: budujcie mosty  

między szkołą a rodziną 

05/12/2015 

„Jako rodzice macie obowiązek i niezaprze-

czalne prawo, by być pierwszymi, którzy wy-

chowują swe dzieci, pomagając w ten sposób 

szkole w wypełnianiu zadań, jakie przed nią 

stoją” – powiedział  Papież, spotykając się  

w Sali Klementyńskiej w Watykanie z członkami 

włoskiego Stowarzyszenia  Rodziców ze Szkół 

Katolickich. Podkreślił, że w obliczu kryzysu 

sytemu edukacyjnego, z jakim mamy teraz do 

czynienia na całym świecie, to właśnie rodzice 

powinni przyczyniać się do reformy oświaty. 

„Wasze stowarzyszenie podejmuje służbę 

szkole i rodzinie, wypełniając delikatne zadanie 

budowania mostów między szkołą a wspólnotą 

lokalną, między szkołą a rodziną, między 

szkołą a instytucjami obywatelskimi. Należy 

przywrócić przymierze edukacyjne, ponieważ 

zostało zniszczone, ponieważ zostało złamane! 

Musimy je odnowić. Należy budować mosty: 

nie może być szlachetniejszego wyzwania. Bu-

dować jedność tam, gdzie narastają podziały. 

Tworzyć harmonię, kiedy wydaje się, że prze-

waża logika wyłączania i marginalizacji” – po-

wiedział Papież. 

Według Ojca Świętego edukacja nie może być 

naznaczona ideologią, lecz powinna być otwar-

ta na „najbardziej autentyczne wartości ogól-

noludzkie i chrześcijańskie”. Mimo kryzysu 

ekonomicznego, który powoduje zamykanie 

wielu szkół niepaństwowych, szkoły katolickie 

muszą dawać przykład edukacji integralnej,  

w której ważna jest jakość, a nie ilość. Na tym 

ma polegać różnica między instytucjami edu-

kacyjnymi katolickimi a pozostałymi, w czym 

winni mieć też udział rodzice. 

Więcej: http://pl.radiovaticana.va 

 

Papież Franciszek: Nie traćmy zaufania do 

rodziny 

27/12/2015 

W Niedzielę Świętej Rodziny papież Franciszek 

zaapelował podczas Mszy, by nie tracić zaufa-

nia do rodzin. Mówił, że są one potrzebne  

Kościołowi i światu bardziej niż kiedykolwiek. 

Papież odprawił Mszę z okazji zorganizowane-

go tego dnia Jubileuszu Rodzin. 

Jubileusz Rodzin to pierwsza wielka  

uroczystość w ramach trwającego od 8 grudnia 

Roku Miłosierdzia. Do Watykanu przybyły ty-

siące rodzin z wielu krajów. 

W homilii podczas Mszy w Bazylice Świętego 

Piotra papież mówił, że wielka rola wychowaw-

cza rodziny wyraża się w małych gestach. "Cóż 

może być dla ojca i matki piękniejszego niż 

pobłogosławienie swoich dzieci na początku 

dnia i na jego zakończenie, nakreślenie na ich 

czole znaku krzyża, jak w dzień chrztu?" - 

podkreślił. 

Położył nacisk na znaczenie krótkiej modlitwy 

przed wspólnym posiłkiem oraz nauki dzielenia 

się z najbardziej potrzebującymi. 

Papież wyraził pragnienie, by w Roku  

Miłosierdzia każda rodzina chrześcijańska była 

uprzywilejowaną przestrzenią, w której do-

świadcza się radości przebaczenia. 

Więcej: http://gosc.pl 

 

Papież na Anioł Pański: Bóg źródłem radości  

w rodzinie 

27/12/2015 

Po zakończeniu Mszy Świętej Papież udał się 

jak zazwyczaj do Pałacu Apostolskiego, by  

z jego okna odmówić wspólnie z zebranymi 

pielgrzymami modlitwę Anioł Pański. Przed 

rozpoczęciem modlitwy Ojciec Święty przypo-

mniał swoje w spotkanie z rodzinami w Filadel-

fii podczas pielgrzymki do Stanów Zjednoczo-

nych i zwrócił uwagę, że „rodzina Jezusa, Maryi 

i Józefa jest prawdziwą szkołą Ewangelii, która 

uczy nas, że każda rodzina chrześcijańska ma 

być  Kościołem domowym oraz wspólnotą życia 

i miłości, która jaśnieje cnotami ewangelicz-

nymi i staje się zaczynem dobra w społeczeń-

stwie”. 

Więcej: http://pl.radiovaticana.va 
 

http://pl.radiovaticana.va/news/2015/12/05/franciszek_do_rodzic%C3%B3w_budujcie_mosty_mi%C4%99dzy_szko%C5%82%C4%85_a_rodzi/1192296
http://gosc.pl/doc/2896258.Papiez-Nie-tracmy-zaufania-do-rodzin
http://pl.radiovaticana.va/news/2015/12/27/papie%C5%BC_na_anio%C5%82_pa%C5%84ski_b%C3%B3g_%C5%BAr%C3%B3d%C5%82em_rado%C5%9Bci_w_rodzinie_/1197219
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Opole 

Bon wychowawczy wprowadzony! 

Decyzją Rady Miejskiej 500 zł na drugie i każde 

kolejne dziecko w wieku od rozpoczęcia 13 

miesiąca życia do ukończenia 6 roku życia, ma-

ją dostawać od początku 2016 roku rodziny  

z Gminy Nysa. W ten sposób Nysa jako pierwsze 

miasto w kraju wprowadza tego typu dodatek 

na dzieci.  

- Musimy wykonywać działania niebanalne  

i nietuzinkowe, jeśli chcemy być na mapie de-

mografii Polski miejscem, w którym dzieci się 

wreszcie rodzą, a co więcej – młodzi nie ucieka-

ją - argumentuje Kordian Kolbiarz. - Musimy 

zrobić coś, co wykracza poza standardowe 

działania. Wspieramy tych, którzy są obecnie 

najbardziej dyskryminowani na rynku pracy i na 

rynku usług społecznych w ogóle. 

Więcej: http://www.nysa.eu 

 

Warszawa 

Prof. B. Chazan alarmuje: liczba tzw. legalnych 

aborcji w Polsce wzrasta 

Wzrost częstotliwości korzystania z procedur in 

vitro może sprzyjać rosnącej liczbie dokonywa-

nych w Polsce aborcji – mówił prof. Bogdan 

Chazan, gość wtorkowej audycji Rozmowy nie-

dokończone na antenie Telewizji Trwam. Na 

pozytywnie zmieniający się stosunek Polaków 

do aborcji zwrócił uwagę Mariusz Dzierżawski, 

prezes Fundacji Pro – Prawo do Życia. 

Jak wskazywał były dyrektor Szpitala Świętej 

Rodziny, roczna liczba „legalnie” wykonywanych 

aborcji w Polsce wynosi ok. 1800 i w ciągu 

ostatniego roku bardzo się zwiększyła.  

– Być może dzieje się tak w związku z większą 

częstotliwością procedur in vitro – tam częściej 

rodzą się dzieci chore i częściej dochodzi do 

aborcji – zwrócił uwagę prof. Bogdan  

Chazan. 

Więcej: http://www.radiomaryja.pl 

 

Warszawa 

Raport „Ordo Iuris”: polityka rodzinna w Polsce 

wymaga radykalnej odbudowy 

Model polityki rodzinnej w Polsce jest zbyt 

skomplikowany i wymaga radykalnej odbudowy. 

Wsparcie materialne powinno być proste, po-

wszechne i zagwarantowane na cały okres wy-

chowania. Najpilniejsze jest wprowadzenie bo-

nu opiekuńczego na różne formy opieki i wy-

dłużenie urlopu rodzicielskiego do 18 miesięcy 

oraz większe wsparcie rodzin wielodzietnych. 

Takie rozwiązania sprawdziły się w wielu kra-

jach w Europie - takie wnioski zawarto w rapor-

cie "Jakiej polityki rodzinnej potrzebuje Polska?" 

przygotowanym przez Instytut "Ordo Iuris"  

i zaprezentowanym w Belwederze. 

Raport został przygotowany przez dr. Tymoteu-

sza Zycha, Olafa Szczypińskiego i Karolinę  

Dobrowolską. Partnerami raportu był  

Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” oraz Cen-

trum im. Adama Smitha. 

Więcej: http://www.niedziela.pl 

 

Wołomin 

Dyktatura gender 

Myśl feministyczna odgrywa dziś istotną rolę  

w kształtowaniu prawa, szczególnie na arenie 

międzynarodowej – ostrzega Karolina  

Dobrowolska. W sobotę, 28 listopada, w Woło-

minie odbyła się konferencja naukowa pt. 

„Człowiek i rodzina wobec gender”. Podczas 

niej w zastępstwie prof. Aleksandra  

Stępkowskiego wykład pt. „Dyktatura gender” 

wygłosiła Karolina Dobrowolska, doktorantka 

prawa na Uniwersytecie Warszawskim.  

– Wolność dla człowieka nowożytnego, wolność 

dla nowożytnych myślicieli, dla feministek to 

możliwość całkowitej swobody i podlegania 

wszystkim swoim kaprysom, wszystkim swoim 

pobudkom. Jak dalece to podejście do wolności 

jest różne od tego, jak postrzegali to przedno-

wożytni, klasyczni myśliciele. Święty Augustyn 

mówił, że nawet jeżeli ktoś jest niewolnikiem, 

ale jest człowiekiem prawym, jest tak naprawdę 

wolny – stwierdziła Karolina Dobrowolska. 

Więcej: http://www.naszdziennik.pl 

 

 

 

Z Polski 

http://www.nysa.eu/aktualnosc-8106-bon_wychowawczy_wprowadzony.html
http://www.radiomaryja.pl/informacje/prof-b-chazan-alarmuje-liczba-legalnych-tzw-aborcji-w-polsce-wzrasta/
http://www.niedziela.pl/artykul/19393/Raport-%E2%80%9EOrdo-Iuris%E2%80%9D-polityka-rodzinna
http://www.naszdziennik.pl/
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Warszawa 

Relacja końcowa Synodu Biskupów o rodzinie 

po polsku 

W Warszawie zaprezentowano polskie tłuma-

czenie Relacji końcowej po XIV Zwyczajnym 

Zgromadzeniu Synodu Biskupów nt. rodziny. 

Rzecznik episkopatu powiedział, że to jeden  

z najbardziej komentowanych dokumentów  

Kościoła w 2015 r.  

„To jest tak naprawdę poradnik na temat rodzi-

ny dla Ojca Świętego i dla każdego z nas. Tylko 

poradnik. Zasadniczo takie dokumenty wcze-

śniej nie były publicznie udostępniane. To była 

tylko rada dla Ojca Świętego.” – zauważył ks. 

Paweł Rytel-Andrianik.  

Pełny tekst dostępny jest na stronie 

www.episkopat.pl.   

Więcej: http://pl.radiovaticana.va 

 
 

Ze świata 

Watykan 

Abp Paglia: rodziny otwarte na miłosierdzie 

Przejście przez Bramy Miłosierdzia zobowiązuje 

każdą rodzinę do otwarcia drzwi swego domu 

na potrzebujących. Podkreśla to abp Vicenzo 

Paglia, przewodniczący Papieskiej Rady ds.  

Rodziny. Rada zorganizowała uroczystości Jubi-

leuszu Rodzin w Watykanie z papieską Mszą  

w Bazylice św. Piotra. Było to pierwsze wyda-

rzenie jubileuszowe, które wskazuje, jak ważne 

są w Kościele rodziny. 

Więcej: http://www.niedziela.pl 

 

Watykan 

Kard. Baldisseri o Synodzie 

Bilans dwóch lat refleksji, poświęconych rodzi-

nie, ze spojrzeniem skierowanym ku przyszło-

ści, w perspektywie reformy ordo synodi, która 

mogłaby nadać silniejszy impuls kościelnej sy-

nodalności według wskazań Papieża Franciszka. 

Mówi o tym w wywiadzie dla watykańskiego 

dziennika "L`Osservatore Romano"  

kard. Lorenzo Baldisseri, sekretarz generalny 

Synodu Biskupów. 

Więcej: http://www.deon.pl 

 

Bruksela 

11 grudnia 2015 r. Komisja Europejska zareje-

strowała nową Europejską Inicjatywę Obywatel-

ską „Mama, Tata i Dzieci”. Oznacza to, że ini-

cjatywa może być kontynuowana w treści i for-

mie zaproponowanej przez Komitet Obywatel-

ski we wniosku o rejestrację, złożonym 15  

października 2015 r. 

Komitet Obywatelski „Mama, Tata i Dzieci” 

przyjął tę decyzję z wielką radością. Komisja 

Europejska uznała bowiem, że zaproponowane 

środki – tj. definicja małżeństwa wyłącznie jako 

związku między mężczyzną i kobietą oraz defi-

nicja rodziny jako opartej na małżeństwie i/lub 

pokrewieństwie – wchodzą w zakres kompeten-

cji UE i są zgodne z podstawowymi wartościami 

UE. 

Konieczność przyjęcia definicji, na którą 

wszystkie Państwa Członkowskie mogłyby się 

zgodzić, stała się widoczna, kiedy Państwa 

Członkowskie odrzuciły propozycję Komisji 

dotyczącą nowego rozporządzenia UE w spra-

wie małżeńskich ustrojów majątkowych. Przy-

czyną odrzucenia była obawa, że zapropono-

wane rozwiązanie zmusi poszczególne kraje do 

nadania mocy prawnej pojęciu „małżeństwa”, 

stojącego w radykalnej sprzeczności z ich kra-

jowym porządkiem publicznym. 

Więcej: http://www.niedziela.pl 

 

Irlandia Północna 

Zakaz aborcji łamie prawa człowieka 

Sąd Najwyższy Irlandii Północnej orzekł, że 

bezwzględny zakaz zabijania nienarodzonych 

dzieci łamie prawa człowieka. Dotychczas pra-

wo zezwalało na przerwanie ciąży tylko, gdy 

stanowiła poważne zagrożenie dla życia matki. 

Sędzia powołał się przy odczytywaniu wyroku 

http://pl.radiovaticana.va/news/2015/12/15/relacja_ko%C5%84cowa_synodu_biskup%C3%B3w_o_rodzinie_po_polsku/1194601
http://www.niedziela.pl/artykul/19844/Abp-Paglia-rodziny-otwarte-na
http://www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/z-zycia-kosciola/art,24523,kard-baldisseri-o-synodzie-wywiad.html
http://www.niedziela.pl/artykul/19582/%E2%80%9EMama-Tata-i-Dzieci%E2%80%9D-%E2%80%93-oficjalnie
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na Europejską Konwencję Praw Człowieka. We-

dług wyroku opartego na europejskich regula-

cjach, aborcja jest dopuszczalna co najmniej  

w trzech wypadkach: gdy ciąża jest wynikiem 

gwałtu lub przemocy, gdy zagraża zdrowiu  

i życiu matki lub nienarodzonego dziecka. 

Więcej: http://www.kresy.pl 

 

Watykan 

Papieski dokument o reformie procesu orzeka-

nia nieważności małżeństwa 

Trwa wprowadzanie w życie reformy prawa ka-

nonicznego mającej na celu uproszczenie pro-

cesu w sprawie orzekania nieważności małżeń-

stwa. Została ona zapoczątkowana dwoma da-

towanymi na 15 sierpnia br. dokumentami mo-

tu proprio Papieża Franciszka Mitis Iudex Do-

minus Iesus i Mitis et misericors Iesus. Modyfi-

kują one niektóre kanony odnośnie prowadze-

nia procesu o stwierdzenie nieważności mał-

żeństwa dla kościołów wschodnich i kościoła 

łacińskiego. 

Więcej: http://pl.radiovaticana.va 

 

Watykan 

Kard. Parolin o roli kobiety w rodzinie i pracy 

Trzeba podkreślić niezastąpioną rolę kobiety  

w rodzinie i w wychowaniu dzieci, jak i nieoce-

niony wkład pracujących kobiet w budowanie 

bardziej ludzkich struktur ekonomicznych  

i politycznych. Watykański sekretarz stanu pi-

sze w o tym w telegramie na międzynarodowe 

seminarium „Kobiety i praca”. Spotkanie, zorga-

nizowane w Rzymie przez Papieską Radę ds. 

Świeckich, ma na celu refleksję nad przyczyna-

mi i konsekwencjami istniejącej obecnej dycho-

tomii między wymaganiami rodziny i pracodaw-

ców. 

Więcej: http://pl.radiovaticana.va 

 

Rosja 

Rosja chce zmian, które ograniczą liczbę aborcji 

Ministerstwo Zdrowia Federacji Rosyjskiej opra-

cowało projekty zmiany w prawie dotyczącym 

pomocy medycznej w praktyce położniczej  

i ginekologicznej. Celem zmian jest ogranicze-

nie zatrważająco wysokiej w tym kraju liczby  

aborcji. 

W pierwszym projekcie zmian zalecane jest 

włączenie do podstawowych zadań regularnej 

opieki medycznej kobiet w ciąży oraz działań 

zapobiegających aborcji. Chodzi o to, by kobie-

ta ciężarna zobaczyła na ekranie USG swoje 

dziecko i usłyszała bicie jego serca. 

Więcej: http://pl.radiovaticana.va 

 

Słowenia 

„Nie” dla małżeństw gejów 

Zdecydowaną większością głosów mieszkańcy 

Słowenii odrzucili podczas referendum prawo 

wprowadzające małżeństwo dla homoseksuali-

stów, a także umożliwiające gejom i lesbijkom 

adopcję dzieci. Zostało ono uchwalone przez 

parlament w Ljubljanie w marcu 2015 r. Jest to 

pierwszy taki przypadek, że w referendum od-

wołano uchwalone już prawodawstwo fawory-

zujące LGBT. 

63 proc. Słoweńców z 93 proc. głosów policzo-

nych na chwilę obecną powiedziało „nie” dla 

małżeństw gejów. Referendum zainicjowały 

różne grupy związane z Kościołem katolickim, 

które zebrały niezbędne 40 tys. podpisów.  

Lewicowa koalicja rządząca próbowała zablo-

kować referendum w trybunale konstytucyjnym 

jako akcję homofobiczną i dyskryminującą ze 

względu na orientację seksualną.  Już w 2012 r. 

Słoweńcy wypowiedzieli się w referendum prze-

ciw małżeństwom homoseksualnym, lecz ich 

głos parlament zlekceważył. Przy okazji można 

przypomnieć, że w ostatnich latach parlamenty 

Słowacji i Chorwacji wprowadziły zmiany  

w konstytucji, aby doprecyzować, że „małżeń-

stwo to wyłącznie związek mężczyzny i kobie-

ty”. 

Więcej: http://pl.radiovaticana.va 

 

USA 

Prawo nie chroni sprzeciwu sumienia 

Episkopat USA wyraził głębokie rozczarowanie  

z powodu odrzucenia  przez rząd projektu 

ustawy o odmowie udziału w aborcji (ANDA), 

mającego na celu lepszą ochronę sprzeciwu 

http://www.kresy.pl/wydarzenia,europa-zachodnia?zobacz/irlandia-polnocna-zakaz-aborcji-lamie-prawa-czlowieka
http://pl.radiovaticana.va/news/2015/12/11/papieski_dokument_o_reformie_procesu_orzekania_niewa%C5%BCno%C5%9Bci/1193687
http://pl.radiovaticana.va/news/2015/12/04/kard_parolin_o_roli_kobiety_w_rodzinie_i_pracy/1191979
http://pl.radiovaticana.va/news/2015/12/02/rosja_chce_zmian,_kt%C3%B3re_ogranicz%C4%85_liczb%C4%99_aborcji/1191480
http://pl.radiovaticana.va/news/2015/12/21/s%C5%82owenia_nie_dla_ma%C5%82%C5%BCe%C5%84stw_gej%C3%B3w/1195942
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sumienia wobec przerywania ciąży. Miał on za-

pewnić instytucjom religijnym działającym na 

polu służby zdrowia wolność służby najbardziej 

potrzebującym według przekonań moralnych  

i z poszanowaniem życia ludzkiego. 

W swoim oświadczeniu z 23 grudnia 2015 r. 

przewodniczący amerykańskiego episkopatu 

podkreślił, że „nikt nie powinien być zmuszany 

przez władze do aktywnego udziału w tym, co 

uważa za zabicie niewinnego życia. W grę 

wchodzi zasada, czy można wymagać tego od 

ludzi wierzących czy innych, którzy sprzeciwiają 

się aborcji i jej finansowaniu z funduszy pu-

blicznych” – stwierdził abp Joseph Kurtz. Przy-

pomniał on, że ustawodawstwo federalne przez 

długi czas chroniło prawo do sprzeciwu sumie-

nia i nawet jeszcze w ostatnich latach poparcie 

dla niego deklarował publicznie prezydent 

Obama, jak też wielu kongresmenów. 

Więcej: http://pl.radiovaticana.va 

 

http://pl.radiovaticana.va/news/2015/12/31/biskupi_usa_prawo_nie_chroni_sprzeciwu_sumienia/1197634

