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R A D A  D S .  R O D Z I N Y  K O N F E R E N C J I  E P I S K O P A T U  P O L S K I  
K R A J O W Y  O Ś R O D E K  D U S Z P A S T E R S T W A  R O D Z I N  
 

W związku z nasilającymi się atakami i wprost 
histerycznymi reakcjami różnych środowisk 
wobec prof. Bogdana Chazana, Prezydium 
Konferencji Episkopatu Polski zabrało głos,  
przypominając o fundamentalnym prawie każdego 
człowieka, aby kierować się głosem swojego 
sumienia. Prezydium podkreśliło, że decyzja o 
zwolnieniu lekarza z funkcji dyrektora szpitala ma 
charakter szykanowania jego przekonań 
religijnych. Poniżej zamieszczamy fragment 
oświadczenia Prezydium.  
 
Warszawa, 16 lipca 2014 r. 
 
„ W encyklice „Evangelium vitae”, Papież świadom 
obecności chrześcijan w świecie pluralistycznym, 
świadom autonomii państwa i Kościoła, świadom 
pluralizmu wartości – podkreślił dobitnie: „Nie 
ulega wątpliwości, że zadanie prawa cywilnego 
jest inne niż prawa moralnego, a zakres jego 
oddziaływania węższy. Jednak w żadnej dziedzinie 
życia prawo cywilne nie może zastąpić sumienia 
ani narzucać norm, które przekraczają jego 
kompetencje” (EV 71). Rozwijając tę myśl, 
skrytykował ustawy dopuszczające w 
jakichkolwiek okolicznościach odbieranie życia 
nienarodzonym: „Przerywanie ciąży i eutanazja są 
[…] zbrodniami, których żadna ludzka ustawa nie 
może uznać za dopuszczalne. Ustawy, które to 
czynią, nie tylko nie są w żaden sposób wiążące 
dla sumienia, ale stawiają wręcz człowieka wobec 
poważnej i konkretnej powinności 
przeciwstawienia się im poprzez sprzeciw 
sumienia” (EV 73). 
 
W kontekście decyzji administracyjnych, które 
dotykają prof. Bogdana Chazana, odmawiającego 
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aborcji dyrektora kliniki, warto przypomnieć 
podkreślenie rangi owej powinności sumienia i jej 
konsekwencji: „Kto powołuje się na sprzeciw 
sumienia, nie może być narażony nie tylko na 
sankcje karne, ale także na żadne inne ujemne 
konsekwencje prawne, dyscyplinarne, materialne czy 
zawodowe” (EV 74). Św. Jan Paweł II jednoznacznie 
oceniał zło aborcji, ale nigdy nie potępiał kobiety – 
matki, przywoływał natomiast kręgi 
współodpowiedzialnych za tę zbrodnię. W tym 
kontekście pisał o współdziałaniu w złu, które „ma 
miejsce wówczas, gdy dokonany czyn – już to z 
samej swej natury, już to ze względu na określony 
kontekst kształtujących go okoliczności – ma 
charakter bezpośredniego uczestnictwa w działaniu 
przeciwko niewinnemu życiu ludzkiemu albo też 
wyraża poparcie dla niemoralnej intencji głównego 
sprawcy” (EV 74). Powyższe wskazania doktrynalne 
św. Jana Pawła II jednoznacznie określają główne 
tematy podejmowanych dyskusji – absolutne zło 
aborcji, powinność sprzeciwu sumienia wobec 
niegodziwego prawa cywilnego, zakaz dyskryminacji 
ze względu na sprzeciw sumienia, jak również 
problem współdziałania w złu, które może się 
dokonywać poprzez „poparcie dla niemoralnej 
intencji głównego sprawcy [zła]”. 
 
[Na podstawie serwisu: www.episkopat.pl] 
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Ze świata 
23 czerwca – Watykan 
Prezentacja książki "Duszpasterstwo rodzin. 
Refleksja naukowa i działalność pastoralna" w 
Papieskiej Radzie do spraw Rodziny w Rzymie. 
W dniu 23 czerwca 2014 r. w Papieskiej Radzie 
do spraw Rodziny w Rzymie miała miejsce 
prezentacja książki "Duszpasterstwo rodzin. 
Refleksja naukowa i działalność pastoralna". W 
imieniu Katedry Duszpasterstwa Rodzin w 
Instytucie Teologii Pastoralnej i Katechetyki KUL 
wizytę w Radzie złożył ks. dr hab. Jacek Goleń. 
Książka została przyjęta z dużym 
zainteresowaniem i uznaniem, zwłaszcza w 
kontekście trwających prac Synodu Biskupów 
oraz zbliżającego się Światowego Spotkania 
Rodzin w Filadelfii (2015). W efekcie 
zainicjowano współpracę w zakresie 
przygotowania dalszych edycji podręcznika. 
Szczegóły w języku włoskim zobacz na: 
http://www.familiam.org/famiglia_ita/cultura/0
0006790_La_pastorale_delle_famiglie.html 
Podczas rozmów z uznaniem podkreślano 
wkład Świętego Papieża Jana Pawła II w rozwój 
duszpasterstwa rodzin. Przedstawiciele Rady 
akcentowali także znaczenie związków Karola 
Wojtyły z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim 
oraz wieloletnią pracę naukowo-dydaktyczną. 
 
[Na podstawie serwisu: 
www.duszpasterstworodzin.edu.pl] 
 
25 czerwca – ONZ, Rada Praw Człowieka 
zatwierdziła projekt, wg. którego podstawowa 
odpowiedzialność za ochronę dzieci, ich 
wychowanie i żywienie ma rodzina. Stwierdzono 
także, że dzieci aby mogły rozwijać się 
harmonijnie i osiągnąć dojrzałość swojej 
osobowości powinny dorastać w atmosferze 
rodzinnej, atmosferze szczęścia, miłości i 
zrozumienia. Uchwała Rady Praw Człowieka 
nawiązuje do obchodzonej w tym roku 
dwudziestej rocznicy Międzynarodowego Roku 
rodziny. Ponad to Rada Praw Człowieka 
postanowiła powołać grupę roboczą, aby 
promować pozytywną wizję rodziny i odwrócić 
negatywne tendencje zaobserwowane w  
 

ostatnim czasie, które z rodziny czyniły miejsce 
konfliktów, problemów i łamania Praw ludzkich. 
Członkowie Rady głosowali: 26 głosów za, 14 
przeciwko,  6 złonków wstrzymało się od głosu. 
Co ciekawe za postawieniem rodziny w centrum 
życia dzieci były w większości kraje z Afryki i 
Azji. Przeciwko głosowały m.in. Włochy, Austria, 
Francja, Niemcy, Wielka Brytania. Budzi to 
zaniepokojenie i powinno prowadzić do 
ożywionej dyskusji na temat roli rodziny na 
kontynencie europejskim.  
 
Czerwiec – ONZ, Rada Praw Człowieka 
Watykan broni w ONZ rodziny: dla wielu państw 
jest ona problemem, niektóre siły chcą ją 
zniszczyć. Ze zdecydowaną obroną rodziny 
wystąpiła Stolica Apostolska na forum Rady 
Praw Człowieka. Papieski dyplomata abp Silvano 
Tomasi, zauważył, że wiele państw traktuje dziś 
rodzinę jako problem. Różne siły próbują ją 
zniszczyć jako relikt przeszłości i przeszkodę w 
emancypacji jednostki i tworzeniu bardziej 
wolnego, egalitarnego i szczęśliwego 
społeczeństwa. 
Abp Tomasi przestrzegł przed 
przeciwstawianiem jednostki i rodziny. Rodzina 
nie umniejsza godności i praw jednostki. 
Większość ludzi właśnie w rodzinie znajduje 
oparcie. W zgodnym środowisku rodzinnym, z 
zachowaniem komplementarności ról matki i 
ojca, najlepiej rozwijają się dzieci. Watykański 
dyplomata kilkakrotnie przypomniał, że rodzina 
i małżeństwo opierają się na związku kobiety i 
mężczyzny. Tak też zresztą postrzega 
małżeństwo Powszechna Deklaracja Praw 
Człowieka. 
Watykański dyplomata zaapelował do państw i 
społeczeństw, by chroniły i wspierały rodzinę. Z 
zadowoleniem przyjął inicjatywę obchodów 20-
tej rocznicy Międzynarodowego Roku Rodziny. 
 
[Na podstawie serwisu: www.pl.radiovaticana.va] 
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1 lipca - Palermo, Włochy 
Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Palermo od 
2003 roku prowadzi różne formy pracy 
duszpasterskiej z małżonkami, którzy po 
rozpadzie ich małżeństwa sakramentalnego 
żyją w separacji i nie zawarli nowego związku 
małżeńskiego. Duszpasterze stwierdzają, że 
coraz więcej osób, także w kontekście Synodu 
na temat rodziny, włącza się aktywnie w prace 
w duszpasterstwie osób żyjących w separacji, 
będących po rozwodzie, a nie mieszkających z 
nowym partnerem i które nie zawarły nowego 
związku. Coraz częściej podczas spotkań 
proponuje się tym osobom, aby odnowiły swoje 
przyrzeczenie trwania przy Chrystusie i przy 
sakramentalnym małżonku mimo, że fizycznie 
są odrzucani.  
 
Lipiec - Europa  
Federacja Ruchów i Stowarzyszeń Rodzin 
katolickich w Europie podjęła próbę 
podsumowania swojej kampanii, która została 
ogłoszona przed wyborami do Europarlamentu. 
Kampania miała na celu zachęcenie kandydatów 
na europarlamentarzystów,  aby po zwycięstwie 
głosowali zawsze za rozwiązaniami, które 
promują rodzinę w prawodawstwie 
europejskim. Autorzy projektu prowadzą 
rozmowy z nowymi europosłami, zachęcając do 
wprowadzenia w życie manifestu pt.: „Głosuj za 
rodziną 2014” opartego na 12 punktach wśród 
których należy wymienić: potwierdzenie 
małżeństwa opartego na mężczyźnie i kobiecie, 
godność człowieka, podstawową rolę rodziców 
w wychowaniu ich dzieci. Zachęcamy do 
odwiedzenia strony www.voteforfamily2014.eu. 
 
Lipiec - Peru  
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Peru 
Jose Antonio Eguren, napisał do Prezydenta 
kraju list, w którym protestuje przeciwko 
wprowadzaniu aborcji terapeutycznej w kraju.  
 

Mimo, że jest ona tam legalna od wielu lat, w 
ostatnich dniach postanowiono wprowadzić 
protokoły medyczne, które umożliwiłyby 
szersze jej stosowanie. Ksiądz biskup napisał 
miedzy innymi: „wiemy z doświadczeń wielu 
innych krajów, że taki protokół medyczny nie 
wprowadza żadnych zmian korzystnych dla 
kobiet. Jest tylko wymówką, aby doprowadzić 
do jeszcze większej liczby zabijania dzieci w 
świetle prawa”.  

Lipiec – Manilia, Filipiny 
Biskupi filipińscy w reakcji na wprowadzenie 
przez rząd „prawa o zdrowiu reprodukcyjnym” 
wydali „przewodnik pastoralny”, w którym 
przypominają o prawie wszystkich ludzi do 
klauzuli sumienia. Prawo o zdrowiu 
reprodukcyjnym, zatwierdzone na Filipinach, 
wprowadza agresywną regulację w dziedzinie 
antykoncepcji, edukacji seksualnej i ścisłej 
kontroli narodzin. Trybunał Konstytucyjny 
rozpoznał prawo ludzi wierzących do tego, aby 
odrzucić wszystkie działania, które uznają oni 
za niezgodne z ich moralnością i obrażające ich 
godność.  
 
Lipiec – Watykan, Papieska Rada ds. Rodziny 
Abp. Vincenzo Paglia zapowiedział, że podczas 
spotkania osób „trzeciego wieku” z Ojcem 
Świętym 28 września br. zebrani otrzymają 
egzemplarz Pisma Świętego. Pragnieniem 
Przewodniczącego Rady jest to, aby każda 
rodzina na świecie miała w swoim domu 
egzemplarz Pisma Świętego. Egzemplarze mają 
być dostosowane do osób w starszym wieku i 
wydane w specjalnym formacie.  
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  Z Polski  
Lipiec – Warszawa 
Trwają ataki na prof. Bogdana Chazana, które 
rozpoczęły się w związku z „Deklaracją wiary”. 
Otrzymaliśmy informacje, że ponad 36 tyś. 
osób wyraziło swój sprzeciw wobec szykan, 
które spotkały prof. Chazana na stronie 
internetowej. Jak wiemy od lekarza, wiele 
innych osób przesłało do niego listy z 
poparciem dziękując za odwagę w przyznaniu 
się do Chrytusa. Zachęcamy wszystkich, którzy 
nie wzięli jeszcze udziału w akcji „stop 
szykanom”, aby wyrazili swój sprzeciw i 
wsparli prof. Chazana.   
 
16 lipca - Warszawa – Poznań – Kraków 
Polska Federacja Ruchów Obrony Życia 
opublikowała list otwartyw sprawie wyjaśnienia 
losu 455 dzieci poczętych.  
„W połowie maja bieżącego roku media 
poinformowały o bardzo poważniej różnicy 
dotyczącej liczby zarejestrowanych aborcji 
(zabójstw poczętych dzieci) dokonanych w 
Polsce w 2012 roku, zgodnie z ustawą z dnia 7 
stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, 
ochronie płodu ludzkiego i warunkach 
dopuszczalności przerywania ciąży. 
 
Według danych Ministerstwa Zdrowia 
dokonano 752 aborcje, a według Narodowego 
Funduszu Zdrowia 1207. Różnica jest 
znacząca – 455 aborcji. Oznacza to, że albo 
dokonano kilkuset aborcji niezgodnie z 
prawem, albo wyłudzono z NFZ pieniądze 
(około 1 mln zł) za fikcyjne zabiegi. W każdym 
przypadku w sposób poważny naruszono 
prawo. Sprawę tę wcześniej ujawniła Fundacja 
PRO – Prawo do Życia z Warszawy, która 
skierowała w tej sprawie pisma do NFZ i 
Ministerstwa Zdrowia, z prośbą o wyjaśnienia. 
 
Od ujawnienia tego faktu przez media minęło 
prawie dwa miesiące. Do tej pory Fundacja 
PRO nie otrzymała żadnej odpowiedzi w tej  
 

sprawie: ani od Ministerstwa Zdrowia, ani od 
Narodowego Funduszu Zdrowia – a sprawa 
dotyczy przecież wyjaśnienia losu 455 dzieci! 
Jako Polska Federacja Ruchów Obrony Życia 
apelujemy o niezwłoczne wyjaśnienie tej sprawy 
przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowy 
Fundusz Zdrowia oraz wyciągnięcie 
konsekwencji wobec winnych. Warto nadmienić, 
że w podobnym przypadku, który miał miejsce 
w Wielkiej Brytanii, powołano parlamentarną 
komisję śledczą, której zadaniem jest 
wyjaśnienie nieścisłości w statystykach. 
Stawiamy pytanie: dlaczego polskie organy 
państwowe nie podjęły jakichkolwiek działań 
kontrolnych, dlaczego sprawą nie 
zainteresowali się dziennikarze śledczy? 
 
Zwracamy też uwagę, że brak reakcji instytucji 
kontrolnych w podnoszonej przez nas sprawie 
rażąco kontrastuje z medialną, polityczną i 
kontrolną (aż cztery jednoczesne kontrole!) 
akcją podjętą przeciwko prof. dr. hab. med. 
Bogdanowi Chazanowi, dyrektorowi Szpitala 
Specjalistycznego im. Świętej Rodziny w 
Warszawie, po oskarżeniu go o naruszenie 
procedur. Tymczasem jego „wina” polegała 
jedynie na odwołaniu się do gwarantowanej w 
Konstytucji RP i Powszechnej Deklaracji Praw 
Człowieka ONZ wolności sumienia i odmowy 
zabójstwa ciężko chorego, nienarodzonego 
dziecka oraz współuczestnictwa w tym 
procederze. 
Licząc na podjęcie zdecydowanych działań w 
celu wyjaśnienia poruszanej przez nas sprawy, 
pozostajemy w nadziei na współpracę w 
budowaniu praworządnego Państwa 
respektującego prawo każdego człowiek do 
życia.” 
Łączymy wyrazy szacunku 
dr Paweł Wosicki – Prezes 
dr inż. Antoni Zięba – Wiceprezes 
Anna Dyndul – Sekretarz 
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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  

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. 
 

Kalendarium 

 27-29 sierpnia - Wrocław  
Zapraszamy do wzięcia udziału w XLIV we Wrocławskich Dniach Duszpasterskich 
Hasło kongresu: „W służbie małżeństwu i rodzinie”  


