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Komunikaty po Nadzwyczajnym Synodzie
Biskupów na temat rodziny.
Podczas nadzwyczajnego zebrania
Nadzwyczajnego KEP 27 listopada na Jasnej
Górze Biskupi podjedli tematy związane z rodziną
w kontekście Nadzwyczajnego Synodu Biskupów
oraz omówili propozycje duszpasterskie, które
Kościół w Polsce będzie realizował w
oczekiwaniu na XVI Zgromadzenie Zwyczajne
Synodu w Październiku 2015. Zgodnie z wolą
Ojca Świętego kościoły lokalne mają w oparciu o
Relatio zamykające Nadzwyczajny Synod
opracować praktyki duszpasterskie, które pomogą
rodzinom jeszcze pełniej zaangażować się w życie
i misje Kościoła. Chodzi także o to aby podjąć
pewne inicjatywy duszpasterskie, które pomogą
osobom znajdującym się w sytuacjach
nieregularnych i trudnych odnaleźć swoje miejsce
w Kościele.
Przewodniczący Rady ds. Rodziny ks. Bp. Jan
Wątroba wyraził swoją wdzięczność wszystkim
rodzinom, które na co dzień żyją prawdą ewangelii
i dają świadectwo o pięknie, miłości. Biskupi
podziękowali także wszystkim stowarzyszeniom,
ruchom apostolskim, które żyją charyzmatem
miłości małżeńskiej i wspierają inne małżeństwa
w drodze do świętości. Biskup Wątroba podkreślił,
że trzeba budować przekaz Kościoła o rodzinie na
Piśmie Świętym i tam szukać inspiracji do
konkretnych działań na rzecz małżeństwa i
rodziny. W roku kanonizacji Świętego Jana Pawła
II trzeba sięgać po jego nauczanie, zwłaszcza
zgłębiać teologię ciała oraz miłość i
odpowiedzialność małżonków i rodziców.

Propozycje Rady ds. Rodziny i KODR
KEP w drodze na XVI Zwyczajny Synod
Biskupów. Rzym 4-25 października 2015
r. Temat Synodu : "Powołanie i misja
rodziny w Kościele i świecie
współczesnym".
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Proponujemy, aby inicjatywy duszpasterskie toczyły
się na poziomie ogólnopolskim i diecezjalnym o
obejmowały swoim zakresem: modlitwę w intencji
Synodu, formację rodzin, wydarzenia społeczno–
religijne.
Działania ogólnopolskie
W każdą niedzielę roku 2015 aż do zakończenia
Synodu, po Mszy Świętej modlitwa w intencji
Synodu:
Jezu, Maryjo i Józefie
w Was kontemplujemy
blask prawdziwej miłości,
do Was zwracamy się z ufnością.
Święta Rodzino z Nazaretu,
uczyń także nasze rodziny
środowiskami komunii i wieczernikami modlitwy,
autentycznymi szkołami Ewangelii
i małymi Kościołami domowymi.
Święta Rodzino z Nazaretu
niech nigdy więcej w naszych rodzinach nikt nie
doświadcza
przemocy, zamknięcia i podziałów:
ktokolwiek został zraniony albo zgorszony
niech szybko zazna pocieszenia i uleczenia.
Święta Rodzino z Nazaretu,
oby przyszły Synod Biskupów
mógł przywrócić wszystkim świadomość
sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny,
jej piękna w Bożym zamyśle.
Jezu, Maryjo i Józefie
Usłyszcie, wysłuchajcie naszego błagania.
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Audycje w mediach ze zwróceniem uwagi na
piękno miłości małżeńskiej, tożsamości płciowej,
wartości sakramentu małżeństwa, otwarcia na
życie.
Warsztaty dla osób świeckich, pragnących w
sposób czynny zaangażować się w formację
narzeczonych i małżonków.
Kongres wszystkich ruchów, stowarzyszeń
katolickich, działających na rzecz małżeństwa i
rodziny poświęcony duchowości małżeńskiej.
Spotkanie duszpasterzy diecezjalnych osób
żyjących w związkach cywilnych, nieformalnych.
Omówienie i ew. opracowanie nowych form
działań.
W dniach trwania synodu zaproszenie wszystkich
rodzin do modlitwy różańcowej w intencji Synodu.
Jedna niedziela w miesiącu „to niedziela
rodzinna”. Prosimy o przygotowanie liturgii
eucharystycznej wraz z kazaniem na tematy
poświęcone małżeństwu i rodzinie w zamyśle Pana
Boga. Można zwrócić uwagę na zaangażowanie
całych rodzin w przeżywanie niedzielnej
Eucharystii.
W wigilię rozpoczęcia Synodu (3 X 2015 / sobota)
zaprosić wszystkie rodziny w Polsce do zapalenia
świecy w intencji Synodu i odmówienia razem w
rodzinie modlitwy w intencji Synodu.
Wyznaczyć niedzielę 31. maja 2015 roku
(niedziela pomiędzy dniem matki, dniem dziecka i
dniem ojca) jako niedzielę rodziny i zaprosić
wszystkich, aby w parafiach w ten dzień.

zorganizowano: specjalną mszę świętą dla rodzin
z dziećmi, pikniki parafialne, podczas których
rodziny będą spędzały czas wspólnie. W ramach
pikniku będą mogły zaprezentować się wszystkie
ruchy, stowarzyszenia działające w parafii, można
zorganizować różne konkursy na temat rodziny,
zabawy rodzinne, konkursy na temat wiedzy
biblijnej
Działania w diecezjach
Audycje w mediach lokalnych, kościelnych oraz
świeckich na temat małżeństwa i rodziny ze
zwróceniem uwagi na piękno miłości małżeńskiej,
tożsamości płciowej, wartości sakramentu
małżeństwa, otwarcia na życie.
Zaangażowanie Ruchu Czystych Serc, KSM,
Duszpasterstwa Akademickiego w radosne
przeżycie dnia zakochanych 14 lutego w
liturgiczne wspomnienie Św. Walentego.
Wyznaczenie w ramach diecezji dekanatów, w
których odbędą się mini kongresy poświęcone
tematyce małżeństwa i rodziny (tematykę obrad
opracuje KODR, we współpracy z diecezjalnymi
duszpasterzami i doradcami życia rodzinnego).

Z Polski
Listopad – UPJP II / Kraków

Listopad – Płock

W Krakowie odbyło się sympozjum naukowe:
Ochrona Praw Dziecka W Kościele. Podczas
otwarcia sympozjum ks. kard. Stanisław Dziwisz
stwierdził, że w dzisiejszym świecie trzeba
upominać się o podstawowe prawa dziecka do
tego aby mogło się począć w sposób godny i
zostało wychowane w rodzinie, gdzie ojciec i
matka z wrażliwością i dobrocią wprowadzają go
w życie wiary i społeczeństwa.

Odbyło się sympozjum w Płockim Seminarium
Duchownym pod hasłem: Miłosierdzie kluczem
do nieba. Zaproszeni prelegenci mówili o
sytuacji rodzin wielodzietnych, zastanawiano
się także w jaki sposób pomagać rodzinom w
ich codziennych obowiązkach. Joanna Krupska
ze Związków Dużych Rodzin Trzy Plus,
mówiła o sytuacji rodzin, które z różnych
przyczyn żyją na niższym poziomie
ekonomicznym. Sympozjum zamknęła dyskusja
panelowa, podczas której wysunięto postulaty
promowania rodzin wielodzietnych.
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Ze świata
Listopad – Rzym
Niecały miesiąc po zamknięciu
Nadzwyczajnego Synodu, Kongregacja
Doktryny Wiary zorganizowała spotkanie
międzywyznaniowe Komplementarność
mężczyzny i kobiety, które poruszało tematy
związane z komplanarnością kobiety i
mężczyzny w budowaniu struktury miłości,
która to staje się źródłem nowego małżeństwa i
wspólnoty. Biskup Jean Laffitte, Sekretarz
Papieskiej Rady ds. Rodziny zwrócił uwagę na
sakramentalność małżeństwa, która oparta jest
na woli Jezusa Chrystusa. Zacytował słowa Jana
Pawła II, który stwierdził że małżeństwo „jest
sakramentem prymordialnym”, w którym
wszystkie sakramenty znajdują swój prototyp.
Zachęcamy do lektury konferencji na stronie:
www.humanum.it. Ojciec Święty w słowie
skierowanym do uczestników powiedział: dzieci
mają prawo dorastać w rodzinie z ojcem i
mamą, zdolnymi do tego aby stworzyć im
środowisko do harmonijnego rozwoju i
dojrzewania afektywnego.
Listopad - Wielka Brytania
“Two in one flesh” (dwoje jednym ciałem) to
nazwa grupy powstałej w Wielkiej Brytanii
składającej się z małżeństw i kapłana, którzy
prowadzą refleksje na temat piękna i świętości
małżeństwa. Są oni przekonani, że Bóg mówi do
wszystkich jeżeli tylko damy sobie czas aby go
usłyszeć. Owocem tych refleksji jest seria
książek: “Two in One Flesh-Towards a
meaningful understanding of the sacrament of
marriage” (Dwoje jednym ciałem, w kierunku
pełnego zrozumienia sakramentu małżeństwa).
Więcej informacji na stronie:
www.twoinoneflesh.org.uk
Zachęcamy także do sięgnięcia na tej samej
stronie, po myśli na temat małżeństwa, które
osadzone są w tekstach roku liturgicznego:
zakładka MARRIAGE MATTERS.

Listopad – Farfa / Włochy
Don Massimo Lapponi przeredagował Regułę
św. Benedykta tak aby można było zastosować
ją w codziennym życiu rodziny. Zaproponował
aby rodzinę traktować jako wspólnotę gdzie
każdy ma swoje obowiązki i gdzie razem
modlimy się, pracujemy, odpoczywamy i
uczymy się. W Regule przewidziano czas na
wspólne rozmowy, wycieczki, poznawanie
siebie nawzajem.
Listopad – Lyon / Francja
W Lyonie powstał Instytut Teologii Ciała, który
ma przekazywać nauczanie Świętego Jana
Pawła II o małżeństwie i rodzinie oraz pogłębiać
refleksję biblijną i teologiczną na temat
człowieka, małżeństwa i rodziny. Prezesem
Instytutu został Ives Semen. Jego zdaniem
powstanie Instytutu jest wydarzeniem
przełomowym ponieważ coraz więcej
Francuzów pragnie przeciwstawić się zmianom
definicji małżeństwa i lepiej poznać dziedzictwo
Kościoła na temat małżeństwa i rodziny.
Patronat nad Istytutem objął ks. kard. Philippe
Babarin i ks. kard. Marc Ouellet.
Listopad – Madryt / Hiszpania
W Madrycie odbyła się manifestacja w obronie
życia i przeciwko ustawie o aborcji pod hasłem:
każde życie jest ważne. Marsz poparło 140
stowarzyszeń pro-life z 27 krajów. Protest był
odpowiedzią na wycofanie się przez rząd
premiera Rajoya z projektu ustawy, który miał
ograniczyć zabijanie dzieci nienarodzonych a
proponować i chronić życie. Kontrowersyjna
ustawa wprowadzona w życie za rządów
Zapatero budzi sprzeciw wielu ludzi sumienia
ale aż do tej pory nie udało się jej zmienić.

Listopad – Strasburg
Ojciec Święty podczas wizyty w Parlamencie
Europejskim oraz Radzie Europy, powiedział:
rodzina zjednoczona, płodna i nierozerwalna ma
wszystkie podstawowe elementy aby zapewnić,
że istnieje przyszłość i ma ona sens.
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„Jak budować zdrowy i
silny związek małżeński?”
Prezentacja Kursu Małżeńskiego
jako formy wspierania Małżeństw
Termin: 17 stycznia 2015 (godz.
9:30 - 17:00), Miejsce: Warszawa,
ul. Miodowa 17/19
Więcej informacji o kursie:
www.alfapolska.org/pl/page/okursie-małżeńskim
www.alpha.org/polska
Serdecznie zapraszamy na konferencję wszystkich, którzy widzą potrzebę wzmacniania Małżeństw.
Wydarzenie skierowane jest szczególnie do par, które chciałyby zaangażować się w prowadzenie Kursu w
swoich parafiach lub w swoich środowiskach. Konferencja ma na celu zaprezentowanie Kursu Małżeńskiego i
przygotowanie liderów do jego prowadzenia. Zgłoszenia (liczba miejsc ograniczona):
www.alfapolska.org/pl/news/konferencja-jak-budować-zdrowy-i-silny-związek-małżeński-0
Kurs Małżeński to 7 spotkań w formie randek:
Posiłek w romantycznej atmosferze
Praktyczny wykład
Rozmowa w parach
Żadnej pracy w grupach

Tajemnica Wcielenia mówi nam o miłości Boga do nas. Jego przyjście napełnia nas radością, wzruszeniem i
miłością. Zbierając się przy wspólnym wigilijnym stole, adorując Jezusa w żłóbku patrzymy oczami wiary na
Dzieciątko, które zaprasza nas byśmy stali się dziećmi Boga Ojca ufającymi bezgranicznie w Jego opiekę.
W te rodzinne Święta życzymy, aby przychodzący na świat Zbawiciel darzył miłością i pokojem. Niech Jego
przyjście będzie impulsem i umocnieniem do stałej troski o wzrost miłości i życzliwości w życiu naszym i
naszych rodzin. Niech dobry Bóg otacza opieką, obdarowuje wszelkim dobrem i pomyślnością oraz swoim
błogosławieństwem.
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