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W jakim kierunku powinno pójść Duszpasterstwo
Rodzin w Polsce po synodzie, jak dobrze przygotować młodych ludzi do sakramentu małżeństwa
i dlaczego ważna jest formacja kapłańska – nad

Św. Jan Paweł II mówił, że Stwórca zapisał to, czym

tymi i innymi zagadnieniami obradowała Rada do

jest rodzina, w sercu człowieka. Trzeba tylko poma-

spraw Rodziny Konferencji Episkopatu Polski 23

gać człowiekowi tę prawdę odkryć. Dlatego tak waż-

listopada na Jasnej Górze.

ne jest dobre przygotowanie do małżeństwa i załobiskupów,

żenia rodziny. Katechezy przedmałżeńskie i przed-

członków Rady, oraz jedenastu konsultantów –

ślubne realizowane są różnie w poszczególnych

księży i osób świeckich, w tym małżeństwo. Ob-

diecezjach. Zaproponowano, by odejść od krótkiego

rady rozpoczęły się od relacji z VIII Światowego

przygotowania do małżeństwa – podczas jednego

Spotkania Rodzin w Filadelfii, którą przedstawił

weekendu.

biskup Grzegorz Kaszak. Zwrócił uwagę na to, jak

tkań, pytań, trzeba „tracić” czas z rodzinami, od-

Młodzi muszą zrozumieć, że ślubują w Chrystusie.
W cywilnym porządku ślub to związek dwojga, a w
porządku wiary to związek trojga – mówił jeden z
uczestników spotkania, a inny dodał: - Zajęcia są
dobrze przygotowane, gorzej jest natomiast z przekazem, materiałami pomocniczymi. Trzeba się zatroszczyć o formę przekazu. Ważne jest też, żeby
wiedzieć, kto jest odbiorcą, ok. 90% narzeczonych
współżyje przed ślubem.

nowić więź między Kościołem a rodziną.

Zmiana w Duszpasterstwie Rodzin nie polega na

O dużym wkładzie małżonków w obrady synodu

udoskonalaniu struktur, ale leży w dobrym formo-

o rodzinie mówili również ojcowie synodalni, któ-

waniu kleryków i zmianie mentalności duszpasterzy.

rzy reprezentowali Episkopat Polski w Rzymie:

Uczestnicy spotkania zgodnie przyznali, że formacja

arcybiskup Stanisław Gądecki, arcybiskup Henryk

seminaryjna nie może ograniczać się do intelektu,

Hoser oraz biskup Jan Wątroba. XIV Zwyczajne

ale trzeba nią objąć całego człowieka, który nierzad-

Zgromadzenie Ogólnego Synodu Biskupów nt.

ko z własnego domu wynosi złe doświadczenia ro-

Powołania i misji rodziny w Kościele i świecie
współczesnym przypomniało, jak ważna jest ro-

dzinne. Są seminaria, gdzie połowa kleryków pocho-

dzina, że jest to nierozerwalny związek mężczy-

gotowującemu się do kapłaństwa trzeba pomóc

zny i kobiety. Rodzina jest fundamentalna dla

uporządkować własną sferę emocjonalną i przeży-

relacji, wzrostu i kształtowania całego człowieka.

cia, by mógł później iść do rodzin, być z nimi i im

Dokument

pomagać.

W

spotkaniu

uczestniczyło

ośmiu

ważnym świadectwem dla rodzin są inne rodziny,
szczególnie wielodzietne – to, jak sobie radzą i ile
mają radości ze wspólnego życia. Przypomniał
również wypowiedź papieża Franciszka skierowaną do biskupów, że duszpasterstwo powinno ukazywać małżeństwo jako coś dobrego, jako dar.
Trzeba towarzyszyć małżonkom, nie bać się spo-

końcowy

synodu

podkreśla,

że

dzi z rozbitych rodzin. Młodemu człowiekowi przy-

duszpasterstwo rodzin nie jest czymś dodatkowym – to podstawowa forma duszpasterstwa
w parafii.
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Spotkanie Duszpasterstwa
Rodzin po synodzie

Najszersza dyskusja toczyła się wokół przygotowania do małżeństwa oraz formacji duchownych. Trzeba rozróżnić rekolekcje weekendowe

O efektach pracy synodu o rodzinie i wynikają-

nie, co powinno zmienić się w polskim Duszpa-

dla narzeczonych, które przynoszą bardzo dobre owoce, od szybkiego kursu przygotowawczego – zastrzegł jeden z księży. Weekend może mieć charakter dnia skupienia, być zwieńczeniem całego kursu. Diecezjalna doradczyni
rodzin uzupełniła: - Rekolekcje nie wykluczają
ani nie zastępują przygotowania do złożenia
przysięgi małżeńskiej. A w przypadku spotkań
weekendowych
problem
nie
leży
w pierwszej kolejności w ilości czasu, ale ilości
uczestników i możliwości indywidualnego dotarcia do poszczególnych osób z ważnymi treściami.

sterstwie Rodzin. Spotkanie rozpoczęło się Mszą

Synod przypomniał, że duszpasterstwo rodzin

św. w kaplicy Cudownego Obrazu i zawierzeniem

nie jest dodatkiem w parafii, ale podstawową

spraw polskich rodzin Matce Bożej Jasnogórskiej.

formą duszpasterstwa. Niestety nie we wszyst-

Relacjonując obrady synodu, biskup Jan Wątroba

kich seminariach są zajęcia przygotowujące do

przewodniczący Rady ds. Rodziny KEP zwrócił

pracy z

uwagę na niepokojące tendencje polegające na

wprowadzenie nowego przedmiotu w sytuacji,

odchodzeniu od mówienia o odpowiedzialności

gdzie

człowieka za grzech. W dokumencie końcowym

uniwersytetu. Duszpasterz z południa Polski

nie znalazły się fragmenty Pisma św. mówiące o

zauważył: - Co gorsze, w niektórych semina-

nierozerwalności małżeństwa. Z drugiej strony
wadziła ojców synodalnych do cennych dla

riach teologia małżeństwa i rodziny jest likwidowana. To tendencja wśród młodych rektorów. Temat jest trudny, ale trzeba go podjąć.

Duszpasterstwa Rodzin wniosków.

Przypomnieniem,

cych z niego wskazaniach dla Duszpasterstwa
Rodzin w Polsce pod przewodnictwem biskupa
Jana Wątroby oraz ks. Przemysława Drąga rozmawiali Diecezjalni Duszpasterze Rodzin oraz
Diecezjalni Doradcy Życia Rodzinnego. Przedstawiciele większości polskich diecezji spotkali
się 27 listopada na Jasnej Górze, by po tak ważnym dla Kościoła wydarzeniu, jakim było XIV
Zwyczajne Zgromadzenie Ogólnego Synodu Biskupów nt. Powołania i misji rodziny w Kościele

i świecie współczesnym odpowiedzieć na pyta-

diagnoza sytuacji współczesnej rodziny dopro-

rodzinami. Problemem
seminarium

jak

jest

może być

afiliowane

ważna

jest

do

rodzina,

Ksiądz Przemysław Drąg dyrektor Krajowego

mógłby

Ośrodka

w całej Polsce. W ramach obchodów mieściłyby

Duszpasterstwa

Rodzin

przedstawił

być

Tydzień

Rodziny

obchodzony

niektóre wskazania wynikające z obrad synodu:

się zarówno przedsięwzięcia rekreacyjne, kul-

- towarzyszenie narzeczonym przed ślubem

turalne, edukacyjne, jak i modlitewne. Połącze-

i młodym małżonkom w pierwszych latach mał-

nie różnych inicjatyw promujących wartości:

żeństwa, nie tylko przez kapłanów, ale głównie

życia, małżeństwa i rodziny, których coraz wię-

przez starsze stażem małżeństwa,

cej w przestrzeni publicznej, przyniesie nie

- udział specjalistów z zakresu biomedycyny

tylko efekt spójności i integracji środowisk, ale

w

również mocnego akcentu położonego na te-

kursach

przygotowujących

do

zawarcia

sakramentu małżeństwa,

matykę rodzinną.

- praktyka Mszy św. w intencji rodzin, przy

Uczestnicy spotkania w Częstochowie podkre-

szczególnych okazjach związanych z odnowie-

ślali, jak ważna jest modlitwa rodzin i za rodzi-

niem przyrzeczeń małżeńskich,

ny. Rada ds. Rodziny zachęca, by w parafiach

- wprowadzenie w seminariach duchownych

wprowadzić praktykę nabożeństwa do Świętej

przedmiotu duszpasterstwa małżeństw i rodzin,

Rodziny.

- zakorzenienie duszpasterstwa rodzin w para-

W wielu głosach obecne były stwierdzenia

fiach poprzez wspólnoty, stowarzyszenia, spo-

o dużym zaangażowaniu osób służących ro-

tkania w małych grupach.

dzinie i wielu dobrych praktykach, które są
unikatowe w skali Europy.
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Papież Franciszek o małżeństwie
i rodzinie
Papież na audiencji: w rodzinie uczymy się

Swą katechezę poświęcił znamiennej dla zdro-

przebaczać

wego życia rodzinnego umiejętności serdecz-

04/11/2015

nego i życzliwego przebywania razem.

„Nieustannie wypisujecie na kartach konkretnego

„Wspólny posiłek – a zatem dzielenie się nie

życia piękno Ewangelii rodziny. W świecie, który

tylko żywnością, ale także uczuciami, opowie-

nieraz staje się jałowy, pozbawiony życia i miło-

ściami, wydarzeniami… – to doświadczenie

ści, codziennie mówicie o wielkim darze, jakim

podstawowe. Kiedy jest jakieś święto, urodziny

jest małżeństwo i rodzina”. Tymi słowami Papież

czy rocznica, spotykamy się przy stole. W nie-

zwrócił się do rodzin na dzisiejszej audiencji

których kulturach czyni się to także w chwilach

ogólnej. Przypomniał, że dogłębną refleksję nad

żałoby, aby być blisko osób pogrążonych

ich powołaniem i misją podjął niedawno zakoń-

w smutku po stracie członka rodziny. Przeby-

czony Synod Biskupów i ojcowie synodalni prze-

wanie razem to miarodajny termometr wskazu-

kazali mu swoje wnioski. Zdecydował je opubli-

jący, czy relacje międzyludzkie są zdrowe. Jeśli

kować, by wszyscy mieli udział w tych trwających

w rodzinie coś nie gra czy jest jakaś ukryta

przez dwa lata pracach. Jednak nie czas teraz, by

rana, przy stole rozumie się to od razu. Rodzi-

analizować te wnioski, nad którymi on sam musi

na, która prawie nigdy nie jada razem albo

się jeszcze zastanowić. W swojej katechezie Oj-

w której przy stole się nie rozmawia, tylko pa-

ciec Święty podkreślił jeden szczególny aspekt:

trzy na telewizję czy smartfon, to rodzina «ma-

w rodzinie uczymy się przebaczać.

ło rodzinna». Kiedy dzieci przy stole nie roz-

Więcej: http://pl.radiovaticana.va

stają się z komputerem czy komórką i nie rozmawiają ze sobą, nie jest to rodzina, tylko

Papież

do

Ruchu

Pro

Vita:

ochrona

życia

pensjonat!” – powiedział Papież.

i rodziny

Ojciec Święty zwrócił uwagę, że ta wspólnota

06/11/2015

wytwarzająca się przy spożywanym razem po-

Swoje nauczanie o ochronie ludzkiego życia,

siłku jest szczególnym powołaniem chrześci-

zawarte w encyklice Laudato si’, przypomniał

jaństwa. Pan Jezus chętnie nauczał przy stole,

Papież, spotykając się z włoskim Ruchem Pro

a nieraz przedstawiał królestwo Boże jako

Vita. W Sali Królewskiej na Watykanie przyjął

ucztę. To przy wieczerzy przekazał uczniom

uczestników

Ośrodków

swój duchowy testament, upamiętniający Jego

Pomocy Życiu, rozsianych po całych Włoszech.

Ofiarę: dar Ciała i Krwi jako pokarmu i napoju

Przytoczył słowa tego swojego dokumentu, że

zbawienia.

„niewykonalny wydaje się proces edukacyjny na

„W tej perspektywie słusznie można powie-

rzecz przyjęcia osób słabych przebywających

dzieć, że na Mszy rodzina jest «u siebie w do-

wokół nas, jeśli nie otacza się opieką ludzkiego

mu»

embrionu” (120).

Eucharystię swoje doświadczenie przebywania

Więcej: http://pl.radiovaticana.va

razem i otwiera je na łaskę powszechnej otwar-

krajowego

zjazdu

właśnie

dlatego,

że

przynosi

na

tości, miłości Boga do świata. Uczestnicząc
Papież do rodzin: rozmawiajmy przy stole

w Eucharystii, rodzina zostaje oczyszczona od

11/11/2015

pokusy zamykania się w sobie samej, umocniona w miłości i wierności, poszerzając grani-

„Dzielenie się dobrami i umiejętność dzielenia

ce

swego

braterstwa

według

się to cenna cnota! Jej symbolem, jej «ikoną» jest

Chrystusa” – powiedział Papież.

rodzina zgromadzona wokół domowego stołu” –

Więcej: http://pl.radiovaticana.va

Serca

powiedział Papież na dzisiejszej audiencji ogólnej.
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Z Polski
Lublin

Wołomin

Biskup Stefanek: rodzina potrzebuje odważ-

Gender

nych duszpasterzy

człowieka, rodzinę

W Lubinie zorganizowano sympozjum poświę-

Na temat niszczycielskiej siły genderyzmu dys-

cone

ono

kutowali uczestnicy sobotniej konferencji pt.

w związku z przypadającą w tym roku 50.

„Człowiek i Rodzina wobec zagrożeń gender”,

rocznicą powołania w archidiecezji lubelskiej

która odbyła się w podwarszawskim Wołominie.

Duszpasterstwa Rodzin. Zdaniem bpa Stanisła-

– Ideologia gender jest ideologią marksistow-

wa Stefanka, który gościł na uroczystościach,

ską w ścisłym tego słowa znaczeniu – zauważył

współczesne rodziny potrzebują dziś zwłasz-

ks. prof. Tadeusz Guz, kierownik Katedry Filo-

cza odważnych duszpasterzy.

zofii Prawa KUL. Prelegent podkreślał, że nauka

„Przede wszystkim duszpasterzy, którzy mają

chrześcijańska definiuje to bardzo jasno –

odwagę prowadzić do źródła, czyli nie po

wszelki byt skończony pochodzi od absolutne-

obrzeżach; nie pocieszać rodziny rozmaitymi

go ducha – Boga, który pomyślał wszechświat,

statystykami

umiłował

kondycji

z

rodziny.

zakresu

Odbyło

nauk

się

społecznych

jest

ideologią

niszczącą

życie,

wszechświat i w czasie i w prze-

i psychologicznych, tylko prowadzić do źródła,

strzeni powołał go do istnienia jako doskonały.

czyli do duchowości, i odważnie mówić, że

Więcej: http://www.naszdziennik.pl

małżonkowie są miejscem świętym i uświęcającym” – powiedział bp Stefanek.
Tematyka sympozjum dotyczyła m.in. wyzwań,

Legnica

które stoją przed współczesnymi rodzinami,

Tydzień

oraz zadań dla tego rodzaju duszpasterstwa.

w diecezji legnickiej

Więcej: http://pl.radiovaticana.va

„By płodność była znakiem, miejscem i języ-

naturalnego

planowania

rodziny

kiem miłości" - pod takim hasłem w dniach 15
– 21 listopada w diecezji legnickiej po raz
Warszawa

pierwszy odbywał się Tydzień Naturalnego Pla-

Abp Hoser: niezbędna właściwa ochrona praw-

nowania Rodziny.

na ludzkiego genomu

W tych dniach w różnych miastach odbywały się

Niezbędna jest właściwa ochrona prawna ludz-

spotkania z młodzieżą w szkołach i w para-

kiego genomu – zwrócił uwagę przewodniczący

fiach, wykłady i warsztaty dla narzeczonych

Zespołu Ekspertów ds. Bioetycznych przy Kon-

i małżeństw.

ferencji Episkopatu Polski abp Henryk Hoser.

Więcej: http://www.drdl.diecezja.legnica.pl

W czasie wczorajszego posiedzenia Zespołu
rozmawiano

o

niebezpieczeństwie

nadużyć

eugenicznych podkreślając, że człowiek nie
może być „organizmem genetycznie modyfikowanym”.
Więcej: http://pl.radiovaticana.va
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Ze świata
zabitych 234 tys. włoskich dzieci. W zeszłym

Włochy
Wychowanie seksualne w szkołach skutkuje
wyższą liczbą aborcji
Wychowanie seksualne w szkole nie skutkuje
bardziej odpowiedzialnym zachowaniem seksualnym młodzieży – do takich wniosków doszli
redaktorzy włoskiego dziennika gospodarczego
Key4Biz. Przeanalizowali oni dane dotyczące
liczby aborcji wśród nastolatków w różnych
krajach europejskich.
Włoskie szkoły od kilkudziesięciu lat opierają
się próbom wprowadzenia wychowania seksualnego. Jego zwolennicy argumentują, że takie
szkolenie z seksu doprowadzi do bardziej odpowiedzialnego zachowania wśród młodzieży.
Okazuje się, że jest wręcz odwrotnie.

głym.
Więcej: http://pl.radiovaticana.va
Irlandia
Abp Martin potwierdza sprzeciw wobec współżycia przed ślubem
„Wspólne zamieszkiwanie młodych przed ślubem stało się dziś czymś powszechnym, co jednak nie oznacza, że musimy to uznać za dobre
czy moralnie słuszne” – powiedział abp Eamon
Martin w wywiadzie dla irlandzkiej telewizji.
Prymas

Irlandii

potwierdził

jednoznacznie

sprzeciw Kościoła katolickiego wobec wspólneciem małżeństwa. „Nie jest dobrze, żebyśmy
byli w tym względzie pobłażliwi. Nie sądzę też,

Irlandia Północna
Parlament odrzuca legalizację homomałżeństw
Parlament Irlandii Północnej ponownie odrzucił
wniosek o legalizację tak zwanych małżeństw
homoseksualnych. W tej sprawie głosowano już
pięć razy. Paradoksem jest to, że o uznanie
homozwiązków ubiega się partia Sinn Féin,
utożsamiana z katolikami, a jej wniosek blokują
regularnie unioniści, kojarzeni z protestantami.
Wczoraj po raz pierwszy za legalizacją homomałżeństw opowiedziała się większość parlamentarzystów, jednakże unioniści, korzystając
z tamtego specyficznego ustawodawstwa, zgłosili weto, a w takiej sytuacji wymagane jest 60
proc. głosów.
Irlandia Północna jest jedyną częścią Wielkiej
Brytanii, w której nie ma tak zwanych małżeństw jednopłciowych. Na mocy majowego
referendum zostały one przyjęte w Republice
Irlandzkiej.

by było to dobre dla młodych ludzi” – podkreślił
arcybiskup Armagh.
Więcej: http://pl.radiovaticana.va
Portugalia
Episkopat Portugalii: państwo ma bronić życia
i rodziny
Obrona życia ludzkiego we wszystkich jego
fazach, od poczęcia do naturalnej śmierci, docenianie wartości życia rodzinnego oraz poczęcia, adopcji i wychowywania dzieci w małżeństwie jako związku mężczyzny i kobiety – to
według patriarchy Lizbony podstawowe obowiązki państwa wobec obywateli. W przemówieniu

wygłoszonym

na

rozpoczęcie

obrad

portugalskiego episkopatu kard. Manuel José
Macário do Nascimento Clemente wezwał polityków do obrony ludzkiej godności, co oprócz
ochrony życia oznacza także walkę z ubóstwem.
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Portu-

Włochy

galii podkreślił, że do podstawowych obowiąz-

Spada liczba aborcji
Według danych włoskiego Ministerstwa Zdrowia
po raz pierwszy od ponad 30 lat liczba aborcji
tym

biet, co stanowi o 5 % mniej niż w roku ubie-

go zamieszkiwania i współżycia przed zawar-

Więcej: http://pl.radiovaticana.va

w

roku ciążę usunęło we Włoszech 97,5 tys., ko-

kraju

spadła

poniżej

100.000.

W rekordowym 1982 roku w łonie matki zostało

ków państwa należy zapewnienie wszystkim
oświaty i opieki zdrowotnej, dostępu do pracy
i opieki społecznej, promocja kreatywnej i solidarnej przedsiębiorczości oraz pomoc uchodźcom.
Więcej: http://pl.radiovaticana.va
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Rodzina jest szkoła miłosierdzia. To tu każdy

Ukraina
Rodzina

i

miłosierdzie

w

centrum

obrad

episkopatu
We Lwowie rozpoczęła obrady rzymskokatolicka
Konferencja Episkopatu Ukrainy. Zakończą się
one w środę 25 listopada wspólnym spotkaniem
biskupów łacińskich i greckokatolickich.
Wydarzeniem poprzedzającym obrady biskupów
była zorganizowana we Lwowie konferencja
naukowa poświęcona 105. rocznicy urodzin ks.
prof. Henryka Mosinga, zmarłego w 1999 r.
lwowskiego bakteriologa i działającego w ukryciu przed władzami sowieckimi kapłana.
Więcej: http://pl.radiovaticana.va
USA
Priorytetem dla amerykańskich biskupów będzie
walka z aborcją, tzw. homomałżeństwami oraz
pornografią
Amerykańscy biskupi prawie jednomyślnie zagłosowali za dokumentem, określającym priorytetowe cele dla Kościoła amerykańskiego do
2020 roku. Ochrona rodziny i życia od poczęcia
do naturalnej śmierci i walka o zachowanie wolności religijnej zostały uznane za jedne z najważniejszych celów.
Więcej: http://www.pch24.pl
Watykan
Rok Miłosierdzia – 8 grudnia 2015 r. do 20 listopada 2016 r.
Papież Franciszek ogłosił szczególny czas łaski.
Ojciec Święty zachęca wiernych przede wszystkim do nawrócenia, do odejścia od grzechu, a
skierowania ku Bogu, który jest miłością. Podczas ogłoszenia Roku Jubileuszowego mówił:
„Kościół w tym czasie wielkich przemian epokowych jest wezwany do bardziej wyraźnego

uczy się przebaczania, patrzenia na drugiego
życzliwym okiem i darowania win, które Bóg
pierwszy

daruje.

W

bulli Misericordiae

vultus Papież przypomina: Nie możemy uciec
od słów Pana, gdyż to na ich podstawie będziemy osądzeni: czy daliśmy jeść temu, kto
jest głodny, czy daliśmy pić temu, kto jest spragniony, czy przyjęliśmy przybysza i ubrali nagiego, czy mieliśmy czas, aby być z chorym i z
więźniem (por. Mt 25, 31-45). Podobnie również zostaniemy zapytani, czy pomogliśmy
wyjść z wątpliwości, które sprawiają, że człowiek zaczyna się bać, i które stają się źródłem
samotności; czy byliśmy zdolni do przezwyciężenia ignorancji, w której żyją miliony osób, a
przede wszystkim dzieci pozbawione koniecznej pomocy, aby wyjść z biedy; czy byliśmy blisko tego, kto jest samotny i uciśniony; czy
przebaczyliśmy temu, kto nas obraził i odrzuciliśmy każdą formę urazów i nienawiści, które
prowadzą do przemocy; czy byliśmy cierpliwi na
wzór Boga, który jest tak bardzo cierpliwy wobec nas; i wreszcie czy powierzaliśmy Panu na
modlitwie naszych braci i siostry. W każdym z
tych „najmniejszych” jest obecny sam Chrystus.
Watykan
Sojusz dla rodziny
O ważnych sprawach naszej Ojczyzny rozmawiał prezydent Andrzej Duda na audiencji
w Watykanie. W jej trakcie Papież Franciszek
apelował o otaczanie opieką rodziny. Prezydent
podarował Papieżowi wizerunek Matki Bożej
Jasnogórskiej. Ojciec Święty obiecał, że będzie
się modlił za Polskę i Polaków. Prosił, żeby się
modlić za niego.
Więcej: http://www.naszdziennik.pl

ukazywania znaków obecności i bliskości Boga.
(…) Jest to czas miłosierdzia. Jest to czas stosowny, aby leczyć rany, aby niestrudzenie spotykać tych, którzy czekają, aby zobaczyć i namacalnie dotknąć znaki bliskości Boga, aby
zaoferować każdemu drogę przebaczenia i pojednania”.
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Miłosierdzie Boże znalazło wyraz we wcieleniu Syna Bożego, Jego życiu w Nazarecie i odkupieńczej
śmierci oraz zmartwychwstaniu. Niechaj radość z narodzenia Emmanuela, Boga z nami, będzie
udziałem nas wszystkich.
Niechaj radość ta rozkwita szczególnie w rodzinach – miejscu, które sam Zbawiciel wybrał jako
przestrzeń swojego wzrostu i przebywania podczas ziemskiego życia, a przede wszystkim
wzajemnego obdarzania miłością wraz z Maryją i Józefem.
Niech ta radość będzie udziałem wszystkich tych, którzy z wytrwałością i miłosierdziem służą
rodzinom i życzliwie towarzyszą im w chwilach dobrych i złych.
Z serdecznymi życzeniami i błogosławieństwem
Biskup Jan Wątroba
Przewodniczący Rady ds. Rodziny KEP
Ksiądz Przemysław Drąg
Dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin
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