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Spotkań

Rejonowych na czele z delegatami Rady ds.

w wolnych związkach.

Rodziny KEP za obecność, dzielenie się swoim

Wnioski:

doświadczeniem,
rozwiązaniami

problemami

w

zakresie

i

dobrymi

Potrzebna katecheza dla rodziców



dzieci

duszpasterstwa

przygotowujących

rodzin. W szczególny sposób składamy wyrazy

chrztu,

wdzięczności

i bierzmowania.

spotkań

za

gospodarzom
trud

poszczególnych

przygotowań

i serdeczne

I

się

Komunii

do

Świętej

Konieczna formacja alumnów i stała



przyjęcie oraz zapewnienie zarówno warunków

formacja księży do Duszpasterstwa

bytowych

Rodzin.

jak

i

wartościowych

spotkań

z ekspertami.

Potrzeba



wyjścia

kapłanów

do

wiernych, spotkania w domach.

ks. Przemysław Drąg
Agnieszka Dochniak

Rejon Zachodni: Diecezja Bydgoska, Archidiecezja
Gnieźnieńska,

Diecezja

Kaliska,

Diecezja

Archidiecezja

Podsumowanie Spotkań Rejonowych

Poznańska,

Świdnicka,

Diecezja

Duszpasterstwa Rodzin w 2016 roku

Włocławska, Archidiecezja Wrocławska, gospodarz:
Diecezja Legnicka.

Rejon Centralny: Archidiecezja Częstochowska,

Termin: 2-3 lutego 2016 r.

Diecezja

Delegat Rady ds. Rodziny KEP bp Damian Bryl.

Łowicka,

Archidiecezja

Łódzka,

Diecezja Płocka, Diecezja Radomska, Diecezja

Hasłem przewodnim spotkania było „Towarzyszenie

Warszawsko-Praska, gospodarz: Archidiecezja

małżeństwom”.

Warszawska.

podstawie

Termin: 26-27 stycznia 2016 r.

zarówno na poziomie działalności specjalistycznych

Delegat Rady ds. Rodziny KEP abp Andrzej

poradni

Dzięga.

warsztaty dla małżonków, jak i opieki duchowej

Głównym

tematem

towarzyszenie

spotkania

duszpasterskie

było

rodzinie,

ze

szczególnym zwróceniem uwagi na pierwsze
lata

życia

rodzinnego,

małżeństwa

w

doświadczeń
rodzinnych,

postaci

przedstawiono

Diecezji

które

rekolekcji,

a

Legnickiej

organizują
także



zaangażowania

Ważna

jest

praca

nad zmianą

myślenia

marginesu.
Warto

starać

się

o

dofinansowanie

o przygotowaniu do sakramentu małżeństwa,

funkcjonowania

specjalistycznych

sytuacji

z

gmin

oraz

będących

in.

o poradni jako miejscu dla ludzi z tzw.


samotnych

–

Wnioski:

których małżeństwo się rozpadło. Rozmawiano

osób

m.

na

w ramach wspólnot, ruchów i stowarzyszeń.

z trudnościami w poczęciu dziecka oraz osoby,
również

Tematykę

budżetu

na

do

poradni

podstawie
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obowiązujących ustaw.

zagrożeniom

Potrzeba otwartych księży, którzy będą

człowieka. Przedstawiona

towarzyszyć małżonkom na ich drodze,

Wspólnoty Trudnych Małżeństw „Sychar” oraz

niekoniecznie

Uniwersytetu Rodziny Diecezji Drohiczyńskiej.

w

ramach

wspólnot

i stowarzyszeń.
Pomorski:

z

klonowaniem

została

działalność

Wnioski:


Rejon

związanym

Diecezja

Koszalińsko-

Diecezja

Toruńska,

potrzeba

wsparcia

porzuconych

małżonków i tworzenia wspólnot dla

Kołobrzeska, Diecezja Pelplińska, Archidiecezja
Szczecińsko-Kamieńska,

Duża
nich.



Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska, gospodarz:

Nauczenie

domowe

odnawia

więzi

rodzinne.

Archidiecezja Gdańska.
Termin: 16-17 lutego 2016 r.

Rejon

Delegat Rady ds. Rodziny KEP bp Wiesław

Archidiecezja Przemyska, Diecezja Rzeszowska,

Śmigiel.

Diecezja

Podczas

spotkania

profilaktyki

omówiono

niepłodności

i

zagadnienie

ochrony

zdrowia

Wschodni:

Archidiecezja

Siedlecka,

Lubaczowska,

Lubelska,

Diecezja

Zamojsko-

gospodarz:

Diecezja

Sandomierska.

prokreacyjnego, a także przedstawiona została

Termin: 1-2 marca 2016 r.

działalność

NaproCentrum

Delegat Rady ds. Rodziny KEP bp Jan Wątroba,

Dyskutowano

również

na

w

Gdańsku.

temat

dylematów

przewodniczący Rady ds. Rodziny KEP.

moralnych, z jakimi małżonkowie zgłaszają się

Podczas spotkania zaprezentowano działalność

do poradni.

Katolickich Centrów Pomocy Rodzinie, które

Wnioski:

w oparciu o wolontariat powstały w każdym



Potrzebna jest pomoc dla duszpasterzy,

dekanacie Diecezji Sandomierskiej. Omówiono

którzy w posłudze (głównie sakramentu

procedurę związaną z orzekaniem nieważności

pojednania) spotykają się z problemami

zawartego sakramentu małżeństwa oraz zakres

natury moralnej.

pomocy

może
służyć
Vademecum
dla
spowiedników o niektórych zagadnieniach
moralnych dotyczących życia małżeńskiego.
Pomocą



Przedstawiona
rodzinnego
Sandomierskiej.

fundamentalnym

Wnioski:

celem

jest

strony

Kościoła

dla

osób

pozostających w związkach niesakramentalnych.

W ramach przygotowania do małżeństwa
przyprowadzenie młodych do Jezusa.



ze



została

prowadzonego

Potrzebne

Propozycja zorganizowania przez władze

Kościoła

państwowe/

historia

są
dla

poradnictwa
w

oficjalne

Diecezji

wskazania

duszpasterzy

związków

samorządowe

niesakramentalnych oraz zabranie głosu

obowiązkowego kursu przygotowującego

przez Episkopat w sprawie miejsca osób

do małżeństwa.

życzących

w

związkach

niesakramentalnych w Kościele.
Rejon
Diecezja

Północny:
Elbląska,

Archidiecezja
Diecezja

Łomżyńska, Diecezja

Białostocka,

Ełcka,

Warmińska,

Diecezja

gospodarz:

Diecezja Drohiczyńska.



Ważne jest, by w poradniach można było
uzyskać

prawidłowe

informacje

dotyczące programu rządowego „Rodzina
500+”.

Termin: 23-24 lutego.
Delegaci Rady ds. Rodziny KEP abp Henryk

Rejon Południowy: Diecezja Bielsko-Żywiecka,

Hoser, bp Romuald Kamiński.

Diecezja

Gliwicka,

Archidiecezja

Katowicka,

wykłady

Diecezja

Kielecka,

Archidiecezja

Krakowska,

poświęcone tematyce nauczania domowego oraz

Diecezja

Tarnowska,

W

ramach

spotkania

odbyły

się

Diecezja

Sosnowiecka,
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gospodarz: Diecezja Opolska.



Termin: 8-9 marca 2016 r.
Delegaci

Rady

ds.

W

związku

z

utrudnieniami,

jakie

w funkcjonowaniu Katolickich Ośrodków

Rodziny

KEP

bp

Jan

Adopcyjnych wprowadziła ustawa z 2012

Szkodoń, bp Grzegorz Kaszak.

r.,

Główną tematyką spotkania była adopcja oraz

z przewodniczącym KEP oraz wspólne

piecza zastępcza. Rodzina zastępcza złożyła

wystąpienie do Ministra Rodziny, Pracy

świadectwo

i Polityki Społecznej.

swojego

życia,

miały

miejsce

odwiedziny w rodzinnym domu dziecka. Był czas



konieczne

jest

spotkanie

Potrzeba uregulowania zasad wydawania

na wymianę doświadczeń – problemów i dobrych

i czasu ważności misji kanonicznej dla

rozwiązań

doradców życia rodzinnego.

–

w ramach poszczególnych diecezji.



Wnioski:


Potrzeba

towarzyszenia

osobom

samotnym i wdowom/ wdowcom.

Potrzebne są materiały audiowizualne do
prowadzenia katechez przedmałżeńskich
na poziomie ogólnopolskim.

Z Polski
Gdańsk
Międzynarodowy Tydzień Małżeństwa. Warsztaty, konferencje, pokazy, bale i wspólne gotowanie. To tylko niektóre z propozycji dla par podczas Międzynarodowego Tygodnia Małżeństwa
na Pomorzu 6-14 lutego 2016 r.

idei trwałej, bliskiej i satysfakcjonującej relacji
małżeńskiej we współczesnym świecie. To spokampania

promująca

tę

szczególną,

komplementarną więź kobiety i mężczyzny, mająca inspirować małżonków do rozwoju osobistego i do podnoszenia swoich kompetencji interpersonalnych (takich jak m.in. efektywna komunikacja, rozwiązywanie konfliktów, etc.) oraz
do twórczego spędzania czasu razem w celu
budowania i umacniania bliskiej więzi.

wadzenia zorganizowanego działania skierowanego do poszczególnych ludzi. Chcemy widzieć
ewangelizacji i duszpasterstwa. Słowa Jana Pawła
II: „Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę” były
punktem wyjścia i inspiracją do tego, by nad tym
zagadnieniem się pochylić w czasie tegorocznego sympozjum – wskazał ks. dr Andrzej Pryba.
Więcej: http://www.radiomaryja.pl
Diecezja legnicka
„40 dni dla życia” – pod takim hasłem w diecezji
legnickiej trwa 40-dniowy maraton modlitewny
w intencji nienarodzonych. Nieustannie przez
modlitwą wypraszają łaskę życia. Wielkopostną
akcję „40 dni dla życia” zorganizowało Katolickie

Kazimierz Biskupi
W Wyższym Seminarium Duchownym Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu
odbyło

wych form i sposobów ewangelizacji oraz pro-

960 godzin – w dzień i w nocy – ludzie swoją

Więcej: http://ekai.pl

Biskupim

nowej ewangelizacji. – Poszukujemy ciągle no-

małżeństwo i rodzinę jako podmiot i przedmiot

„Tydzień Małżeństwa” ma na celu propagowanie

łeczna

w stronę duszpasterstwa rodzin w perspektywie

się

dwudniowe

XVI

Sympozjum Teologiczne pt. „Duszpasterstwo
rodzin w kontekście nowej ewangelizacji”.
Ks. dr Andrzej Pryba MSF zaznaczył, że tegoroczne sympozjum miało na celu spojrzenie

Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Legnickiej.
„W ciągu dnia pracuję, a noce są dla wielu ludzi
najtrudniejsze, są wyzwaniem, a my możemy
sobie budzik nastawić, wstać i modlić się. Prócz
Polski w tym roku były zgłoszenia z Anglii,
Holandii, Niemiec, USA (Florydy) i Słowacji. Widać, że ta akcja wychodzi poza granice Polski
i udało się ten kalendarz zapełnić. Modli się nie-
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mal 500 osób” – mówią uczestnicy inicjatywy.
Akcja

„40

dni

dla

życia”

zakończy

duszpasterz rodzin i prowadzący rekolekcje,
się

tematem tegorocznej edycji była historia rodziny

w Niedzielę Palmową.

Noego i odnowienie przymierza miłosierdzia.

Źródło: http://pl.radiovaticana.va

„Tematem przewodnim była «Arka Noego», ocalenie, które przychodzi przez rodzinę, a także

Święta Góra k. Gostynia

odnowienie przymierza miłosierdzia w związku

O tym, że ocalenie przychodzi przez rodzinę,

z Jubileuszem Miłosierdzia, który przeżywamy.

przypomniano

Więc miłosierdzie, rodzina i odnowienie przy-

uczestnikom

trzynastej

edycji

rekolekcji „Róża dla małżeństw”, które w week-

mierza

to

główne

tematy”

–

powiedział

end odbyły się w klasztorze księży filipinów na

ks. Dąbrowski.

Świętej Górze k. Gostynia. Na ich hasło wybrano

W rekolekcjach uczestniczyło ponad sto osób –

słowa z Księgi Jozuego: „Ja sam i mój dom służyć

40 par małżeńskich z dziećmi.

chcemy Panu”.

Źródło: http://pl.radiovaticana.va

Jak zaznacza ks. Dariusz Dąbrowski, wieloletni

Ze świata
Włochy
„Konieczne jest uniknięcie w prawodawstwie jakiegokolwiek zrównywania tzw. związków cywilnych osób tej samej płci z małżeństwami” - podkreślił to kard. Pietro Parolin przy okazji tradycyjnego spotkania najwyższych przedstawicieli
Włoch i Watykanu.
Nawiązując do dyskutowanej obecnie we włoskim senacie ustawy o związkach cywilnych, watykański sekretarz stanu uznał za właściwe wykluczenie z niej możliwości adopcji dziecka jednego z partnerów przez drugiego z nich. Równocześnie przestrzegł, by nie znalazły się tam
jakiekolwiek inne "wytrychy" prowadzące do
prawnego zrównania związków homoseksualnych z małżeństwem.
Więcej: http://www.deon.pl
Włochy
Włoscy pediatrzy włączyli się do trwającej we
Włoszech debaty o legalizacji związków homoseksualnych i przyznaniu im prawa do adopcji.
Przewodniczący Włoskiego Stowarzyszenia Pediatrycznego prof. Giovanni Corsello ostrzegł, że
wzrastanie w środowisku homoseksualnym może
być dla dzieci szkodliwe. Podobnego zdania jest
również wiceprzewodniczący tegoż stowarzyszenia prof. Alberto Villani. W rozmowie z Radiem
Watykańskim zauważył on, że do wniosków tych

skłania pediatrów codzienne doświadczenie. Jego
zdaniem sprawa jest oczywista. Zawsze na przykład kiedy pojawiają się problemy wychowawcze
z dziećmi, pierwszym krokiem jest rozmowa
z rodzicami, zadbanie o właściwe relacje dziecka
z ojcem i matką – mówił prof. Villani.
Więcej: http://pl.radiovaticana.va
Watykan
Papież: uleczmy społeczeństwo z wszelkich ataków na życie.
„Naszemu

społeczeństwu

należy

pomóc

w uzdrowieniu z wszystkich ataków na ludzkie
życie”. Papież Franciszek mówił o tym na Anioł
Pański,

nawiązując

do

obchodzonego

we

Włoszech Dnia Życia. Przebiegał on pod hasłem:
„Miłosierdzie sprawia, że życie rozkwita”.
Więcej: http://pl.radiovaticana.va
Meksyk
Papież do rodzin: miłość jest czymś najpiękniej-

szym, co mężczyzna i kobieta mogą dać sobie
nawzajem.
Po wylądowaniu w Tuxtla Gutiérrez Franciszek
udał się papamobile na tamtejszy stadion, wypełniony po brzegi, gdzie czekały na niego meksykańskie rodziny.
Gościa powitał miejscowy ordynariusz abp Fabio
Martínez Castilla i przedstawiciele rodzin. Na-
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stępnie Papież wysłuchał czterech świadectw.
W swoim słowie skierowanym do rodzin Franciszek podziękował najpierw za to, że mógł stanąć
na ziemi Chiapas. Zwracając się do tych, którzy
złożyli świadectwa, wyraził im wdzięczność, że
otworzyli przed zebranymi „drzwi swych domów
i swego życia”. Następnie odniósł się do tego, co
wcześniej usłyszał w świadectwach.

w Cebu na Filipinach birmański kardynał Charles
Bo.

Papieski

legat

na

zakończony

tam

31

stycznia Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny, podkreślił, że Azja i Afryka „walczą o przetrwanie rodzin ubogich i gnębionych. Tymczasem kraje bogate odwróciły uwagę od ubóstwa
i ucisku, mówiąc o nowych formach rodziny

Więcej: http://pl.radiovaticana.va

i rodzicielstwa”.
„Śmiertelne niebezpieczeństwo, gorsze od bom-

Kongo
Promowanie wartości rodziny, pomoc ludziom
młodym w przygotowaniu do małżeństwa i stworzenie we wszystkich parafiach odpowiednich
struktur, które wspierałyby pary sakramentalne,
to niektóre z propozycji wpisanych do dokumentu końcowego Kongresu Rodziny. Został on
zorganizowany w Kinszasie przez komisję tamtejszego

by atomowej i terroryzmu” – zwrócił uwagę

episkopatu

ds.

ewangelizacji

pod

hasłem: „Małżeństwo i rodzina w Demokratycznej Republice Konga. Wyzwania i perspektywy
duszpasterskie”. Wzięli w nim udział przedstawiciele wszystkich 47 diecezji tego afrykańskiego
kraju.

kością, ponieważ pewne kraje wybrały drogę
niszczenia rodziny poprzez ustawodawstwo”.
Więcej: http://pl.radiovaticana.va
Honduras
O pełną odpowiedzialność w kwestiach ochrony
życia zaapelował do swoich rodaków kard. Oscar
Andres Rodríguez Maradiaga SDB. Zwracając się
do mieszkańców Hondurasu sprzeciwił się on
jednoznacznie sugestiom przeprowadzania tzw.
„aborcji terapeutycznych”, co pewne grupy proponują jako formę zabezpieczenia się przed
ewentualnymi skutkami wirusa Zika. Zarażone są

Więcej: http://pl.radiovaticana.va

nim głównie kobiety w ciąży.
Honduraski kardynał zauważył, że każdy czło-

Sierra Leone

wiek powinien w pełni brać odpowiedzialność za

Biskupi przeciwko legalizacji aborcji
„Ludzkie życie należy chronić od poczęcia do
naturalnej śmierci” – powiedział ordynariusz stołecznego Freetown, wyrażając sprzeciw wobec
ustawy o tzw. „bezpiecznej aborcji”, przygotowanej przez władze Sierra Leone. Potępiły ją także tamtejsze wspólnoty muzułmańskie.
Abp Edward Tamba Charles skrytykował nowe
prawodawstwo

by atomowej i terroryzmu, staje przed całą ludz-

aborcyjne

podczas

spotkania

międzyreligijnego w stolicy kraju. Ustawa została
przyjęta przez parlament 8 grudnia ub.r. i obecnie czeka na podpis prezydenta. Pozwala ona na
legalną aborcję do 12. tygodnia ciąży, a po tym

to, co związane jest z przekazywaniem życia.
„Seks nie jest zabawą, to nie jest rozrywka, ale
otrzymane od Boga zadanie odpowiedzialnego
przekazywania życia” – podkreślił hierarcha.
Wskazał przy tym także na ogromną odpowiedzialność wychowawców. Edukacja seksualna nie
może bowiem ograniczać się do informowania
o istniejących środkach antykoncepcyjnych. Ma
to być przede wszystkim uczenie odpowiedzialności za własną seksualność i przekazywane
życie.
Więcej: http://pl.radiovaticana.va

terminie w przypadku gwałtu, kazirodztwa lub ze
względu na zagrożenie dla zdrowia matki czy
płodu.
Więcej: http://pl.radiovaticana.va
Filipiny
„Ataki na rodzinę są niebezpieczniejsze od bom-
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Informacje
Kongres Życia i Rodziny - Warszawa
Serdecznie zapraszamy na III Kongres Życia i Rodziny, który odbędzie się 31 marca 2016 w Katolickim Centrum Kultury
Dobre Miejsce w Warszawie pod hasłem „Wychowanie – wehikuł cywilizacji życia”. Celem Kongresu, skierowanego do
nauczycieli, samorządowców, duszpasterzy i działaczy rodzinnych, jest dostarczenie wiedzy i inspiracji do działań podejmowanych na rzecz rodziny w lokalnych środowiskach. Podczas Kongresu podejmiemy refleksję nad podstawowymi
problemami, z jakimi mierzą się instytucje odgrywające ważną rolę w wychowaniu młodego pokolenia oraz zastanowimy się nad sposobami wyjścia z kryzysu. Głos zabiorą czołowi działacze i naukowcy zaangażowani w działalność na
rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. Wśród prelegentów m.in.: prof. Maria Ryś, Paweł Woliński z Fundacji Mamy i Taty i
Janusz Wardak z Akademii Familijnej. Szczegóły na stronie www.kongreszyciairodziny.pl. Ilość miejsc ograniczona.
Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny
Oferty dla rodziny
Z inicjatywy duszpasterzy rodzin oraz diecezjalnych doradców życia rodzinnego pięciu diecezji z południa Polski
powstała strona

www.ofertydlarodziny.pl. Małżonkowie, narzeczeni i członkowie rodzin znajdą tam propozycje

dotyczące formacji oraz spędzenia wolnego czasu. Do współtworzenia strony zaproszeni są wszyscy wierni. Można tam
umieszczać ogłoszenia dotyczące nie tylko wydarzeń religijnych (rekolekcje, pielgrzymki itp.), ale też społecznych,
kulturalnych, związanych z edukacją czy też rozrywką (sesje, pikniki, wycieczki, propozycje wspólnych zabaw i
wypoczynku, zorganizowanego zwiedzania itp.) służące w szerokim rozumieniu dobru rodziny lub małżeństwa,
organizowanych przez samorządy, organizacje i stowarzyszenia.
Strona dotyczy obszaru: Archidiecezji Katowickiej, Diecezji Bielsko-Żywieckiej, Diecezji Gliwickiej, Diecezji Opolskiej i
Diecezji Sosnowieckiej.

Zmartwychwstał Pan, Zmartwychwstał Pan, Zmartwychwstał Pan.
Alleluja, alleluja.
O, śmierci, gdzie jesteś, o śmierci?
Gdzie jest moja śmierć?
Gdzie jest jej zwycięstwo?

Głębokiej radości z faktu zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, w którym wszyscy mamy życie.
Niech tajemnica odkupienia będzie źródłem wzajemnej miłości i wewnętrznego pokoju.
Życzą
Biskup Jan Wątroba
Przewodniczący
Rady do spraw Rodziny KEP
Pracownicy Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin
ks. Przemysław Drąg i Agnieszka Dochniak
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