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Ojciec Święty Franciszek zwołując III
Nadzwyczajny Synod Biskupów w Rzymie w 2014
roku był świadom, że człowiek współczesny
boryka się z wieloma problemami. Hasło Synodu:

Episkopatu Polski każdego miesiąca przybliżać

„Wyzwania duszpasterskie związane z rodziną w

wydarzenia i teksty, które mówią o rodzinie.

kontekście ewangelizacji” pokazuje jasno, że

Biuletyn w formie elektronicznej, który

Ojciec Święty pragnie przypomnieć rodzinie kim

przesyłamy, ma stawać się w ten sposób próbą

jest i podkreślić rolę rodziny w procesie

głębszej refleksji nad teologią małżeństwa i

przekazywania wiary i świadczeniu o Chrystusie.

rodziny, ale ma także informować o dobrych

Jak stwierdzają teksty przygotowawcze do Synodu

praktykach i działaniach podjętych w Polsce i na

trzeba przypominać rodzinom Ewangelię rodziny,

świecie na rzecz małżeństwa i rodziny.

Ewangelię radości i wspólnoty. „Ewangelia o

Zapraszamy do pomocy w jego redagowaniu

rodzinie jest Dobrą Nowiną o Bożej miłości, która

poprzez przesyłanie informacji o inicjatywach

jest proklamowana tym, którzy żyją w

organizowanych w diecezjach i ruchach katolickich

podstawowym, ludzkim i osobowym

na rzecz budowania „cywilizacji miłości”. Będziemy

doświadczeniu miłości małżeńskiej i komunii,

systematycznie umieszczali te informacje w naszej

otwarci na dar dzieci, to znaczy wspólnoty

publikacji.

rodzinnej. Nauczanie Kościoła o małżeństwie jest
prezentowane i ofiarowane w sposób

Serdecznie proszę o przyjęcie tego
biuletynu.

komunikatywny i efektywny, tak żeby dosięgło
serca i przemieniło je zgodnie z wolą Bożą,

Bp Jan Wątroba

objawioną w Jezusie Chrystusie(PCF).”

Biskup rzeszowski

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Ojca
Świętego pragniemy poprzez Krajowy Ośrodek
Duszpasterstwa Rodzin przy Konferencji

Przewodniczący Rady do Spraw Rodziny
Konferencji Episkopatu Polski

Duszpasterstwo Rodzin w Polsce wobec problemu konkubinatów
W Warszawie odbyła się wiosenna sesja Rady do
Spraw Rodziny Konferencji Episkopatu Polski,
Konsultorów tejże Rady oraz Diecezjalnych
Duszpasterzy Rodzin i Diecezjalnych Doradców
Życia Rodzinnego. Dwudniowe spotkanie (20 – 21
maja br.) przebiegało pod hasłem
„Duszpasterstwo rodzin w Polsce wobec problemu
konkubinatów”.

W konkubinatach żyje 643 tys. Polaków. Liczba
osób praktykujących tę formę związku wzrosła
dwukrotnie w ciągu zaledwie dziesięciu ostatnich
lat.
Konkubinaty wybierają głównie ludzie młodzi. Z
czasem decydują się na usankcjonowanie swego
związku w świetle prawa lub rozchodzą się.
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Sesję rozpoczął bp Jan Wątroba, przewodniczący
Rady KEP ds. Rodziny. Zaakcentował konieczność
pełniejszego spojrzenia na wyzwania
duszpasterskie dotyczące współczesnej rodziny.
Pokreślił potrzebę zaznajomienia się z jej obecną,
dość trudną kondycją. W jego opinii, warto
korzystać z doświadczenia diecezjalnych
duszpasterzy oraz doradców życia rodzinnego,
bowiem są oni „zanurzeni w tej problematyce nie
tylko od strony teoretycznej, ale dzięki codziennej
pracy w swoich diecezjach potrafią na bieżąco
reagować na niebezpieczeństwa”.

Wynika z nich, że w niewielki sposób, ale

Temat spotkania wynikł z analizy odpowiedzi
udzielonych w związku z ankietą na temat rodziny
zaproponowaną Kościołom w poszczególnych
krajach przez papieża Franciszka. Ankieta stanowi
jeden z instrumentów przygotowujących jesienny
Synod Biskupów o rodzinie.

i współżyje poza związkiem małżeńskim.

Z odpowiedzi respondentów wynika, że problem
konkubinatu jest o tyle niepokojący, iż znajduje
coraz większe poparcie nie tylko wśród młodych,
ale i wśród rodziców i społeczeństwa.

systematycznie w ciągu ostatnich dwudziestu lat
wzrósł odsetek Polaków żyjących w konkubinacie.
Przekonanie, że ślub nie jest potrzebny do
wspólnego życia i założenia rodziny w 1991 r.
deklarowało 2,7 proc., w 1998 – 3,8 proc., a w
2012 – już 8,8 proc. obywateli.
Dane Głównego Urzędu Statystycznego, w tym
dwa ostatnie powszechne spisy ludności, refleksje
księży po wizytach kolędowych oraz opinie osób
prowadzących katechezy przedmałżeńskie
potwierdzają fakt, że wiele osób mieszka ze sobą

Ks. dr Wojciech Sadłoń podkreślił, że zjawisko
konkubinatu należy rozpatrywać w szerszym
kontekście społeczno-religijnym, do którego
zaliczył się m.in. stosunek Polaków do etyki
małżeńskiej (w tym do seksu przedmałżeńskiego,
antykoncepcji i aborcji) oraz ich deklaracji na
temat wiary i praktyk religijnych.
[Na podstawie serwisu informacyjnego: eKAI (lk/ br) –
20.05.2014 r.; „Idziemy” – 19.05.2014 r.;

Potwierdzają to ogólnopolskie badania
socjologiczne oraz opinii publicznej. Wyniki analiz
Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego
przedstawił ks. dr Wojciech Sadłoń.

http://www.hli.org.pl/drupal/pl/node/9298]

Ze świata
12-18 maja 2014 – Włochy
W ramach IV Tygodnia Prawo dla Rodziny

15 maja 2014 – Paryż
Z okazji Międzynarodowego Dnia Rodziny

zorganizowano w Angri nabożeństwo 150 godzin
modlitwy przed Najświętszym Sakramentem w
intencji III Synodu. Adoracji towarzyszyła
katecheza oraz refleksje przygotowane przez don
Silvio Longobardi.

Międzynarodowe Katolickie Centrum Współpracy z
UNESCO zorganizowało kongres: „Rodzina, czy
jest jeszcze światowym dziedzictwem ludzkości”?

13 – 16 maja – Manila
Azjatycka Konferencja o Rodzinie w swoim
dokumencie stwierdziła, że najważniejszymi
problemami współczesnego Kościoła i rodziny są:
relatywizm moralny, bieda, prawo przeciwne życiu
oraz nadmierne bogacenie się jednych kosztem
drugich. W dokumencie zauważono, że Kościół i
rodzina powinny przeciwstawiać się tym
zjawiskom wszelkimi siłami.

16 maja 2014- ONZ
Stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy ONZ
zorganizował spotkanie na temat rodziny w
różnych kulturach i religiach. We wnioskach
stwierdzono, że rodzina jest przez wszystkich
uznawana jako dobro niezastąpione i
najcenniejsze dla ludzkości.
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26 maja 2014

sakramentu małżeństwa… Nie spodobało mi się,

Ojciec Święty Franciszek na pokładzie samolotu

że niektórzy w Kościele stwierdzili, że Synod jest

podczas powrotu z Ziemi Świętej stwierdził, że

po to, aby rozwiedzionym dać Komunię Świętą.”

„Synod będzie o rodzinie o jej bogactwach i
aktualnej sytuacji.

28 maja – 1 czerwca 2014 – Niemcy

W swoim wystąpieniu kard. Kasper przygotował

99 Kongres Katolików Niemieckich obradował

pięć rozdziałów, z których cztery mówią o

pod hasłem: „Budować mosty z Chrystusem”.

wszystkich pięknych rzeczach, które dzieją się w

Poruszono temat przekazu wiary w rodzinie z

rodzinie i o ich fundamencie teologicznym.

naciskiem na budowanie relacji między

Dopiero piąty mówi o problemach pastoralnych

pokoleniami w rodzinie.

związanych z separacjami i nieważnością
[Na podstawie serwisu informacyjnego:
http://familia.va/]

Kalendarium
7 czerwca 2014
Zjazd Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia
Dom Pielgrzyma AMICUS przy kościele św.
Stanisława Kostki na Żoliborzu, ul. Hozjusza 2,
Warszawa. Mszy Świętej będzie przewodniczył i
wygłosi homilię ks. dr Przemysław Drąg Dyrektor
KODR KEP.
12–15 czerwca 2014
Ogólnopolskie spotkanie Doradców Życia
Rodzinnego pod hasłem: „Nauczyć się kochać
ludzką miłość. Jan Paweł II”. Swoje referaty
wygłoszą: J.E. Ks. Abp Henryk Hoser, ks. dr hab.
Jacek Goleń, ks. prof. dr hab. Bronisław
Mierzwiński, prof. dr hab. Maria Ryś.
Dom Rekolekcyjny w Laskach k/Warszawy.
Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic
Krzyża.
22-27 września 2015
VIII Światowe Spotkanie Rodzin w Filadelfii. W
maju br. ogłoszono hasło spotkania: „Miłość jest
misją (zadaniem). Rodzina pełna życia”. Zostanie
zorganizowana wspólna pielgrzymka delegatów z
Polski. Więcej informacji we wrześniu br. Już dziś
prosimy o modlitwę w intencjach Światowego
Spotkania Rodzin.

27-28 września 2014
XXX Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin na Jasną
Górę. Hasłem pielgrzymki są słowa z Listu do
Rodzin: „Rodzina pierwszą i najważniejszą drogą
Kościoła”. W tym roku małżonkowie, którzy
odnowią przyrzeczenia małżeńskie będą mogli
otrzymać jubileuszowy certyfikat potwierdzający
odnowienie przyrzeczeń podpisany przez
Przewodniczącego Rady ds. Rodziny KEP.
5-19 października 2014
III Nadzwyczajne Zgromadzenie Synodu Biskupów
nt. „Wyzwania duszpasterskie związane z rodziną
w kontekście ewangelizacji” w Watykanie.
Arcybiskup Vincenzo Paglia oraz kard. Óscar
Rodríguez Maradiaga SDB zwrócili się z oficjalnym
listem do wszystkich biskupów świata z prośbą o
to, aby w ramach przygotowania do Synodu,
biskupi zwrócili szczególną uwagę na troskę o
rodziny ubogie. Chodzi nie tylko o ubóstwo
materialne, ale także o te rodziny, które
przeżywają ubóstwo duchowe nie korzystając z
łask sakramentalnych. W liście poproszono o
podjęcie konkretnych inicjatyw, aby w duchu
Papieża Franciszka odkrywać obecność Chrystusa
w rodzinach zwłaszcza najuboższych.
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Modlitwa za Rodzinę
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.

Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi,
Ojcze, który jesteś Miłością i Życiem,
spraw, aby każda ludzka rodzina na ziemi
przez Twego Syna, Jezusa Chrystusa, „narodzonego z Niewiasty",
i przez Ducha Świętego,
stawała się prawdziwym przybytkiem życia i miłości
dla coraz to nowych pokoleń.
Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki małżonków
ku dobru ich własnych rodzin
i wszystkich rodzin na świecie.
Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w rodzinach
mocne oparcie dla swego człowieczeństwa
i jego rozwoju w prawdzie i miłości.
Spraw, aby miłość umacniana łaską Sakramentu Małżeństwa
okazywała się mocniejsza od wszelkich słabości i kryzysów,
przez jakie nieraz przechodzą nasze rodziny.
Spraw wreszcie – błagamy Cię o to
za pośrednictwem Świętej Rodziny z Nazaretu –
ażeby Kościół wśród wszystkich narodów ziemi
mógł owocnie spełniać swe posłannictwo
w rodzinach i poprzez rodziny.
Przez Chrystusa Pana Naszego,
który jest Drogą, Prawdą i Życiem
na wieki wieków. Amen.

„Aby przykuć
uwagę czytelnika,
umieść tutaj
interesujące
zdanie lub cytat z
artykułu”.
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