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Ogólnopolskie spotkanie Rady
ds/Rodziny KEP, Konsultorów oraz

W majowym numerze
Ogólnopolskie spotkanie…

1

Papież Franciszek o małżeństwie i rodzinie

2

Z Polski

3

Ze świata

5

Diecezjalnych Duszpasterzy Rodzin i Diecezjalnych Doradców

położników – dodawał i przytaczał konkretne zapisy

Życia Rodzinnego

prawne obligujące służbę zdrowia do zachowań

Spotkanie odbyło się w Warszawie i zostało po-

to, że ilość aborcji w Polsce zwiększyła się w minio-

święcone tematowi promocji i wsparciu małżeństw
i rodzin w świetle oczekiwań jakie w tym względzie ma papież Franciszek.
Spotkaniu przewodniczy bp Jan Wątroba, przewodniczący Rady ds. Rodziny KEP, ale wzięli w
nim udział także inni biskupi: Romuald Kamiński,
Henryk Hoser czy Grzegorz Kaszak.
19 maja w sesji dopołudniowej dr Irena Grochowska mówiła o filozoficznych podstawach wspólnoty osób a dr hab. Mieczysław Guzewicz przypomniał istotę biblijnego obrazu jedności małżeńskiej. Z kolei Irena i Jerzy Grzybowscy (Ruch rekolekcyjny Spotkania Małżeńskie) dzielili się z zebranymi sposobami pracy z młodymi małżeństwami.
W sesji popołudniowej Paweł Kwaśnik mówił o
działalności Centrum Wspierania Inicjatyw dla
Życia i Rodziny a po nim przedstawiciele Ruchu
Czystych Serc, Domowego Kościoła, Ruchu Notre
Dame, Wspólnoty "Sychar" i Drogi
Neokatechumenalnej informowali o swoich propozycjach dla małżeństw, ich formacji i troski o
rozwój.
Wieczorem koncertował zespół Moja Rodzina z
Płocka.
20 maja najpierw wystąpił prof. Bogdan Chazan. –
Według ministerstwa zdrowia, nie ma miejsca dla
lekarzy sumienia, dla pielęgniarek czy położnych
sumienia – mówił prof. Bogdan Chazan – Atmosfera strachu, napięcia i lęku może doprowadzić do
tego, że za jakiś czas zbraknie katolickich lekarzy

wbrew sumieniu. Wynikiem takich procedur jest np.
nym roku trzykrotnie. Jak zauważył sam profesor w
jakiejś części wykonali je katoliccy lekarze, którym
łamane jest sumienie, ponieważ nawet jeżeli on sam
nie brał udziału w aborcji, to musiał znaleźć kogoś,
kto nienarodzone dziecko zabije. Takie są procedury
ministerstwa zdrowia.
Natomiast Jerzy Ferenz z Instytutu na Rzecz Kultury
Prawnej "Ordo iuris" mówił o prawnych i społecznych
konsekwencjach

wprowadzenia

tzw.

konwencji

przemocowej. – Konwencja przemocowa – nie wprowadza niczego co byłoby z jednej strony dobre a z
drugiej nowe w polskim prawie, natomiast jej zapisy
na pewno zmieniają prawo tak, że można je wymierzyć przeciwko tradycyjnym wartościom na których
opiera się małżeństwo i rodzina. Co ciekawe zwrócił
uwagę na fakt, że konwencja dyskryminuje mężczyzn, bo w jej zapisach nigdzie nie mówi się o
przemocy wobec mężczyzn: ani gdy są dziećmi, ani
gdy są w podeszłym wieku, ani gdy są chorzy czy
wykluczeni.
Jerzy Ferenz przedstawił także sytuację prawną
związaną z pochówkiem dzieci poronionych czy
martwo

urodzonych.

Obecnie

jeśli

nie

można

stwierdzić płci dziecka na podstawie cech zewnętrznych, lekarz nie wystawi aktu zgonu. – Prostym rozwiązaniem jest zrobienie badań DNA, ale na to szpitale nie chcą się zgodzić – zaznaczył.
W czasie obrad podjęto także kwestie pro life,
przedstawiciele ruchów i fundacji broniących życia
mówili o swoich działaniach. Natomiast ks. Przemysław Drąg, dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin, podsumował tzw. ankiety Franciszka –
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czyli pytania dotyczące przyjęcia i pogłębienia

małżeństwa, jest ono zdecydowanie lepiej od-

treści Relatio Synodi, dokumentu podsumowu-

bierane i bardziej owocne; podstawową formą

jącego nadzwyczajny synod poświęcony rodzi-

destrukcji rodziny są konkubinaty, rozwody i

nie.

rozłąka; w całej Polsce obserwuje się podobny

Co wynika z ankiet? – m.in. młodzi z powodu

rytm duszpasterstwa rodzin co dowodzi, że

braku wiary, nie widzą sensu sakramentalnego

jest ono dobrze rozwinięte; kwestie "nowinek"

małżeństwa; Pismo Święte jest słabo obecne w

(komunia dla rozwiedzionych, błogosławień-

formacji małżeństw i rodzin; nie brakuje w Pol-

stwo dla par jednopłciowych, dopuszczenie do

sce małżeństw, które opierają swoje szczęście

rozwodów) absolutnie nie znalazła poparcia u

na wartościach katolickich; gdy ruchy i stowa-

ankietowanych.

rzyszenia uczestniczą w przygotowaniu do

źródło: www.swidnica.gosc.pl

Papież Franciszek o małżeństwie i rodzinie
Katecheza o pięknie małżeństwa 06/05/2015

Dobre maniery jako droga do świętości w życiu

Pięknu chrześcijańskiego małżeństwa poświęcił

rodzinnym 13/05/2015

Papież katechezę podczas środowej audiencji

Dobre wychowanie to już połowa świętości. To

ogólnej. Franciszek przypomniał, że nie chodzi

powiedzenie św. Franciszka Salezego przypo-

jedynie o towarzyszącą ceremonii zaślubin

mniał Papież na audiencji ogólnej, zachęcając

kulturową otoczkę, ale o „sakrament zawierany

do częstego korzystania ze zwrotów grzeczno-

w Kościele i budujący Kościół”. Przypomina

ściowych w życiu rodzinnym. Są to proste sło-

zresztą o tym św. Paweł, wskazując na odnie-

wa, a jednak tak trudno je niekiedy wypowie-

sienie relacji małżeńskiej do tajemnicy

dzieć – przyznał Ojciec Święty. Mają one jednak

Chrystusa i Kościoła.

wielką moc. Potrafią uchronić rodzinę pośród

Więcej: www.pl.radiovaticana.va

wielu trudności. Natomiast kiedy ich zabraknie,
dochodzi do pęknięć, które z czasem mogą

Papież o ochronie życia i matkach 10/05/2015

doprowadzić do rozbicia rodziny. Papież za-

Przed zakończeniem południowego spotkania z

strzegł jednak, że niekiedy tak zwane dobre

wiernymi Ojciec Święty pozdrowił m.in. uczest-

wychowanie może mieć charakter czysto for-

ników rzymskich obchodów Dnia Życia. W jego

malny i stać się maską skrywającą oschłość

ramach ulicami Wiecznego Miasta przeszedł po

serca i obojętność na drugiego człowieka.

południu specjalny marsz. Franciszek stwier-

Więcej: ww.pl.radiovaticana.va

dził przy tej okazji, że dla obrony i wspierania
życia ważna jest współpraca. W tym kontekście

"Czy

mogę?",

"dziękuję",

"przepraszam"

pozdrowił również wszystkie matki:

13/05/2015

„W wielu krajach obchodzi się właśnie Dzień

Ojciec święty zauważył, że te trzy zwroty

Matki. Wspomnijmy z wdzięcznością i miłością

otwierają drogę do dobrego życia w rodzinie.

wszystkie mamy. Zwracam się teraz do wszyst-

Zawierają one siłę, by chronić dom, także kiedy

kich zgromadzonych tu na Placu mam... Czy są

jest wiele trudności i prób. Natomiast ich brak

tu mamy? Tak? To proszę o oklaski dla nich... I

stopniowo otwiera szczeliny, które mogą spra-

niech te oklaski obejmą wszystkie nasze ma-

wić nawet jego upadek. Papież przestrzegł, aby

my: te które żyją wśród nas fizycznie i te, które

nie był to tylko zewnętrzny przejaw dobrych

są z nami duchowo. Niech Pan je błogosławi, a

manier, lecz by wypływały one z serca.

Matka Boża, której poświęcony jest ten mie-

Więcej: www.gosc.pl

siąc, niech je strzeże”.
Więcej: www.pl.radiovaticana.va
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O podstawowej roli wychowawczej rodziców

Papież do biskupów Dominikany: potrzeba

20/05/2015

małżeństwa i rodziny 28/05/2015

Rodzice muszę się ponownie w pełni zaanga-

Wyzwania stojące przed Kościołem i społe-

żować w wychowanie swych dzieci. Muszą po-

czeństwem Dominikany, a zwłaszcza przed

wrócić z edukacyjnego wygnania, na które

tamtejszymi rodzinami, podjął Papież, spoty-

udali się za radą rzekomych ekspertów – mówił

kając się z biskupami tego karaibskiego kraju,

Franciszek na audiencji ogólnej. Katechezę

którzy przybyli z wizytą ad limina. W przeka-

poświęcił wychowaniu dzieci, odnosząc się do

zanym im przesłaniu zwrócił uwagę, że „mał-

mądrościowej reguły wyrażonej przez św.

żeństwo i rodzina przechodzą poważny kryzys

Pawła: „Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we

kulturowy. Nie znaczy to jednak, że straciły

wszystkim, bo to jest miłe w Panu. Ojcowie, nie

one na znaczeniu, ale właśnie tym bardziej

rozdrażniajcie waszych dzieci, aby nie traciły

odczuwa się ich potrzebę”. Ojciec Święty wska-

ducha”. Reguła ta wyraża mądrość i równowa-

zuje, że „rodzina to miejsce, gdzie uczymy się

gę, jakimi powinna odznaczać się wzajemna

przebaczać i doświadczać przebaczenia; gdzie

relacja między rodzicami a dziećmi.

rodzice

Więcej: www.pl.radiovaticana.va

szczególnie wiarę”.

przekazują

dzieciom

wartości,

a

Więcej: www.pl.radiovaticana.va
Katecheza o potrzebie dobrego przygotowania
do małżeństwa 27/05/2015

Wiedza ma służyć ochronie życia 30/05/2015

O potrzebie ponownego docenienia okresu

„Ochrona życia to podstawowe zadanie w spo-

narzeczeństwa mówił Franciszek w kolejnej

łeczeństwie naznaczonym negatywną logiką

środowej katechezie o rodzinie. Zauważył, że

wyrzucania na śmietnik”. Zwrócił na to uwagę

dziś często lekceważy się ten okres, jakby był

Papież, przyjmując w Watykanie wolontariuszy

zbyteczny, a tymczasem miłości trzeba się

z włoskiego stowarzyszenia „Nauka i Życie” –

uczyć, trzeba się poznawać nawzajem, przygo-

Scienza e Vita, które obchodzi swe dziesięcio-

towywać do otrzymania duchowych darów,

lecie. Franciszek podkreślił, że chronienie oso-

które wnosi w nasze życie małżeństwo.

by wymaga wyjścia od centrum, którym jest

Więcej: www.pl.radiovaticana.va

Chrystus, ku peryferiom różnych warunków
ludzkiej egzystencji.
Więcej: www.pl.radiovaticana.va

Z Polski
Łódź

należy się pełny pogrzeb!

Abp Jędraszewski: władze wprowadzają ideolo-

Przy

gie niszczące rodzinę. Polskie władze systema-

dziecka, należy odejść od tzw. praktyki „po-

tycznie wprowadzają ideologie, które godzą w

kropku”. Przypomina o tym Duszpasterstwo

istotę małżeństwa i rodziny – przestrzegł dziś

Rodzin Diecezji Radomskiej. Ponadto należy

w homilii abp Marek Jędraszewski. Stwierdził

proponować rodzinie pełny pochówek według

też, że Polsce dochodzi dziś do "szczególnie

rytuału pogrzebu dostosowanego do zwycza-

groźnego uśpienia ducha narodu". W uroczy-

jów polskich.

stość Matki Bożej Królowej Polski metropolita

Więcej: www.wpolityce.pl

organizacji

pogrzebu

nienarodzonego

łódzki przewodniczył Mszy św. w bazylice archikatedralnej.

Kalisz

Więcej: www.niedziela.pl

Wdzięczni jesteśmy Kościołowi za klarowną
prawdę o rodzinie. Prawa rodziny są Bożymi

Radom

prawami – mówił bp Kazimierz Ryczan, który 7

Dzieciom, które zmarły przed urodzeniem,

maja przewodniczył w Sanktuarium Świętego

należy się pełny pogrzeb!
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Józefa w Kaliszu comiesięcznym modlitwom w

Polska

intencji rodzin i obrony życia nienarodzonych.

Ulicami polskich miast przeszły wielotysięczne,

Spotkanie połączono z pielgrzymką strażaków

radosne i kolorowe Marsze dla Życia i Rodziny.

do św. Józefa.

Ich uczestnicy przypominali, że to rodzicie
mają prawo i obowiązek wychowania dzieci

Warszawa

zgodnie ze swoimi przekonaniami. W tym roku

Na prośbę metropolity warszawskiego kard.

w inicjatywę zaangażowało się ponad 140

Kazimierza Nycza od października na

miast.

Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie

Szczęście

ruszy Studium dla Animatorów Spotkań

pierwsze miejsce wśród najważniejszych war-

Małżeńskich w Parafii.

tości, jakimi Polacy kierują się w swoim co-

Jego celem ma być przygotowanie małżeństw,

dziennym życiu. – Badania pokazują, że posia-

które byłyby wsparciem dla duszpasterstwa

danie rodziny jest dla nas źródłem dumy i ra-

rodzin w konkretnej parafii, dekanacie czy die-

dości, a na Marszach chcemy się tym szczę-

cezji.

ściem dzielić i zarażać innych – tłumaczy Anna

Więcej: www.idziemy.pl

Borkowska-Kniołek, rzeczniczka Marszów.

rodzinne

zajmuje

niezmiennie

Jeszcze cztery lata temu było ich zaledwie 16.
Warszawa

W tym roku, aż 140 miast maszerowało dla

Pod hasłem "Rodziny razem" od 26 maja do 1
czerwca 2015 r. przeżywaliśmy Tydzień Rodziny, który włączony jest do obchodów Roku
Caritas. Tydzień Rodziny rozpoczął się w Dzień
Matki i trwał przez kolejne dni, do Dnia Dziecka.
Obchody Tygodnia Rodziny skłaniają do refleksji nad doświadczeniami Caritas w działaniach
na rzecz matek, ojców i dzieci. Organizatorzy
proponują połączenie w jedną ideę różnorodnych działań grup charytatywnych i placówek
Caritas, podejmowanych na rzecz rodzin oraz
osób potrzebujących m.in. pikników rodzinnych
i festynów.

życia i rodziny. W organizację Marszów zaan-

Golcowa / Podkarpacie

W Golcowej na Podkarpaciu odbyły się uroczystości odpustowe ku czci Matki Bożej Matki
Kościoła oraz nabożeństwo do Dzieciątka Jezus.
Modlitwie przewodniczył biskup pomocniczy
archidiecezji przemyskiej Stanisław Jamrozek. –
Rodzice mają zawsze pierwszeństwo do wychowania dzieci – podkreślił w homilii.
„Dzisiaj jest wielka dążność, żeby pozbawić
rodziców wpływu na dzieci. Od razu sobie powiedzmy, że rodzice mają zawsze pierwszeństwo do wychowania dzieci. Tego żadne państwo nie może narzucać. Rodzice są tymi, którzy pokazują drogę do Pana Boga” – podkreślił
bp Stanisław Jamrozek.
Więcej: www.ekai.pl

gażowane są setki organizacji pozarządowych.
Zdaniem Jarosława Kniołka z Centrum
Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny, dynamiczny rozwój Ruchu Marszowego wynika z
zapotrzebowania społecznego. – Polacy chętnie
uczestniczą w Marszach, ponieważ chcą pokazać, że rodzina jest ważna, bo widzą, że w
przestrzeni publicznej i wśród decydentów, nie
cieszy się ona takim szacunkiem na jaki zasługuje – podkreśla Kniołek.
W tym roku uczestnicy wydarzenia maszerowali
pod hasłem: „Rodzina – Wspólnota – Polska”. –
Pragniemy przypomnieć, że w rodzinie wykuwa
się kapitał społeczny osób, które w dorosłym
życiu będą odpowiadały za naszą wspólnotę
narodową. Dlatego podczas tegorocznych Marszów chcemy mówić o potrzebie troski o wychowanie i edukację naszych dzieci. Chcemy
przypomnieć, że rodzicie mają prawo i obowiązek wychowania dzieci zgodnie ze swoimi
przekonaniami, ponieważ to oni pełnią pierwszoplanową rolę wychowawczą. Wszelkie instytucje publiczne winny pełnić rolę pomocniczą
uznając autorytet i wolę rodziców – wyjaśnia
rzeczniczka Marszów.
Więcej: www.marsz.org
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Ze Świata
Bratysława

Irlandia

Abp Gądecki w Bratysławie: Przypominajmy o

Irlandczycy przegłosowali w referendum legali-

wartości sakramentalnego małżeństwa!

zację

W Bratysławie zakończyły się dwudniowe obra-

wstępnych wyników opowiedziało się za nią 62

dy

Europy

proc. glosujących. Irlandia jest pierwszym kra-

Środkowo-Wschodniej na temat „Współczesna

jem, w którym przeprowadzono referendum na

kultura i duszpasterstwo rodzin”.

ten temat.

–

przewodniczących

episkopatów

Konieczne jest przypomnienie

rodzinom

małżeństw

jednopłciowych.

Według

Więcej: www.ekai.pl

chrześcijańskim w całej Europie prawdy o niezbywalnej godności człowieka, który stworzony

Biskupi Irlandii: Referendum o małżeństwach

na obraz Boga, wezwany jest do miłości i reali-

homoseksualnych

zuje siebie w miłości – mówił do biskupów

„Liczni z tych, którzy głosowali «tak» dla mał-

Europy przewodniczący polskiego episkopatu

żeństw homoseksualnych, są produktem na-

abp Stanisław Gądecki.

szych szkół katolickich, do których uczęszczali

Więcej: www.radiomaryja.pl

nawet po 12 lat” – tak podsumował piątkowe
referendum na temat uznania przez państwo

Europa Środkowo-Wschodnia

związków homoseksualnych metropolita Du-

Ze zdecydowaną obroną nauczania Kościoła o

blina. Spośród około 2 mln głosujących ponad

rodzinie wystąpili biskupi Europy

60% opowiedziało się za zmianą definicji mał-

Środkowo-Wschodniej. W kontekście przygo-

żeństwa w konstytucji Irlandii. Komentując

towań do drugiego synodu o rodzinie wydali

wielkie poparcie wśród młodych Irlandczyków

oni oświadczenie, w którym domagają się, „by

dla akceptacji homoseksualizmu abp Diarmuid

nauczanie Kościoła o małżeństwie i rodzinie – a

Martin zadał retoryczne pytanie: „Czyżbyśmy

w szczególności wkład św. Jana Pawła II na tym

się tak bardzo oddalili od młodych?”. Wielu

polu – było coraz lepiej znane i przyjmowane”.

obserwatorów podkreśla, że na tak wielkie i

Słowa te wyraźnie kontrastują z sugestiami, że

szybkie zmiany światopoglądowe wśród Irland-

nauczanie Jana Pawła II się zdezaktualizowało i

czyków wielki wpływ miały skandale pedofilskie

że niezbędna jest zmiana doktryny Kościoła

w tamtejszym Kościele.

odnośnie takich kwestii jak rozwody, konkubinaty czy homoseksualizm.

Włochy

Więcej: www.pl.radiovaticana.va

Przewodniczący episkopatu Włoch: gender w
szkole zagrożeniem.

Watykan

Bolączki włoskiego społeczeństwa, takie jak

„Synod nie zmieni nauczania, słowa Pana Jezusa są jasne! Przypuszczam, że przyszły synod

zagrożenia dla przyszłości młodzieży i jej edu-

biskupów o rodzinie zdecydowanie potwierdzi
tradycyjne nauczanie Kościoła o sytuacji rozwodników żyjących w nowym związku i warunków, na jakich mogą przystępować do komunii” – powiedział kard. George Pell. Ten australijski purpurat jest jednym z bliskich współpracowników Ojca Świętego. Franciszek powierzył
mu reformę watykańskich finansów. Zasiada
on również w Radzie Kardynałów.
Więcej: www.ekai.pl

do 21 maja obrad plenarnych episkopatu

kacji, we wprowadzeniu do trwających od 18
Włoch podjął jego przewodniczący. Kard.
Angelo Bagnasco nie ograniczył się jednak do
problemów swojego kraju. Nie pominął prześladowania chrześcijan, które – w sto lat od
ludobójstwa półtora miliona Ormian – trwa
nadal w różnych częściach świata, a nawet się
nasila.
Więcej: www.opoka.org.pl
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Rodzina pierwszą i najważniejszą drogą Kościoła

Niemcy

Niemcy, Szwajcaria i Francja

Konferencja Biskupów Niemieckich ostro skry-

Episkopaty Niemiec, Szwajcarii i Francji po-

tykowała stanowisko Centralnego Komitetu

twierdziły, że w Rzymie odbyła się narada przed

Katolików swego kraju domagające się zgody

Synodem Biskupów o rodzinie. Uczestniczyli w

na błogosławienie par homoseksualnych przez

niej biskupi, w tym ojcowie synodalni, teolodzy,

Kościół.

pracownicy Kurii Rzymskiej oraz dziennikarze.

Więcej: www.deon.pl

Wystąpienia pokazały, jak różne są dziś podejścia do teologii i małżeństwa – czytamy w komunikacie prasowym.
Więcej: www.opoka.org.pl
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