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W dniach 5-19 października odbyło się III 

Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu 

Biskupów pod nazwą „Wyzwania duszpasterskie 

dla rodziny w kontekście nowej ewangelizacji”, 

którego owoce prac będą ponownie wzięte pod 

rozwagę podczas Zwyczajnego Zgromadzenia 

Ogólnego Synodu Biskupów pod nazwą 

„Powołanie i misja rodziny w kościele i świecie 

współczesnym”, przewidzianym na październik 

2015. 

 

Zgromadzenie biskupów wokół biskupa Rzymu 

było, jak określił sam Papież Franciszek, „wielkim 

wydarzeniem łaski”, podczas którego rozważano 

zagadnienia dotyczące rodziny i przedstawiono je 

w postaci trzech punktów 1) Słuchania: kontekst i 

wyzwania dotyczące rodziny, 2) Spojrzenie na 

Chrystusa: Ewangelia rodziny i 3) Porównanie: 

perspektywy duszpasterskie. 

 

Doświadczenie rodziny ma centralne miejsce w 

życiu każdego człowieka. Ona, będąca źródłem 

zarówno radości, jak i prób, pięknych i głębokich 

przeżyć, ale też smutnych doświadczeń, 

związanych z poranionymi relacjami , jest „ szkołą 

człowieczeństwa” (por. Gaudium et spes”, 52). 

Zmiany, którym jest dziś w sposób naturalny 

poddana, są zmianami antropologiczno-

kulturowymi i wymagają, by podejść do  nich w 

sposób zróżnicowany i analityczny. Te przemiany 

kulturowe dotyczą m.in.: wybujałego 

indywidualizmu, który stwarza zagrożenie 
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zniszczenia więzi rodzinnych; postępującego 

kryzysu wiary; samotności, która jest owocem braku 

Boga w życiu ludzi i niestabilności relacji 

międzyludzkich; rosnącego ubóstwa i braku 

bezpieczeństwa pracy, które tylko utrudniają 

młodym ludziom decyzję o małżeństwie; praktyk 

poligamii w niektórych społeczeństwach; coraz 

częstszego zawierania małżeństw mieszanych 

wyznaniowo i religijnie, które napotykają liczne 

trudności związane z różnicami i mogą poddawać 

się duchowi relatywizmu czy indyferentyzmu; 

współżycia przedmałżeńskiego, konkubinatu i 

ustawodawstwa cywilnego, podważającego wartość 

małżeństwa i rodziny; dzieci poczętych poza 

małżeństwem; wychowywania dzieci przez jednego 

z rodziców; wzrastającej liczby rozwodów, których 

największymi ofiarami są dzieci; nieobecności ojca w 

rodzinie z powodu jego pracy zarobkowej, 

dyskryminacja kobiecości i macierzyństwa 

przedstawianego jako kara, nie wartość; przemocy 

wobec kobiet; okaleczania narządów płciowych 

kobiet w niektórych kulturach; wykorzystywania 

seksualnego dzieci; narastającego zjawiska tzw. 

dzieci ulicy; niestabilności emocjonalnej ludzi; 

powszechności pornografii i komercjalizacji ciała; 

spadku liczby ludności, spowodowanego 

mentalnością antynatalistyczną, do której zachęcają 

także globalne polityki zdrowia reprodukcyjnego. 

Trendy te są zagrożeniem dla normalnego 

funkcjonowania zdrowej rodziny i mogą być 

wynikiem poważnych konsekwencji zarówno dla 

jednostek – dorosłych i dzieci, jak i całego 

społeczeństwa, osłabiając jego więzy. W obliczu tych 

 

Biu letyn informacyjny,  31 październ ika  2014,   Numer 6 

 



 

Strona | 2  
 

Rodzina pierwszą i najważniejszą drogą Kościoła 

  zjawisk wyłania się potrzeba zadbania o poznanie 

swego wnętrza i lepszego życia, w zgodzie ze 

swoimi emocjami i uczuciami, by móc budować 

relacje, które byłyby oparte na darze z samego 

siebie. 

Jest to niewątpliwie wyzwanie dla duszpasterstwa, 

by zachęcali ludzi do refleksji i pytań o znaczenie 

bycia człowiekiem, odpowiadając na ich 

poszukiwania, przyjmując ich takimi jakimi są, z 

ich słabą naturą, umacniając w nich pragnienie 

Boga i wolę poczucia się częścią Kościoła. 

Biskupi dużą uwagę na Synodzie poświęcili 

instytucji małżeństwa, które Chrystus doprowadził 

do jej pierwotnej postaci, przywracając jego 

nierozerwalność. Nierozerwalność małżeństwa nie 

powinna być traktowana jak „jarzmo” nałożone na 

ludzi, ale jako „dar” uczyniony przez osoby 

złączone w małżeństwie. „Małżeństwo oparte na 

miłości wyłącznej i definitywnej staje się obrazem 

relacji Boga do Jego ludu, i odwrotnie: sposób, w 

jaki miłuje Bóg, staje się miarą ludzkiej miłości”- 

mówi papież Benedykt w „Deus caritas est”. 

Synod podkreślił, że szczególna opieka powinna 

być zapewniona tym, którzy nie mogą lub nie chcą 

pełnego uczestnictwa w Kościele, tj.: związkom 

tylko ze ślubem cywilnym, rozwodnikom, 

konkubinatom. Kościół powinien ich wspierać, 

zwracać się do nich z miłością, oświecając ich i 

przekonując, że łaska Boża działa także w ich 

życiu. Nie będzie to przejawem osłabienia wiary 

Kościoła, ale wyrazem troski o najsłabszych. 

Ojcowie synodalni rozpatrywali również 

możliwość przyjęcia do „stoły eucharystycznego” 

osoby w szczególnych, nieodwracalnych 

sytuacjach, ze zobowiązaniami moralnymi wobec 

dzieci. Ewentualny dostęp do sakramentów 

musiałby  być poprzedzony procesem pokutnym 

pod kierunkiem biskupa diecezjalnego. Wielu 

Ojców podkreśliło również konieczność 

uczynienia procedur stwierdzających 

unieważnienie małżeństwa bardziej dostępnymi. 

Niezbędne jest również zapewnienie pomocy 

konsultacyjnej małżeństwom w kryzysie i 

doradztwa w sprawach ważności małżeństw. 

doświadcza obniżenia statusu materialnego to  

jednak trzeba podkreślić, ze wiele z nich potrafi 

radzić sobie z codziennymi problemami i są w 

ocenie statystyk bardziej przedsiębiorczy niż 

rodziny, w których jest mniej dzieci. Podkreślono, 

że ciekawą inicjatywą byłoby wprowadzenie bonu 

opiekuńczo – wychowawczego dla rodzin 

wielodzietnych, który byłby przekazywany w 

określonej formie co miesiąc dla rodzin, które 

wychowują małe dzieci od 3 do 5 lat.  

 

Ewangelizacją rodziny powinien zając się cały Lud 

Boży wedle swoich charyzmatów. Radosne 

świadectwo małżeństw i rodzin, kościołów 

domowych może tu być bardzo pomocne. 

Duszpasterze powinni zapewnić wsparcie również 

młodym małżeństwom, najlepiej poprzez 

organizację spotkań z małżeństwami 

doświadczonymi, podczas których mają one 

okazję do dzielenie się własnym życiem. 

Należyta uwaga należy się także osobom 

homoseksualnym w Kościele, którzy choć nigdy 

nie będą mogły funkcjonować w małżeństwie, 

powinni być traktowani z delikatnością i 

szacunkiem. Duszpasterze nie powinni jednak 

ulegać wszelkim naciskom w tej dziedzinie ze 

strony organizacji międzynarodowych, 

uzależniających swoją pomoc od wprowadzenia 

ustaw ustanawiających małżeństwa 

homoseksualne.  

Aby przeciwdziałać postępującemu kryzysowi 

rodziny, Kościół nie powinien poprzestawać na 

głoszeniu czysto teoretycznym i odizolowanym od 

rzeczywistych problemów ludzi. Potrzeba również, 

by zmienił język, nie polegający tylko na 

przedstawianiu jakiś normatyw, ale proponujący 

wartości, będące odpowiedzią na 

zapotrzebowanie ludzi.  

 

By stawić czoła współczesnym wyzwaniom 

konieczne jest „utkwienie naszego spojrzenia w 

Jezusa Chrystusa, zatrzymanie się w kontemplacji 

i adoracji Jego oblicza” (papież Franciszek, 

przemówienie z 4 października 2014 r.). Prośba o 

wstawiennictwo Maryi i wpatrywanie się we 

wzorzec świętej Rodziny mogą być drogą do 

głoszenia Ewangelii rodziny i znalezienia dróg 

prawdy i miłosierdzia dla wszystkich. 
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Karta Dużej Rodziny. Wartość rodziny na nowo odkryta 

20 października podczas kongresu 

zorganizowanego przez Związek Dużych Rodzin 

Trzy Plus i Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej 

oraz lokalne samorządy stwierdzono, że Polska 

znajduje się w dramatycznym położeniu jeżeli 

chodzi o demografię i jak najszybciej powinno   

wprowadzić się skuteczną politykę rodzinną. 

Jednym z rozwiązań jest ogólnopolska Karta 

Dużej Rodziny. Obecnie do tego programu 

przyłączyło się ponad 200 polskich i 

zagranicznych firm i instytucji kulturalnych. Karta 

jest bogatszą wersją samorządowych kart rodzin 

wielodzietnych, Obecnie takie karty posiada 449 

gmin a kolejne 62 chcą je wprowadzić jeszcze w 

tym roku. Następne 140 gmin zrobi to w roku 

przyszłym.  
 

Wielu prelegentów podkreślało, ze nie wolno 

utożsamiać rodziny wielodzietnej z rodziną 

patologiczną. To w rodzinie wielodzietnej wszyscy 

uczą się wiary, radości, radzenia sobie z 

codziennymi problemami. Choć część rodzin  

 

doświadcza obniżenia statusu materialnego to 

jednak trzeba podkreślić, ze wiele z nich potrafi 

radzić sobie z codziennymi problemami i są w 

ocenie statystyk bardziej przedsiębiorczy niż 

rodziny, w których jest mniej dzieci. Podkreślono, 

że ciekawą inicjatywą byłoby wprowadzenie bonu 

opiekuńczo – wychowawczego dla rodzin 

wielodzietnych, który byłby przekazywany w 

określonej formie co miesiąc dla rodzin, które 

wychowują małe dzieci od 3 do 5 lat. 
 

Ze świata 

28 września – Watykan 

Podczas spotkania Ojca Świętego z seniorami 

Papież nawiązał do przykazania: czcij ojca 

twego i matkę twoją, byś długo żył na ziemi 

którą Pan Bóg Twój da tobie. Podkreślił, że nie 

ma przyszłości dla ludu bez tego spotkania 

między pokoleniami. Powiedział: „starość jest 

czasem łaski, kiedy Pan Bóg wzywa nas 

ponownie, abyśmy zachowali wiarę i 

przekazywali ją, byśmy się modlili zwłaszcza 

modlitwą wstawienniczą”. Papież zaznaczył  że 

bycie dziadkiem i babcią jest 

błogosławieństwem ale także wielkim 

zadaniem.  

 

Październik – Watykan  

Ks. Abp, Bruno Forte, sekretarz specjalny III 

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego 

Synodu Biskupów w wywiadzie zamieszonym na 

portalu Vatican Insider stwierdził 

jednoznacznie, ze podczas obrad synodu nikt 

nie kwestionował nierozerwalności małżeństwa 

sakramentalnego. Podkreślił, że panowała 

atmosfera wielkiej otwartości, troski 

duszpasterskiej o wszystkich, szczególnie o 

osoby żyjące w trudnych sytuacjach. Wg. niego 

centralną osią przekazu Synodu jest bliskość i 

towarzyszenie wszystkim w drodze do świętości 

 

Październik – Francja 

Kościół Katolicki we Francji otworzył już w 2009 

roku blok Bioetyka poruszający tematykę badań 

na embrionach, sztucznego zapłodnienia 

macierzyństwa zastępczego. W październiku 

2014 roku powstał bok na temat Problematyki 

końca życia. Abp. Pierre d’Ornellas 

odpowiedzialny za kwestie bioetyczną w 

Konferencji Episkopatu Francji, będzie co 15 dni 

umieszczał nowy wpis na temat którego 

internauci będą prowadzili dyskusje.  

 

Październik – Meksyk 

W wywiadzie dla periodyku Ad Gentes 

Piepieskich dzieł misyjnych w Meksyku Abp. 

Vincenzo Paglia stwierdził, że rodzina rodzi się 

nie tylko po to aby kochać nawzajem członków 

wspólnoty rodzinnej ale przede wszystkim po 

to aby dawać świadectwo o miłości na zewnątrz 

rodziny.  Stwierdził dalej używając słów Pawła 

VI o Kościele, że rodzina „ albo jest ze swej 

natury misjonarska albo jej nie ma”. Mówił 

dalej, że mamy głosić z wielką radością i 

zadziwieniem piękno rodziny, które Bo nam 

objawił. Rodzina nie jest tylko mementem kiedy 

rodzice zawarli ślub ale  rodzinę tworzy się 

dzień po dniu poprzez miłość wzajemne 

przebaczenie i przekazywanie życia.  
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19 Październik – Watykan 

Ojciec Święty na zakończenie III Nadzwyczajnego 

Synodu beatyfikował Papieża Pawła VI. W homilii 

podczas mszy świętej podkreślił, że Paweł VI był 

człowiekiem wielkiej wiary i nie lękał się badać  

 

znaków czasu. Jako rodziny zawdzięczamy mu 

encyklikę Humane Vitae, która w sposób jasny i 

konkretny przedstawiła nauczanie Kościoła na 

temat miłości i płodności w małżeństwie i rodzinie.  

 Z Polski  

27 października – Warszawa 

Wiele kontrowersji wzbudziła informacja o tym, 

ze Polska Telewizja Publiczna będzie promowała 

z pieniędzy przeznaczonych na realizację misji 

publicznej  pochodzących z abonamentu, spotu: 

„najbliżsi obcy”. Jest on elementem kampanii 

społecznej Popieram Związki przygotowanej 

przez: Kampanię przeciw homofobii . Mimo 

licznych protestów Akcji Katolickiej, telewidzów i 

wielu podmiotów prywatnych zarząd TVP nie 

odstąpił od zamiaru emisji spotu.  

 

Jest to kolejne działanie przeciwko rodzinie i 

wartościom chrześcijańskim wyznawanym 

przez wielu Polaków. Spot ten pozostaje także 

w sprzeczności z misją Telewizji Publicznej , 

która na mocy ustawy o radiofonii i telewizji ma 

umacniać rodzinę a nie działać przeciwko niej. 

Do protestu przeciwko emisjo spotu włączył się 

Krajowa Rada Katolików Świeckich.  

 

 
Mniej ekranu, więcej rodziny 

Wielu rodziców, nauczycieli i socjologów z niepokojem obserwuje rosnące uzależnienie dzieci i młodzieży 

od telewizji, internetu, urządzeń mobilnych. Czas spędzany codziennie przed tymi urządzeniami często 

zabiera możliwość budowania relacji rodzinnych. Widać, ze zwłaszcza podczas świąt wiele rodzin nauczyło 

się spędzać czas przed telewizorem i nie daje sobie możliwości otwarcia się na komunikację z innymi 

członkami rodziny. By przeciwdziałać złym nawykom osoby zrzeszone w RodzinaiMedia.pl proponuje 

kampanię społeczną pt.: Czas Świąt: Mniej ekranu, więcej rodziny. Zapraszamy wszystkich duszpasterzy i 

rodziny do zapoznania się ze szczegółowym programem tej kampanii. www.MniejEkranu.pl 

 

http://www.mniejekranu.pl/
http://www.MniejEkranu.pl

