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R A D A  D S .  R O D Z I N Y  K O N F E R E N C J I  E P I S K O P A T U  P O L S K I  
K R A J O W Y  O Ś R O D E K  D U S Z P A S T E R S T W A  R O D Z I N  
 

Spotkanie Rady Biskupów Diecezjalnych na Jasnej 
Górze, 25 sierpnia br. 
Konferencja przewodniczącego Zespołu 
Ekspertów KEP ds. Bioetycznych, Członek Rady ds. 
Rodziny KEP Abp. Henryka Hosera  
Status embrionu w bioetyce katolickiej. 
Publikujemy fragmenty: 
 
„Pytanie o ludzki embrion znajduje się w centrum 
współczesnej debaty bioetycznej. Jest 
fragmentem, ale najważniejszym, poszukiwań 
definicji człowieka w świecie wieloreligijnym, 
wielokulturowym i światopoglądowym bliżej 
nieokreślonym. Człowiek XXI wieku traci 
świadomość tego, kim jest Pytanie ściślej 
sprecyzowane dotyczy statusu ontologicznego i 
etycznego embrionu, jego definicji opisowej i jego 
definicji aksjologicznej, czyli statusu moralnego. 
Zachodzi przy tym kolejna dwoistość: o ile etyka 
katolicka cechuje się wyrazistością i pewnością 
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swoich definicji i określeń, etyka zwłaszcza laicka 
unika tematu, lub ucieka w niejasne i mgliste 
przypuszczenia. Jak powiedział Hadley Arkes, 
amerykański przeciwnik aborcji, "wydaje się, że 
niezbędne jest odbycie studiów prawniczych, aby 
stać się niezdolnym do zrozumienia tego, co jest 
wystarczająco jasne dla przeciętnych umysłów". Bo 
zdroworozsądkowa refleksja uznaje, że człowiek 
zaczyna się w momencie poczęcia a dobiega końca 
w chwili śmierci. 
 
Nauczanie Magisterium na ten temat kładzie 
niezmiennie nacisk na argumentację biologiczną, 
obiektywną i naukowo sprawdzalną. Konieczne jest 
zatem ukazanie powstania i rozwoju embrionu, jako 
podstawy statusu ontologicznego człowieka w 
pierwszych i dalszych momentach istnienia.” 

Biu letyn  i nfo rmacy jny,  31 s i erpnia  2014,   Nu mer 4  

 

XXX Ogólnopolska Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę 
Hasłem pielgrzymki są słowa z Listu do Rodzin: 
„Rodzina pierwszą i najważniejszą drogą 
Kościoła”. 

Jak zawsze pielgrzymka będzie składała się z 
dwóch części. W sobotę rano spotkają się Księża 
Biskupi Członkowie Rady ds. Rodziny KEP z 
Diecezjalnymi Duszpasterzami Rodzin, 
Diecezjalnymi Doradcami Życia Rodzinnego oraz 
Konsultorami Rady ds. Rodziny KEP.  

W tym roku pragniemy zastanowić się nad 
tajemnicą miłości, która w pełni objawiła się we 
wcieleniu Syna Bożego. Miłość małżeńska, która 
ma swój fundament w miłości samego Boga jest 
realizowana w pełni w sakramencie małżeństwa. 

W drugiej części pielgrzymki spotkamy się przed 
obrazem Matki Bożej Częstochowskiej, aby jej 
zawierzyć polskie rodziny. Mszy  świętej o 
godzinie 15.30 będzie przewodniczył J.E. Ks. Bp. 
Jan Wątroba. O godzinie 19.30 przejdziemy w 
Drodze Krzyżowej po Wałach Jasnogórskich, 
ofiarując nasze modlitwy w intencji wszystkich 
rodzin, zwłaszcza tych, które przeżywają 
trudności. O godzinie 21.00 Ksiądz Biskup 
zawierzy wszystkie rodziny Matce Bożej w 
modlitwie w Apelu. W niedzielę o godzinie 9.00 
zapraszamy na wykład państwa A. i J. Kołodziejów 
na temat: Miłość małżeńska. O godzinie 11.00 
Eucharystia na szczycie Jasnogórskim podczas, 
której małżonkowie zgromadzeni przed ołtarzem 
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odnowią swoje przyrzeczenia małżeńskie, zaś 
nowi Doradcy Życia Rodzinnego złożą ślubowanie, 
które będzie początkiem ich posługiwania w 
poradniach. Na koniec reprezentanci małżeństw 
zawierzą wszystkie rodziny opiece Matki Bożej. W 
tym roku oprawę liturgiczną zapewnia 
Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Tarnowskiej.   

Małżonkowie, którzy odnowią przyrzeczenia 
małżeńskie będą mogli otrzymać jubileuszowy 
certyfikat potwierdzający odnowienie przyrzeczeń 
podpisany przez Przewodniczącego Rady ds. 
Rodziny KEP.  

 

Od wielu lat istnieje praktyka, że małżeństwa, 
które nie mogą uda się, na Jasną Górę odnawiają 
przyrzeczenia małżeńskie w swoich parafiach. 
Bardzo prosimy Księży Kanclerzy oraz 
Diecezjalnych Duszpasterzy Rodzin o 
przypomnienie księżom proboszczom o 
zorganizowaniu 28 września br. przynajmniej 
jednej Mszy Świętej, podczas której  małżonkowie 
będą mogli odnowić przyrzeczenia małżeńskie. 

Ze świata 

4-9 sierpnia - Panama  
I Kongres Duszpasterstwa rodzinnego Ameryki 
Łacińskiej „Rodzina a rozwój społeczny dla 
pełnego życia ” 
 
Ojciec Święty w przesłaniu na spotkanie napisał, 
że rodzina niezależnie od swoich palących 
problemów, od pilnych potrzeb które się w niej 
pojawiają jest „ośrodkiem miłości”, w którym 
panuje prawo szacunku i wspólnoty zdolne 
przeciwstawić się aktom manipulacji i 
panowania doczesnych ośrodków władzy. 
Rodzina jest miejscem otwarcia na 
nadprzyrodzoność, uczy solidarności 
społecznej, dialogu. Papież podkreślił, że tylko 
w rodzinie człowiek może nauczyć się „więzi 
opartej na wiernej miłości aż do śmierci jak 
małżeństwo, rodzicielstwo, synostwo czy 
braterstwo”.  
 
Sierpień - Kongo 
Ks. Bp Samuel Kleda Przewodniczący Episkopatu 
Kamerunu podczas Konferencji Episkopatów 
Środkowoafrykańskich stwierdził, że 
Duszpasterstwo Rodzin znajduje się oczywiście 
w centrum zainteresowania Kościoła i ma ono 
doprowadzić nie tylko do zawarcia małżeństwa, 
ale uczyć także małżonków jak trwać w miłości i 
wierności na zawsze. W wielu przypadkach 
słabość Duszpasterstwa Rodzin ma swój 
początek w niedoskonałości struktury  

parafialnej czy diecezjalnej. W jego ocenie 
należałoby stworzyć system duszpasterski w 
którym towarzyszy się małżonkom na różnych 
stopniach, etapach ich życia małżeńskiego: 0-5, 
6-15, 16 i wyżej lat małżeństwa. Biskup zwrócił 
uwagę na koniczność troski Duszpasterstwa 
Rodzin o wdowy, a także rodziców samotnie 
wychowujących swoje dzieci.  
 
Sierpień - Rzym 
Arcybiskup z Wietnamu z diecezji Hôchiminh 
Ville Paul Bùi Văn Doc podkreślił, że 
Duszpasterstwo Rodzin powinno być wrażliwe 
na jakość wiary w rodzinach i zachęcać rodziny 
do modlitwy. Powiedział: „jeżeli rodzina jest 
święta to tam rodzą się powołania kapłańskie”.  
W wywiadzie dla agencji Fides, stwierdził, że 
duża ilość powołań łączy się z wysoką jakością 
życia wiarą rodzin katolickich, które dają także 
codzienne świadectwo. Podkreślił wielką wagę 
Duszpasterstwa Rodzin w codziennym 
oddziaływaniu Kościoła. Bez świętych rodzin nie 
ma powołań kapłańskich.  
 
30 sierpnia – Słowacja 
1 września weszła w życie poprawka do 
Konstytucji Republiki Słowackiej, mówiąca o 
ochronie małżeństwa w jego dotychczasowym 
klasycznym modelu. Przepis ma na celu chronić 
prawnie przed umniejszeniem społecznej roli 
związku kobiety i mężczyzny. 
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 Poprawka, którą przyjęto w słowackim 
parlamencie 4 czerwca br., to tylko dwa, ale 
jakże istotne zdania: „małżeństwo jest jedynym 
w swoim rodzaju związkiem mężczyzny i 
kobiety” oraz „Republika Słowacka – 
małżeństwo wszechstronnie chroni i wspiera jej 
dobro”. 
Według najnowszych badań aż 82% Słowaków 
wyraziło zadowolenie z przyjęcia tej nowelizacji. 
„Cieszę się – dodaje Figeľ –, że Słowacja 
dołączyła do tych nielicznych krajów w UE, w 
których małżeństwo i rodzina zajmują 
niezastąpione, naczelne miejsce wśród 
tradycyjnych wartości”. 
 
Źródło: Radio Watykańskie  
 
Sierpień -  Korea Południowa 
Papież Franciszek na cmentarzu 
zamordowanych przez aborcję dzieci 
 

Parcela za kościołem w centrum charytatywnym 
niedaleko Seulu w Korei Południowej. Las 
małych białych krzyży – Ogród Abortowanych 
Dzieci w Kkottongnae. Symboliczny cmentarz 
upamiętniający nienarodzone dzieci, które 
zginęły w trakcie aborcji. Papież Franciszek 
odwiedził ten cmentarz w czasie swojej 
pielgrzymki do Korei. 
Papież Franciszek stale przypomina światu o 
obronie życia. W kwietniu br., zwracając się do 
przedstawicieli włoskiego ruchu pro-life 
(11.04.2014 r., Sala Klementyńska) mówił: 
„Konieczne jest zatem, aby wyrazić najsilniejszy 
sprzeciw wobec każdego bezpośredniego 
zamachu na życie, zwłaszcza życie niewinnych i 
bezbronnych, a nienarodzone dziecko w łonie 
matki jest tu przykładem niewinności w 
najwyższym stopniu”. 
 
Źródło: www.hli.org.pl  

Z Polski  

28 sierpnia – Warszawa  
Stowarzyszenie Rzecznik Praw Rodziców, 
przygotowało kolejny projekt ustawy 
wprowadzającej zmiany w polskiej szkole pod 
hasłem: „Rodzice chcą mieć wybór”.  
Projekt ustawy obywatelskiej „Rodzice chcą 
mieć wybór” przywraca decyzyjność w 
sprawach edukacji matce i ojcu. Do 10 
września zbierano pierwsze 5 tysięcy 
podpisów. Projekt cieszy się wielkim 
poparciem rodziców.  
 
Sierpień - Warszawa 
Oświadczenie Przewodniczącego Konferencji 
Episkopatu Polski Abp Stanisława Gądeckiego 
w sprawie naturalności światopoglądowej.  
 

"Z Ministerstwa Edukacji Narodowej dochodzą 
ostatnio wezwania do zachowania neutralności 
w szkołach. Nauczyciel, który nie zachowuje 
neutralności, łamie prawo – grozi pani minister. 
(...) W odpowiedzi na te groźby pragnę 
zauważyć, że w Konstytucji RP nie istnieje 
sformułowanie „neutralność światopoglądowa”. 
Konstytucja mówi natomiast o bezstronności 
religijnej i światopoglądowej władzy publicznej i 
państwowej" - napisał w oświadczeniu po 
wypowiedziach Minister Edukacji Narodowej 
Joanny Kluzik-Rostkowskiej abp Stanisław 
Gądecki, przewodniczący Konferencji 
Episkopatu Polski. 
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28 września br. Spotkanie osób starszych z Ojcem Świętym w Rzymie 
 
Pod hasłem : Błogosławieństwo długiego życia  Ojciec Święty spotka się z ludźmi w podzeszłym wieku na 
placu Świętego Piotra. Od 9.30 do 10.30 Ojciec Święty chce rozmawiać ze starszymi ludźmi na temat ich 
cierpienia, ich radości i doświadczenia życia . O 10.30 Ojciec Święty wraz z setką kapłanów w podeszłym 
wieku z całego świata będzie sprawował Eucharystię.  
 
22-27 września 2015 r - VIII Międzynarodowy Kongres Rodzin – Filadelfia 
 
Na stronie oficjalnej Kongresu opublikowano katechezy  w języku angielskim i hiszpańskim. 10 katechez 
stanowi podstawę do programów konferencji, które odbędą się podczas Kongresu. Katechezy te mają także 
posłużyć wiernym na całym świecie do tego, aby czynnie włączyli się w przygotowanie do Kongresu a także w 
jego przeżycie. Hasłem Kongresu jest:  Miłość jest naszą misją: rodzina w pełni żywa.  Tematy katechez 
nawiązują w pełni do tego hasła:  Stworzeni do radości; Wezwani do miłości; Znaczenie ludzkiej seksualności; 
Dwoje stają się jednym; Tworzyć przyszłość; Światło w ciemnym świecie; Dom dla zranionego serca; Matka, 
nauczycielka, rodzina : rola i natura Kościoła Świętego; Wybrać życie.  
Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin jest w tej chwili na drodze. uzyskania praw do tłumaczenia na język 
polski i niezwłocznie po uzyskaniu tych praw, prześlemy Państwu teksty katechez.  
Wraz z Ojcem Świętym, który zachęca do modlitwy w intencji VIII Międzynarodowego Kongresu Rodzin w 
Filadelfii włączajmy się jak najczęściej w oficjalną modlitwę tego wydarzenia: 
 
 

Boże i Ojcze nas wszystkich, 
W jedności z Jezusem, Twoim Synem i naszym Zbawicielem, 

uczyniłeś nas Twoimi synami i córkami, 
w rodzinie Kościoła Świętego. 

 
Niech Twoja łaska i miłość 
pomoże naszym rodzinom 
w każdym zakątku świata 
zjednoczyć się ze sobą 
w wierności Ewangelii. 

 
Niech przykład Świętej Rodziny, 

i moc Ducha Świętego, 
Przyświeca wszystkim rodzinom, 

a szczególnie tym, które przeżywającym kryzysy i trudności, 
aby były domami jedności i modlitwy 

i żyły w prawdzie i miłości. 
 

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen 
Jezusie, Maryjo, Józefie, módlcie się za nami! 

Kalendarium 
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Redakcja:  
Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa 
Rodzin 
skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6 
01-015 Warszawa 
Tel.: 22 838 92 59 
E-mail: biuro@kodr.pl 
Ks. dr Przemysław Drąg 
Kamila Klecha 
 

Motto 

 

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. 

Modlitwa za Rodzinę  

Fundacja „Razem w Rodzinie” 
Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6 
01-015 Warszawa 
Nr konta: 
ING PL 43 1050 1025 1000 0090 3030 5495 


