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Trzeba żeby każda parafia przygotowała miejsce
dla tych ludzi, którzy są prześladowani – mówił
Abp Gądecki w sobotę 5 września br. w Chełmie.
Następnego dnia, podczas niedzielnej modlitwy
Anioł Pański, Papież Franciszek skierował podobny apel do całego Kościoła, mówiąc, aby w obliczu
tragedii uchodźców każda parafia, każda wspólnota zakonna, każdy klasztor i każde sanktuarium
Europy ugościły ich.

czas prawdziwej próby z naszego chrześcijaństwa.
Trzeba, by każda parafią, którą na to stać, przygotowała się na przyjęcie uchodźców i pomogła im
rozpocząć nowe życie. Czy nie stać na to Polaków,
którzy uważają siebie - i słusznie - za ludzi tolerancyjnych?”
Źródło: www.przewodniczacy.info

zwracał się z apelem do całego Kościoła, abp

Papież Franciszek o małżeństwie i
rodzinie

Stanisław Gądecki celebrował o godz. 12.00 Mszę

Franciszek: Kościół musi się troszczyć o rozwie-

Dokładnie w czasie kiedy Ojciec Święty Franciszek

świętą w sanktuarium matki Bożej Kębelskiej w
Wąwolnicy (archidiecezja lubelska). Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski w homilii powtórzył swoją prośbę mówiąc: Kiedy więc wpatrujemy
się w Maryję pośpiesznie zdążającą do Judei, aby
pomóc swojej krewnej, nasuwają się nam całkiem
praktyczne i aktualne wnioski.
Czy nie należy z podobnym pośpiechem wyjść
naprzeciw tym, którzy znaleźli się w ogniu wojny
- na Bliskim Wschodzie i Afryce - a teraz zmierzają ku Europie po to, by znaleźć tutaj schronienie w miejscu spokojnym i bezpiecznym? I
wprawdzie

ucieczka

chrześcijan

z

Bliskiego

Wschodu nie jest szczęśliwym rozwiązaniem, dla
regionu, w którym chrześcijaństwo jest najstarsze
a może w ogóle zaniknąć, ale czy nie należy wyjść
z pomocą tym wszystkim, którzy jej potrzebują,
jak tego domaga się od nas Ewangelia? Czy nie
wymaga tego również sprawiedliwość, skoro nasi
rodacy znaleźli i znajdują do dzisiaj miejsce osiedlenia się i pracy w innych krajach Europy,
Ameryk i Australii? Tak, dzisiaj nadszedł i dla nas

dzionych
05/08/2015
Na pierwszej po lipcowej przerwie audiencji ogólnej, która odbyła się w Auli Pawła VI w Watykanie,
Papież kontynuował cykl swoich katechez o rodzinie, rozpoczęty po zeszłorocznym Synodzie
Biskupów. Tym razem Franciszek skupił się na
opiece duszpasterskiej, którą Kościół powinien otaczać osoby rozwiedzione, żyjące w nowym związku.
„Kościół

dobrze

wie,

że

taka

sytuacja

jest

sprzeczna z chrześcijańskim sakramentem. Jednak
jego spojrzenie nauczyciela czerpie też z serca
matki; serca, które ożywiane Duchem Świętym
zawsze poszukuje dobra i zbawienia osób. Dlatego
też Kościół z „miłości do prawdy” ma obowiązek
„dobrze rozeznać sytuację”. Tak wyraził się św. Jan
Paweł

II

w

adhortacji

apostolskiej

„Familiaris

consortio” (n. 84), wskazując na przykład na różnicę między tymi, którzy ucierpieli z powodu separacji, a tymi, którzy do niej doprowadzili. Musimy
uczynić to rozeznanie” – powiedział Franciszek.
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Ojciec Święty podkreślił, że jednym z głównych

Temat

tegorocznej

Najwyższej

Konwencji

powodów, dla których wspólnota kościelna

Rycerzy Kolumba: „Obdarzeni przez Stwórcę

powinna troszczyć się o rodziny osób rozwie-

życiem i wolnością” wskazuje na spoczywający

dzionych, jest dobro narodzonych w nich dzie-

na amerykańskich katolikach obowiązek obro-

ci. Dzieci cierpią najbardziej z powodu zaist-

ny tych dwu wartości, na których zbudowany

niałej sytuacji i dlatego nie można dodawać im

jest ich naród. Ich

nowych problemów. Stąd też Kościół powinien
współpracować z rodzicami w chrześcijańskiej

religijna, którą należy rozumieć jako wolność
nie tylko kultu, ale mówienia i działania zgod-

formacji tych dzieci. Papież podkreślił, że tak

nie z sumieniem. „Kiedy prawo to jest zagro-

jego poprzednicy na Stolicy Piotrowej, jak i cały

żone przez inwazyjną politykę publiczną czy

Kościół, wielokrotnie zajmowali się problemem
ponownych związków osób rozwiedzionych.

rosnący wpływ kultury stawiającej rzekome
prawa osoby nad dobrem wspólnym, konieczna

fundamentem jest wolność

jest mobilizacja sumień wszystkich tych obyWięcej: www.pl.radiovaticana.va

wateli, którzy niezależnie od przynależności
partyjnej czy religijnej troszczą się o pomyśl-

Rycerze Kolumba: świadectwo o małżeństwie

ność społeczeństwa” – czytamy w papieskim

05/08/2015
Ojciec Święty wyraża głębokie uznanie dla kon-

przesłaniu.

sekwentnego świadectwa, jakie Rycerze Ko-

Więcej: www.pl.radiovaticana.va

lumba dają publicznie chrześcijańskiemu rozumieniu małżeństwa i rodziny. Pisze o tym

Papież na audiencji ogólnej o rodzinnym

watykański sekretarz stanu w przesłaniu na

świętowaniu

trwającą w Filadelfii doroczną międzynarodową

12/08/2015

Najwyższą Konwencję tej największej na świe-

Rodzinne świętowanie było tematem papieskiej

cie organizacji katolików świeckich, liczącej

katechezy

blisko 2 mln członków. Organizacja ta zrze-

ogólnej, która ze względu na okres letni odbyła

szająca wyłącznie mężczyzn, powstała w XIX

się w Auli Pawła VI. Ojciec Święty zaznaczył, że

wieku w USA, obecna jest dziś w wielu krajach

tym tematem rozpoczyna mały cykl katechez o

świata, w tym i w Polsce. Kard. Pietro Parolin

trzech wymiarach wyznaczających rytm życia

przypomina, że Franciszek przygotowuje się

rodzinnego. Są to: święto, praca i modlitwa.

wygłoszonej

podczas

audiencji

już do odwiedzenia w przyszłym miesiącu tego
amerykańskiego miasta, gdzie będzie uczest-

Pierwszym

niczył w VIII Światowym Spotkaniu Rodzin.

Franciszek wskazał, odnosząc się do opisu

wymiarem

jest

zatem

święto.

stworzenia z Księgi Rodzaju, że jest ono wyna„Małżeństwo, podniesione przez Zbawiciela do

lazkiem Boga. Sam Bóg uczy nas, jak ważne

godności sakramentu, jest w planie Stwórcy
przymierzem miłości i wierności na całe życie

jest poświęcić czas, by patrzeć i cieszyć się
tym, co zostało dobrze wykonane w pracy. Pra-

między mężczyzną i kobietą, ukierunkowanym

cy w tym wypadku nie należy rozumieć jedynie

na ich udoskonalenie i uświęcenie oraz przyszłość rodziny ludzkiej – pisze w imieniu

w sensie „zajęcia czy zawodu, ale w szerszym
znaczeniu: wszelkiego działania, poprzez które

Papieża kardynał sekretarz stanu. – Dziś, gdy

my, mężczyźni i kobiety, możemy współpraco-

małżeństwo atakują potężne siły kulturowe,
wierni są wezwani do dawania świadectwa tej

wać w stwórczym dziele Boga”.

podstawowej prawdzie wiary biblijnej i prawa

Więcej: www.pl.radiovaticana.va

naturalnego, istotnej dla mądrego i sprawiedliwego porządku społeczeństwa”.
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Papież do Polaków o pielgrzymowaniu na

od pracy domowej, służy dobru wspólnemu. A

Jasną Górę
12/08/2015

gdzie uczymy się tego pracowitego stylu życia?
Przede wszystkim w rodzinie. Rodzina wycho-

Tradycyjnie podczas audiencji ogólnej Papież

wuje do pracy poprzez przykład rodziców: ojca

skierował specjalne słowo do Polaków. Tym
razem nawiązał do pielgrzymowania naszego

i matki pracujących dla dobra rodziny i społeczeństwa” – powiedział Franciszek.

narodu na Jasną Górę.
„W sobotę będziemy obchodzili uroczystość
Wniebowzięcia Matki Bożej. Z tej okazji liczni

Więcej: www.pl.radiovaticana.va

polscy wierni, w towarzystwie swych kapłanów,

Słowo do Polaków: praca drogą do świętości

zakonników i zakonnic, udają się na pieszą

19/08/2015

pielgrzymkę do jasnogórskiego Sanktuarium,
aby oddać cześć Maryi i modlić się o wstawien-

W Auli Pawła VI nie zabrakło też pielgrzymów z
Polski. Pozdrawiając ich, Papież nawiązał do

nictwo w różnych intencjach, jakie każdy niesie

tematu dzisiejszej katechezy.

w swoim sercu. Jednoczę się z tymi pielgrzy-

„Serdeczne pozdrowienie kieruję do polskich

mami i z wami, tu obecnymi, w modlitwie za

pielgrzymów. Kochani, wakacje są okazją nie

was i za wasze rodziny. Módlcie się również za

tylko do wypoczynku i do odnowy sił fizycz-

mnie. Niech Bóg wam wszystkim błogosławi!” –

nych i duchowych w perspektywie zajęć i za-

powiedział Papież.

dań, jakie nas czekają, ale także do refleksji

Więcej: www.pl.radiovaticana.va

nad znaczeniem pracy w naszym życiu osobi-

Audiencja ogólna: system zatrudnienia musi

stym, rodzinnym i społecznym” – powiedział
Papież.

się liczyć z rodzinami

Więcej: www.pl.radiovaticana.va

19/08/2015
W nowoczesnej organizacji pracy rodzina bywa

Papież na audiencji ogólnej o modlitwie w

postrzegana jako ciężar i czynnik osłabiający

rodzinie

wydajność. Powstają inteligentne miasta, dobrze zorganizowane i bogate w usługi, ale

26/08/2015
„W naszych miastach są dzieci, których nie

wrogie dzieciom i osobom starszym. W rze-

nauczono znaku krzyża. Jest to tymczasem

czywistości rodzina jest papierkiem lakmuso-

jeden z najpiękniejszych obowiązków rodzi-

wym. Jeśli organizacja pracy uderza w rodzinę,
to znaczy, że społeczeństwo działa na własną

ców. Mamo i tato, nauczcie swe dzieci pacierza, nauczcie się je przeżegnać” – apelował na

szkodę – mówił Franciszek na audiencji ogól-

audiencji ogólnej Ojciec Święty. W dzisiejszej

nej.
Papież kontynuował dziś rozważanie o różnych

katechezie kontynuował rozważanie o tym, co
kształtuje życie rodzinne. Poprzednio mówił o

czynnikach określających rytm życia rodzinne-

świętowaniu i pracy, dziś natomiast o modli-

go. W ubiegłą środę mówił o świętowaniu, dziś

twie. Przyznał, że chrześcijanie często skarżą

natomiast o pracy. Świętowanie i praca nawza-

się na brak czasu na modlitwę. Zaznaczył jed-

jem się uzupełniają i należą do stwórczego

nak, że jeśli chodzi o wykorzystanie czasu, to

zamysłu Boga – stwierdził Ojciec Święty.
„Powszechnie mówi się, że praca jest koniecz-

rodzice są zdolni do rzeczy niemożliwych: w
24 godziny robią to, co normalnie zajmuje 48

na, aby utrzymać rodzinę, wyżywić dzieci, aby

godzin. „Nie wiem, jak to robią” – mówił Papież

zapewnić naszym bliskim godne życie. Naj-

i żartował że należy im się za to nagroda

piękniejsze słowo, jakim można określić czło-

Nobla.
Więcej: www.pl.radiovaticana.va

wieka prawego i uczciwego, to pracownik. Ten,
kto pracuje, a nie żyje kosztem innych. I rzeczywiście praca w jej wielu formach, począwszy
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Z Polski
Warszawa

Zbiór tych dokumentów jest dostępny na stro-

Senat przyjął ustawę o uzgodnieniu płci, ale

nie www.episkopat.pl.

ponieważ

poprawki

Ostatnio papież Franciszek mówił do lekarzy:

komisji senackich, dlatego ustawą ponownie

„Dominująca myśl proponuje czasem "fałszywe

będzie musiał zająć się Sejm. Senatorowie

współczucie", które uważa, że pomocą dla ko-

opowiedzieli się m.in. za zmianą tytułu ustawy

biety jest ułatwienie aborcji, aktem godności

na „o zmianie oznaczenia płci” gdyż ten termin

zapewniać eutanazję, zdobyczą naukową "pro-

był wcześniej używany w orzecznictwie Sądu

dukować" dziecko (…). – Ale, powiedz mi, dla-

Najwyższego.
Senatorowie wnieśli poprawkę, aby osoba skła-

czego Kościół przeciwstawia się np. aborcji?
Czy to jest problem religijny? – Nie, nie. To nie

dająca do sądu wniosek o uzgodnienie płci

jest problem religijny. – Czy jest to problem

oprócz orzeczeń dwóch lekarzy specjalistów o
niezgodności płci metrykalnej i odczuwanej

filozoficzny? – Nie, to nie jest problem filozoficzny. To jest problem naukowy, ponieważ

oraz odpisu zupełnego aktu urodzenia musiała

tam jest życie ludzkie, i nie jest dozwolone

złożyć również oświadczenie o posiadaniu lub

unicestwianie życia ludzkiego, aby rozwiązać

nieposiadaniu małoletnich dzieci.
Więcej: www.ekai.pl

problem. (…) Grzech wobec Boga Stwórcy.
Przemyślcie to dobrze” (15.11.2014 r.).

uwzględniono

niektóre

Więcej: www.ekai.pl
Warszawa
Pod koniec kadencji Sejmu wraca obywatelski

Warszawa

projekt zakazu aborcji

Polski Episkopat o in vitro

Pod koniec kadencji Sejmu po raz kolejny wraca obywatelski projekt ustawy dotyczącej

Swoje negatywne stanowisko wobec kwestii
zapłodnienia pozaustrojowego Episkopat Polski

wprowadzenia całkowitego zakazu przerywania

wyrażał w ostatnich latach wielokrotnie. Od

ciąży. Posłowie zajmą się nim na jednym z

początku – kiedy pojawił się ten temat -

ostatnich posiedzeń we wrześniu.

Konferencja Episkopatu Polski konsekwentnie

Autorem obywatelskiego projektu ustawy i ini-

wypowiada się wskazując na konieczność przy-

cjatorem zbierania podpisów pod tą propozycją był Komitet Inicjatywy Ustawodawczej "Stop

jęcia w Polsce ustawodawstwa bioetycznego,
pod warunkiem jednakże poszanowania god-

aborcji" stworzony głównie przez członków i

ności osoby ludzkiej i ochrony życia człowieka.

sympatyków Fundacji Pro-prawo do życia oraz
osoby zaproszone. Pełnomocnikiem Komitetu

Więcej: www.ekai.pl

jest Kaja Godek, a jej zastępcą Mariusz Dzier-

Warszawa

żawski. W gronie współpracowników znalazł się

Minister edukacji postuluje seksedukację

także m.in. prof. Bogdan Chazan.
Więcej: www.ekai.pl

Wraz z początkiem nowego roku szkolnego do
podstawy programowej przedmiotu "wychowanie do życia w rodzinie" mają być wprowadzo-

Warszawa
Franciszek, biskupi Polski i biskupi Europy ra-

ne "treści antydyskryminacyjne". Rodzice oraz
członkowie 26 organizacji prorodzinnych za-

zem o in vitro

powiedzieli demonstrację pod hasłem: "Stop

O „in vitro” Episkopat Polski mówi jednym głosem z papieżem Franciszkiem i biskupami

dewiacji w edukacji!", w której wyrażą sprzeciw
demoralizującym programom edukacyjnym.

Europy – wynika z analizy dokumentów Kościo-

Więcej: www.ekai.pl

ła Powszechnego oraz konferencji Episkopatów
europejskich i Episkopatu Polski.
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Poznań
Przewodniczący Episkopatu Polski: szanujmy

Ojcem dziecka urodzonego wskutek zabiegu in

ludzkie życie

vitro będzie mógł być jakikolwiek mężczyzna
wskazany na podstawie oświadczenia kobiety,

Przykazanie „nie zabijaj” zachowują ci, którzy

którego prawdziwości nie sposób będzie zwe-

mają i rozpowszechniają szacunek do życia,
którzy przyjmują wszystkich żyjących jako dar

ryfikować. Z kolei po osiągnięciu pełnoletniości
takie dziecko nie pozna swego biologicznego

Boga i biorą na siebie ograniczenia ze strony

ojca, bo ten zachowa anonimowość.

innych, którzy miłują i podtrzymują swoje wła-

Przepisy te umożliwią wdrożenie w naszym

sne życie i życie bliźniego, którzy szukają po-

kraju praktyki tzw. surogacji, czyli macierzyń-

koju i zabiegają o pokój między wszystkimi

stwa zastępczego, z którego będą mogły ko-

ludźmi – podkreślił w Poznaniu abp Stanisław

rzystać także osoby pozostające w związkach

Gądecki.

jednopłciowych.
Jak w świetle ustawy o leczeniu niepłodności

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
w ramach przygotowań do 1050-lecia Chrztu
Polski wygłosił w katedrze poznańskiej kate-

wygląda kwestia zrzekania się i nabywania

chezę na temat piątego przykazania dekalogu.

ekspertów, ustawa niesie ze sobą niebezpie-

Metropolita poznański zauważył, że jest ono
jednym z najbardziej ważkich tekstów Starego

czeństwo wielu nadużyć, na które w trakcie

Testamentu, w którym religia Izraela wyraziła
swoją jednoznaczną troskę o ochronę życia.
Więcej: www.ekai.pl

praw ojcowskich? Zdaniem pytanych przez KAI

prac nad tym dokumentem z premedytacją
przyzwolono.
Więcej: www.ekai.pl
Warszawa

Łódź

Rodzice mają niezbywalne prawo decydowania

Międzynarodowe Forum Tato.Net: Jak świadomie prowadzić swoją rodzinę?

o uczęszczaniu dziecka na lekcje religii
Żyjemy w ustroju demokratycznym, a zatem

Prawie tysiąc ojców spotka się w Łodzi 5 wrze-

rodzice mają niezbywalne prawo decydować o

śnia, by wspólnie uczyć się bycia lepszym tatą.
Pomogą im w tym prelegenci wykładami i gru-

uczęszczaniu, bądź nieuczęszczaniu dziecka
na lekcje religii – podkreślił bp Marek Mendyk,

py warsztatowe. Gościem specjalnym będzie dr

przewodniczący

Ken Canfield ze Stanów Zjednoczonych. To już

Katolickiego

siódma edycja Forum organizowanego przez

„Nauczanie religii w szkole – 25 lat doświadczeń”, która odbyła się w piątek w siedzibie

portal Tato.Net.

Komisji
KEP

podczas

Wychowania
konferencji:

"Rośnie świadomość roli ojca w rodzinie. To
wyraźny trend, który nas bardzo cieszy.

Sekretariatu Episkopatu Polski.

Ojcowie chcą spędzać z dziećmi więcej czasu i

mie 1989 r. dokonująca się w Polsce odnowa

chcą go lepiej organizować. To jednak także
dodatkowy obowiązek w ich napiętych kalen-

życia społeczno-politycznego umożliwiła także

darzach. Wspólnie uczymy się, jak to robić" –

blicznych.

powiedział założyciel Tato.Net Dariusz Cupiał.
Jednym z projektów tego portalu jest Forum,

U podstaw tej decyzji – wyjaśnił - było zarówno

Bp Marek Mendyk przypomniał, że po przeło-

powrót lekcji religii do szkół i przedszkoli pu-

organizowane nieprzerwanie od 10 lat. To oka-

docenienie roli chrześcijańskich wartości
etycznych w procesie wychowania, jak i po-

zja do spotkania autorytetów w dziedzinie ro-

twierdzenie prawa rodziców do wychowania

dziny, ojcostwa, rozwoju osobistego.

dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.

Więcej: www.ekai.pl

Więcej: www.ekai.pl

Warszawa
Nowe "standardy" ojcostwa po wejściu w życie
ustawy o in vitro?
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Warszawa

Kalisz

Szkoła musi współpracować z rodziną, a nie

Abp Budzik: Kościół broni godności i świętości
ludzkiego życia

deprawować!
Szkoła wypełnia swoje zadanie, o ile współpracuje z rodziną - mówił bp Michał Janocha w
homilii podczas Mszy św. poprzedzającej manifestację: "Stop dewiacji w edukacji!". Wyja-

- Kościół mocno wierzy, że życie ludzkie, nawet słabe i cierpiące jest zawsze wspaniałym
darem Bożym, dlatego z taką nieustępliwością
broni godności i świętości ludzkiego życia od

śniał, że publiczna szkoła ma charakter po-

początku aż do naturalnej śmierci – mówił abp

mocniczy wobec rodziny i nie może narzucać
takich treści, które wzbudzają niepokój rodzi-

Stanisław Budzik, który wieczorem 6 sierpnia

ców.
Krakowskie

Kaliszu comiesięcznym modlitwom w intencji
rodzin i obrony życia nienarodzonych.

Przedmieście wypełniły w niedzielne popołu-

Temat sierpniowego spotkania brzmiał: "Dla

dnie tysiące rodzin z dziećmi, które przybyły z

rodziny, dla życia - co dziś możemy uczynić?

całej Polski aby wyrazić swój sprzeciw wobec
demoralizujących treści, jakie mają od nowego

Józefie, święty patronie - do Ciebie wznosimy
dłonie, opieką swoją nas chroń". Przybyłych na

roku szkolnego pojawić się w programie: "Wy-

spotkanie pielgrzymów z całej Polski przywitał

chowanie do życia w rodzinie". Manifestację
poprzedziła Msza św. sprawowana w akade-

ks. prał. Jacek Plota, kustosz Sanktuarium
św. Józefa. Modlitwę wstawienniczą w intencji

mickim kościele św. Anny, której przewodni-

rodzin i obrony życia człowieka przed obrazem

czył bp Michał Janocha, biskup pomocniczy

św. Józefa Kaliskiego prowadził ks. Szymon

warszawski. Manifestację zorganizowało 26
organizacji prorodzinnych.

Rybak.

Stołeczny

kościół

św.

Anny

i

przewodniczył w sanktuarium św. Józefa w

Więcej: www.ekai.pl

Więcej: www.ekai.pl
Nadliwie
Miejsce Piastowe

Abp Hoser: Nie można ludzkiego życia spro-

Bp Turzyński: wspólne mieszkanie bez ślubu

wadzać tylko do wymiaru horyzontalnego

świadczy o braku zaufania

Nie można ludzkiego życia sprowadzić tylko do

Dziewczyna nie ufa chłopakowi, a chłopak nie

wymiaru horyzontalnego – ostrzegł abp Henryk

ufa dziewczynie – mówił o powodach wspólne-

Hoser. Z okazji 25 lat Fundacji Apostolstwa

go mieszkania bez ślubu młodych ludzi bp
Piotr Turzyński. Biskup pomocniczy diecezji

Eucharystycznego dla Dzieci Niepełnospraw-

radomskiej przewodniczył w sobotę nabożeń-

praski przewodniczył uroczystej Mszy św. w

stwu fatimskiemu w Sanktuarium św. Michała

domu rekolekcyjnym „Betlejem – DOMUS PANIS

Archanioła i bł. Bronisława Markiewicza w

VITAE w Nadliwiu koło Urli. W czasie liturgii

Miejscu Piastowym koło Krosna.

poświęcił kaplicę Miłosierdzia Bożego.

- To, czego nam najbardziej brak to świętych
rodzin. Dramatyczna jest sytuacja rozwodów,

W homilii abp Hoser przestrzegł przed pokusą
sprowadzenia ludzkiego życia tylko do wymia-

one narastają w niezwykłym ciągu geometrycz-

ru horyzontalnego. - Podobnie jak naród wy-

nym. Nie wytrzymują młodzi, nie potrafią powiedzieć sobie „tak” na zawsze. Przy różnego

brany błąkający się po pustyni współczesny
człowiek marzy jedynie o życiu dostatnim li-

rodzaju konfliktach, chcieliby wszystko łatwo i

cząc na tzw. „ziemię obiecaną” w rzeczywisto-

szybko. Czy to nie jest brak, że nie potrafimy

ści ziemskiej. Tymczasem naszym przeznacze-

budować więzi? – mówił bp Piotr Turzyński.
Więcej: www.ekai.pl

niem

nych "Dzieci – Dzieciom" biskup warszawsko-

jest

życie

wieczne,

czyli

Niebieskie

Jeruzalem sięgające poza horyzont tego co
widzialne – powiedział kaznodzieja.
Więcej: www.ekai.pl
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Warszawa
Abp Hoser: nie możemy być obojętni wobec
uchwalanego prawa
- Nie możemy być obojętni wobec uchwalanego prawa ponieważ wyznacza ono normy dla
całego społeczeństwa - powiedział abp Henryk
Hoser

w

Sanktuarium

Świętej

Rodziny

w

Studziannej. Zgodnie z tradycją w święto patronki Europy św. Teresy Benedykty od Krzyża
(Edyty Stein) biskup diecezji warszawskopraskiej spotkał się z uczestnikami Pieszej
Praskiej Pielgrzymki Rodzin Totus Tuus i odprawił dla nich Mszę świętą. W homilii przypomniał o godności ludzkiej osoby i wartości
ludzkiego życia.
Więcej: www.ekai.pl
Ryjewo
Bp Jezierski: płeć jest dla nas darem i zadaniem
Około tysiąca pielgrzymów uczestniczyło 16
sierpnia w uroczystościach w Pomezańskim
sanktuarium św. Rodziny w Ryjewie k. Kwidzyna. Mszy św. przewodniczył biskup elbląski
Jacek Jezierski.
W homilii bp Jezierski przypomniał, że czcząc
Świętą Rodzinę, należy uświadomić sobie raz
jeszcze znaczenie małżeństwa i rodziny. Źródłem i punktem wyjścia dla naszego myślenia o
nich pozostaje Biblia. - Pan Bóg stworzył człowieka jako kobietę i mężczyznę, jako istotę
społeczną, zróżnicowaną pod względem płci.
Płeć jest ważną właściwością człowieka i należy
to uszanować. Płeć jest dla nas darem i zadaniem - przypomniał kaznodzieja, wskazując,
że została ona wpisana nie tylko w cielesność,
ale i w psychikę każdej osoby.
Więcej: www.ekai.pl
Toruń
Abp Gądecki: Kościół jest od dodawania rodzinom odwagi, a nie od biadolenia
Kościół nie jest przeznaczony do gderania, ani
do biadolenia nad sytuacją polskich rodzin.
Jest przeznaczony do dodawania odwagi, by
prowadzić tak, jak GPS każdą rodzinę - podkreślił przewodniczący Episkopatu Polski

abp Stanisław Gądecki w Toruniu podczas koronacji cudownego wizerunku Matki Bożej
Podgórskiej Niepokalanej Królowej Rodzin. W
uroczystości wzięły udział tysiące wiernych
świeckich.
Zebranych przywitał minister prowincjalny o.
Filemon Janka OFM. Wśród gości obecni byli
przedstawiciele władz państwowych i samorządowych: Anna Sobecka, posłanka na Sejm RP,
Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego, Michał Zaleski, prezydent
Torunia oraz przedstawiciele sejmiku wojewódzkiego i radni Miasta Torunia.
Więcej: www.ekai.pl
Częstochowa
Maryjo, ratuj Polskę. Niech nie zagubi się w
neopogaństwie i genderyzmie - mówił abp
senior Stanisław Nowak, przewodnicząc nieszporom przed procesją, która przeszła we
wtorek ulicami Częstochowy. Tradycyjnie odbywa się ona w wigilię uroczystości Matki Bożej
Częstochowskiej, w duchu wdzięczności za
obecność Ikony Jasnogórskiej w dziejach miasta i Kościoła.
Procesję poprzedziły uroczyste nieszpory maryjne, którym w archikatedrze Świętej Rodziny
przewodniczył abp senior Stanisław Nowak. W
swoim rozważaniu wskazał na obecność Maryi
w historii zbawienia.
Więcej: www.ekai.pl
Kraków
Modlitwa w intencji synodu o rodzinie w papieskim sanktuarium
25 sierpnia w Sanktuarium św. Jana Pawła II w
Krakowie rozpoczęła się wielka modlitwa w
intencji synodu biskupów na temat rodziny.
Równo za miesiąc rozpocznie się także nowenna w intencji biskupów uczestniczących w synodzie.
„Modlitwa w intencji synodu jest bardzo potrzebna szczególnie teraz, kiedy z tak wielu
stron dochodzi głos negowania wartości, jakie
wypływają z sakramentalnego małżeństwa. W
innych miejscach pojawia się krytyka wobec
nauczania Kościoła o małżeństwie jako nierozerwalnym związku mężczyzny i kobiety”.
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mówi ks. Paweł Kummer z Centrum Jana Pawła

Warszawa

II w Krakowie
Więcej: www.ekai.pl

Szkoła musi współpracować z rodziną, a nie

Gościkowo-Paradyż
Bp Regmunt ogłosił datę zwołania Synodu

cuje z rodziną - mówił bp Michał Janocha w

deprawować!
Szkoła wypełnia swoje zadanie, o ile współpra-

Diecezjalnego

homilii podczas Mszy św. poprzedzającej manifestację: "Stop dewiacji w edukacji!". Wyja-

Podczas trwających 27 i 28 sierpnia Paradyskich Dni Duszpasterskich, ordynariusz diecezji

śniał, że publiczna szkoła ma charakter po-

zielonogórsko

takich treści, które wzbudzają niepokój rodzi-

–

gorzowskiej

bp

Stefan

mocniczy wobec rodziny i nie może narzucać

Regmunt ogłosił swoją decyzję o zwołaniu

ców.

synodu diecezjalnego. Na dzień rozpoczęcia

Stołeczny

synodu

diecezji,

Przedmieście wypełniły w niedzielne popołu-

Pierwszych Męczenników Polski, obchodzone
13 listopada. Tego dnia podczas uroczystej

dnie tysiące rodzin z dziećmi, które przybyły z

Mszy św. zostanie podpisany dekret zwołania

demoralizujących treści, jakie mają od nowego

synodu. Uroczystość z udziałem abp. Andrzeja

roku szkolnego pojawić się w programie: "Wy-

Dzięgi, metropolity szczecińsko-kamieńskiego

chowanie do życia w rodzinie". Manifestację

oraz

poprzedziła Msza św. sprawowana w akademickim kościele św. Anny, której przewodni-

wybrał

biskupa

Edwarda

święto

patronów

koszalińsko-kołobrzeskiego

Dajczaka

odbędzie

się

w

kościół

św.

Anny

i

Krakowskie

całej Polski aby wyrazić swój sprzeciw wobec

Międzyrzeczu, w sanktuarium Pierwszych Męczenników Polski.

czył bp Michał Janocha, biskup pomocniczy

Więcej: www.ekai.pl

organizacji prorodzinnych.

warszawski. Manifestację zorganizowało 26
Więcej: www.ekai.pl

Poznań
Poznań: fundacja „Głos dla Życia” od 15 lat
otacza pomocą rodziny wielodzietne
Poznańska Fundacja „Głos dla Życia” od 15 lat
otacza pomocą rodziny wielodzietne, m.in.
poprzez realizowany program „Patronat nad
rodziną” i rozdzielanie między potrzebujące
rodziny pomocy szkolnej.
Dr Jolanta Próchniewicz, psycholog z Fundacji
„Głos dla Życia”, wyjaśnia w rozmowie z KAI, że
fundacja nie udziela pomocy socjalnej. − Postanowiliśmy wejść w obszar, o który nie dba
opieka społeczna czy inne organizacje pomocowe. Zależy nam na tym, żeby dzieci z rodzin
wielodzietnych nie czuły się gorsze wśród rówieśników ze względu na sytuację finansową.
Na przykład jeśli klasa jedzie na wycieczkę, a
dziecko z rodziny wielodzietnej ze względów
finansowych miałoby na nią nie jechać, sfinansujemy jego wyjazd. Udzielamy też pomocy np.
na zakup instrumentów czy sprzętu sportowego dla uzdolnionych dzieci − tłumaczy.
Więcej: www.ekai.pl
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Ze Świata
Filadelfia
Nie

dla

homoseksualistów

w

katolickich

na ponowne małżeństwo Filipińczykom rozwiedzionym za granicą i upraszczających proces

szkołach w USA

uznawania w tym kraju rozwodu przeprowa-

Kościelnym instytucjom w Stanach Zjednoczonych coraz trudniej jest zachować swoją kato-

dzonego w innym kraju. Nie będzie już konieczne jego sądowne potwierdzenie, ale wy-

licką

starczy przedłożenie kopii orzeczenia rozwodu

tożsamość.

Niedawna

decyzji

Sądu

Najwyższego nakazująca legalizację związków
homoseksualnych sprowokowała wielu pracow-

z państwa, w którym został on udzielony.
Więcej: www.ekai.pl

ników katolickich szkół do ujawnienia swoich
preferencji seksualnych.

Londyn

Zrobiła tak między innymi Margie Winters ze

Wśród młodych Brytyjczyków narastają wątpli-

szkoły w Waldron w Filadelfii, prowadzonej
przez Siostry Miłosierdzia. Wobec takiej dekla-

wości co do aborcji – informuje tygodnik

racji zaprotestowali rodzice uczniów i poparł

„Spectator”. Tę nasilającą się od kilku lat tendencję potwierdza większość sondaży.

ich miejscowy ordynariusz. Margie Winters zo-

Kiedy w jednym z ostatnich pytano, czy granicę

stała zwolniona z pracy w szkole.
Więcej: www.ekai.pl

aborcji na życzenie powinno się obniżyć z 24.

Rzym/Manila
Organizacje "pro life" apelują do papieża

opowiadali się za ochroną życia. 48 procent

Ponad 400 tys. katolików, w tym 105 biskupów

tendencji w brytyjskim społeczeństwie dosko-

oraz kard. Leo Burke podpisało się pod apelem
organizacji „pro life” i ruchów katolików

nale zdaje sobie sprawę proaborcyjne lobby i

świeckich do Franciszka. Jak poinformowała

do 12. tygodnia ciąży, właśnie respondenci w
wieku od 18. do 24. roku życia najczęściej
powiedziało „tak”, a tylko 26 „nie”. Z tej nowej

stara się mu przeciwdziałać.
Więcej: www.ekai.pl

agencja „Asianews”, apelują oni do papieża, aby
nie szedł na najmniejsze nawet ustępstwa mo-

Rzym

ralne w nauczaniu i duszpasterstwie osób roz-

Abp Paglia wznawia debatę o komunii rozwod-

wiedzionych żyjących w drugich związkach oraz
homoseksualistów, gdyż miałoby to "niszczy-

ników w nowych związkach

cielskie skutki".

Człowieczego, nie będziecie mieli życia w so-

Zdaniem sygnatariuszy sakramentalne małżeństwo zawarte w kościele jest jedyną drogą do

bie” – w kontekście tych słów Jezusa należy

przezwyciężenia „ideologicznego kolonializmu”

dalną dyskusję o dopuszczaniu do komunii

szerzącego się na świecie. "Filial Appeal" ma

rozwodników, żyjących w nowym związku.

stanowić głos przed październikowym synodem
biskupów poświęconym problematyce rodziny i

Wywiadem,

małżeństwa.

Rady ds. Rodziny jasno daje do zrozumienia, że

Więcej: www.ekai.pl

debata na ten temat nie została rozstrzygnięta.

„Jeżeli

nie

będziecie

spożywali Ciała Syna

zdaniem abp. Vincenzo Paglii sytuować syno-

którego

udzielił

tygodnikowi

„Famiglia Cristiana”, przewodniczący Papieskiej

Więcej: www.ekai.pl
Manila
Biskupi filipińscy uznali nową ustawę, wprowadzającą zmiany do prawa rodzinnego w ich kraju, za niebezpieczną furtkę do całkowitej legalizacji rozwodów.
Izba Reprezentantów w trzecim czytaniu zatwierdziła projekt przepisów, zezwalających
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XXXI Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę / 26-27 Września 2015
W dniach 26-27 września b.r. na Jasnej Górze odbędzie się XXXI Ogólnopolska Pielgrzymka Małżeństw i
Rodzin oraz Doradców Życia Rodzinnego. W tym roku data pielgrzymki zbiega się z datą VIII Światowego
Spotkania Rodzin w Filadelfii w USA, któremu będzie przewodniczył Papież Franciszek. Pielgrzymowanie
przed tron Jasnogórskiej Pani będzie zatem okazją do duchowej łączności z uczestnikami spotkania w
Filadelfii oraz wspólnej modlitwy w intencji Ojca Świętego i zbliżającego się Synodu Biskupów poświęconemu
problemom rodziny.
Centralnym punktem programu pielgrzymki będzie celebrowana na Szczycie Jasnogórskim Msza święta w
niedzielę 27 września o godz. 11.00. Podczas uroczystości dokona się odnowienie przyrzeczeń małżeńskich, ślubowanie nowych doradców życia rodzinnego oraz zawierzenie małżeństw i rodzin Królowej Polski.
Program Pielgrzymki:
Sobota, 26 września 2015
15.30 Jasna Góra, kaplica Matki Bożej Częstochowskiej
Msza św. w intencji Ojczyzny – przewodniczy J.E. Bp Jan Wątroba, Przewodniczący Rady ds. Rodziny KEP
19.30 Droga Krzyżowa na Wałach – Rozważania przygotowane przez Diecezję Sandomierską
21.00 Apel Jasnogórski – prowadzi J.E. Bp Krzysztof Nitkiewicz, Biskup Sandomierski
Niedziela, 27 września 2015
Polska odnawia małżeńskie śluby
11.00 Msza święta na szczycie – przewodniczy J.E. Bp Krzysztof Nitkiewicz, Biskup Sandomierski
· Odnowienie ślubów małżeńskich
· Ślubowanie nowych doradców życia rodzinnego
· Zawierzenie małżeństw i rodzin Królowej Polski

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

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