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Małżonkowie ze wspólnot i ruchów rodzinnych 

przygotowali teksty Dróg Krzyżowych. Rozważa-

nia pasyjne na każdy piątek Wielkiego Postu w 

jubileuszowym roku oparte są na tematyce miło-

sierdzia. 

 

Na progu Wielkiego Postu w Roku Miłosierdzia 

dajemy małżonkom i całym rodzinom pomoc – 

rozważania Drogi Krzyżowej napisane przez mał-

żonków dla małżonków. Dziękuję osobom, które 

odpowiedziały na prośbę Krajowego Ośrodka 

Duszpasterstwa Rodzin i podjęły się napisania 

czasami bardzo osobistych tekstów. Z przekona-

niem zachęcam do korzystania z tych rozważań 

indywidualnie oraz we wspólnotach. Jestem pew-

ny, że pomogą małżeństwom i ubogacą je w cza-

sie przygotowania do świąt Zmartwychwstania 

Pańskiego. Tym bardziej, że w tym roku szcze-

gólnie przeżywamy tajemnicę Bożego miłosier-

dzia. A Boże miłosierdzie najmocniej wyraziło się 

we wcieleniu Syna Bożego, Jego śmierci i zmar-

twychwstaniu  – mówi ks. Przemysław Drąg, dy-

rektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Ro-

dzin KEP. 

  

Prawdą jest, że małżeństwo to nie tylko droga 

usłana różami, ale czasami wręcz droga krzyżo-

wa. Problemów i cierpienia nie brakuje nawet w 

dobrych i kochających się rodzinach. Dla chrze-

ścijan jednak droga krzyżowa Jezusa to nie tylko 

ból i śmierć, to przede wszystkim znak nadziei – 

odkupienia i zmartwychwstania. We wstępie do 

jednego z tekstów można przeczytać: Mąż mówi 

do żony, a żona do męża: ślubuję ci miłość. I tak 

stają się bliscy Bogu, który jest Miłością, Miłością 

Miłosierną, i który przemierza ścieżki drogi  

krzyżowej ku śmierci i życiu, aby tę Miłość obja-
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wić, grzech – Miłością zwyciężyć. Dni i lata wspólne-

go życia małżonków połączone z trudem drogi  

krzyżowej Jezusa mogą być pięknym wypełnieniem 

ślubu miłości dojrzewającej ku miłosierdziu. Nasze 

rany są Jego ranami, Jego upadki – naszymi, nasze 

łzy – Jego łzami, Jego miłość – naszą. 

  

Autorami rozważań są małżeństwa z następujących 

ruchów i wspólnot: Domowego Kościoła, Ekip  

Notre-Dame, Spotkań Małżeńskich, Stowarzyszenia 

Najświętszej Rodziny przy Zgromadzeniu Sióstr  

Najświętszej Rodziny z Nazaretu, Ruchu Rodzin  

Nazaretańskich oraz Wspólnoty Świętej Rodziny przy 

Instytucie Świeckim Życia Konsekrowanego Świętej 

Rodziny. 

Tekst do pobrania na stronie: www.kodr.pl 
 

Biu letyn informacyjny,  31 stycznia  2016,   Numer 21 
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Z Polski 

GUS alarmuje: Polaków będzie coraz mniej 

– Polska się wyludnia – alarmuje Główny Urząd 

Statystyczny. Według jego prognoz w 2050 

roku dzieci będą rodziły głównie kobiety po 

czterdziestym roku życia, a liczba narodzin 

spadnie o około 24 procent w porównaniu do 

roku 2014. 

Główny Urząd Statystyczny (GUS) prognozuje, 

że zmniejszona liczba narodzin będzie wi-

doczna już w tym roku. Według przewidywań 

urzędu, w 2050 roku przyjdzie na świat 41,4 

tys. dzieci mniej niż w roku 2014. 

Z raportu GUS wynika, że w 2050 roku, dzieci 

będą rodzić kobiety w przedziale wiekowym 

40-44 lata, a jak podkreślono należy też wziąć 

pod uwagę, że po 35 roku życia kobietom 

trudniej jest zajść w ciążę. – Państwo polskie 

trochę przegapiło nadchodzący kryzys demo-

graficzny. Prowadzona do tej pory polityka 

rodzinna nastawiona była na doraźne działania. 

A tymczasem, by rodziły się dzieci, potrzeba 

kompleksowych rozwiązań – mówi prof.  

Krystyna Iglicka, demograf i rektor Uczelni Ła-

zarskiego. 

Ekspert podkreśliła również, że są to tylko sta-

tystyki, które mogą się zmienić, jeśli polski 

rząd podejmie odpowiednią politykę proro-

dzinną, a tak - jej zdaniem – już się dzieje. 

Więcej: http://telewizjarepublika.pl 

 

Kraków 

Ks. Tomasz Kancelarczyk, kapłan archidiecezji 

szczecińsko-kamieńskiej, założyciel i prezes 

fundacji Małych Stópek, niestrudzony obrońca 

życia dzieci poczętych, organizator od 2008 

roku największego w Polsce Marszu dla Życia w 

Szczecinie, został 20. laureatem Nagrody im. 

Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego – ojca  

rodziny. 

Nagroda została wręczona 19 stycznia w  

Krakowie. 

„Jest to nagroda, która poniekąd potwierdza 

moje ojcostwo wielu dzieci. Jestem tego świa-

dom i nie wypieram się, oczywiście ojcostwa 

duchowego. Każdy, kto przyczynił się do ura-

towania życia dziecka, udzielił pomocy, może 

być uznany za jego ojca, matkę. Ja zawsze by-

łem przekonany do słuszności tych działań i 

tego ojcostwa. Jestem wdzięczny, że ta nagro-

da przypadła mojej osobie” – powiedział  

ks. Tomasz Kancelarczyk tygodnikowi „Źródło”, 

który razem z Fundacją tego samego imienia 

przyznaje nagrody osobom w sposób szcze-

gólny wyróżniającym się w działalności na 

rzecz życia i rodziny. 

Więcej: http://ekai.pl 

 

Legnica 

Znamy pierwsze szczegóły tegorocznego VIII 

Legnickiego Marszu dla Życia 

W Niedzielę Palmową, tj. 20 marca przez  

Legnicę przejdzie kolejny, tym razem już VIII 

Marsz dla Życia i Rodziny. Hasłem przewodnim 

będą słowa "Ogłaszamy Miłosierdzie". W ten 

sposób organizatorzy chcą się włączyć w nurt 

życia Kościoła, który przeżywa Nadzwyczajny 

Jubileusz Miłosierdzia. 

- Papież Franciszek poprzez ogłoszenie takie-

go roku pragnął otworzyć wiele możliwości 

uzyskania odpustów zupełnych oraz głębsze 

otwarcie ludzi na miłosierdzie Boże. Istnieje 

chociażby możliwość uzyskania rozgrzeszenia 

z grzechu aborcji u każdego kapłana. Dlatego 

ogłaszamy miłosierdzie - szczególnie dla tych, 

którzy jakoś zgrzeszyli przeciwko życiu. Dlate-

go marsz ma takie hasło i taki charakter - mó-

wi koordynator marszu ks. Janusz Wilk. 

Więcej: http://legnica.gosc.pl 

 

Warszawa 

Abp Hoser: polityka państwowa powinna być 

prorodzinna, by ludzie starsi do końca swoich 

dni mogli pozostawać w gronie swoich najbliż-

szych. 

Nie wolno ludzi starszych spychać na margines 

życia. Są oni integralną częścią naszych rodzin 

—podkreślił abp Henryk Hoser. 

Świąteczne spotkanie diecezjalnego  

Duszpasterstwa Rodzin zainaugurowała uro-

czysta Msza św. w kaplicy kurialnej, po której 

przełamano się opłatkiem. Przywołując w cza-

sie liturgii przykład małżeństwa Ludwika i Zelii  

http://telewizjarepublika.pl/gus-alarmuje-polakow-bedzie-coraz-mniej,28548.html
http://ekai.pl/diecezje/x96195/ks-tomasz-kancelarczyk-nagrodzony/
http://legnica.gosc.pl/doc/2923072.Oglosza-milosierdzie
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Ze świata 

Waszyngton 

Pomimo ekstremalnych warunków pogodowych 

w Waszyngtonie odbył się 22 stycznia doroczny 

Marsz dla życia. Głównym hasłem wydarzenia 

były słowa: „Popieranie życia idzie w parze z 

popieraniem kobiet” (Pro-life and pro-woman 

go hand-in-hand). Jak co roku poprzedziły go 

przez kilka dni spotkania, wykłady, koncerty i 

całonocne czuwanie modlitewne. 

Marsz dla życia został zorganizowany już po 

raz 42. w rocznicę zalegalizowania w USA abor-

cji. Jak podkreślają obserwatorzy, większość 

manifestantów stanowili ludzie młodzi, w tym 

uczniowie szkół średnich i studenci wyższych 

uczelni. 

Więcej: http://pl.radiovaticana.va 

 

Los Angeles 

23 stycznia br. odbył się w centrum Los Angeles 

doroczny Marsz dla Życia „OneLife LA”.  

Marszowi przewodniczył miejscowy arcypasterz 

ks. abp Jose Gomez. 

Do manifestacji wiary i modlitwy o cywilizacje 

życia dołączyła także miejscowa Polonia z 

Sanktuarium św. Jana Pawła II wraz z ks. kusto-

szem Rafałem Dygułą SChr. 

Niesiony przez Polaków transparent przypo-

mniał bardzo aktualne słowa nauczania papieża 

Polaka wygłoszone 4 czerwca 1997 r. w  

Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu: Naród, który 

zabija własne dzieci jest narodem bez przy-

szłości. 

Więcej: http://www.radiomaryja.pl 

 

Watykan 

Najpóźniej w marcu ukaże się papieska  

adhortacja o rodzinie – ujawnił dziś w rozmowie 

z agencją Ecclesia abp Vincenzo Paglia,  

przewodniczący Papieskiej Rady ds. Rodziny. 

Dokument stanowiący podsumowanie dwóch 

ostatnich synodów będzie zdaniem abp. Pagli 

hymnem o miłości, trosce o dzieci, a zarazem 

świadectwem bliskości względem rodzin zra-

nionych. Należy się również spodziewać, że 

Papież zachęci rodziny do bycia Kościołem wy-

chodzącym na zewnątrz. 

Abp Paglia przebywa w tych dniach w Portugalii, 

gdzie spotkał się z tamtejszym duchowień-

stwem. Zachęcił do odbudowy duszpasterstwa 

rodzinnego. Jego zdaniem bardzo często mię-

dzy rodzinami i parafiami wyrosła przepaść. 

Kościół tymczasem musi być blisko rodziny – 

przekonywał szef watykańskiej dykasterii. 

Więcej: http://kosciol.wiara.pl 

 

Rzym 

Do zjednoczenia społecznych i kościelnych wy-

siłków w zdecydowanej walce z lichwą i hazar-

dem wzywa Papież Franciszek. 

Przypomina, że te dwa bolesne zjawiska są od-

biciem coraz trudniejszej sytuacji ekonomicznej 

i niszczą całe rodziny. Ojciec Święty pisze o tym 

w przesłaniu do Krajowej Rady  

Antylichwiarskiej we Włoszech, której spotkanie 

odbyło się w Rzymie z inicjatywy miejscowej 

Caritas. 

 1 mln 400 tys. włoskich rodzin znajduje się w 

trudnej sytuacji materialnej, co popycha je do 

korzystania z usług lichwiarzy, czy też szukania 

szczęścia w hazardzie. Szacuje się, że w tym 

kraju jest ponad 340 tys. maszyn do gier i 51 

tys. wideoloterii, które szczególnie przyciągają 

bezrobotną młodzież. Caritas bije na alarm, że 

aż 900 tys. Włochów jest w różnej mierze uza-

leżnionych od hazardu, a pogłębiający się kry-

zys gospodarczy powoduje rozkwit plagi lichwy. 

Więcej: http://www.deon.pl 

 

Szwecja 

Cywilizacja śmierci w praktyce.  

W Szwecji położne MUSZĄ pomagać przy abor-

cji. Marzeniem Ellinor Grimmark z Skarstad w 

Szwecji była praca położnej, dlatego skończyła 

studia pielęgniarsko-położnicze na Uniwersyte-

Martin, biskup warszawsko-praski podkreślił, 

że fundamentem budowania wzajemnych rela-

cji między małżonkami jest ich więź z Bogiem. 

Więcej: http://wpolityce.pl 

 

 

http://pl.radiovaticana.va/news/2016/01/23/waszyngton_odby%C5%82_si%C4%99_doroczny_marsz_dla_%C5%BCycia/1203274
http://www.radiomaryja.pl/informacje/doroczny-marsz-dla-zycia-w-los-angeles/
http://kosciol.wiara.pl/doc/2947357.Adhortacja-o-rodzinie-w-marcu
http://www.deon.pl/
http://wpolityce.pl/kosciol/278126-abp-hoser-polityka-panstwowa-powinna-byc-prorodzinna-by-ludzie-starsi-do-konca-swoich-dni-mogli-pozostawac-w-gronie-swoich-najblizszych
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cie w Skovde. Jak sama mówi „to najpiękniejsza 

praca być przy tym jak dziecko wykonuje 

pierwsze oddechy”. Niestety jej marzenie jak na 

razie nie może się spełnić: w ciągu dwóch lat 

trzykrotnie została zwolniona z pracy, ponieważ 

odmawiała udziału w wykonywaniu aborcji. 

Ponieważ szwedzkie i europejskie prawo gwa-

rantuje wolność sumienia pracownikom służby 

zdrowia, więc Ellinor zwróciła się do miejsco-

wego sądu ze skargą na bezprawne zwolnienia. 

Niestety sąd stwierdził, że aborcja musi być 

powszechnie dostępna i dlatego szpital ma 

prawo wymagać od pracowników jej wykonywa-

nia. 

Więcej: http://wpolityce.pl 

 

Włochy 

Modlitewna batalia w obronie rodziny.  

Włosi zainicjowali modlitewną batalię w obronie 

rodziny. Rozpoczęła się ona  w uroczystość 

Objawienia Pańskiego i potrwa do końca lutego. 

Właśnie w tym czasie włoski parlament ma 

przyjąć nową ustawą zrównującą związki ho-

moseksualne z małżeństwem i pozwalającą im 

na adopcję dzieci. Mimo wielu protestów pre-

mier Włoch forsuje przyjęcie nowego prawa w 

trybie pilnym. 

Przewodniczący włoskiego episkopatu poparł 

oddolną inicjatywę świeckich na rzecz rodziny. 

W Rzymie odbył się bowiem 30 stycznia kolejny 

Family Day w obronie tej podstawowej komórki 

społecznej, którą we Włoszech chce się zrównać 

ze związkami homoseksualnymi. W senacie 

trwa debata w tej sprawie. Proponowane usta-

wodawstwo ma też pozwolić gejom i lesbijkom 

na adopcję dzieci oraz otworzyć drogę do tzw. 

macicy do wynajęcia. 

Więcej: http://pl.radiovaticana.va 

 

Mauritius 

Rok Jubileuszowy z akcentem na rodzinę 

„Odnaleźć ukryty skarb: Bóg z nami każdego 

dnia, aż do końca czasów” – to według  

bp. Maurice’a Piata istota Jubileuszowego Roku  

Miłosierdzia. Ordynariusz Port-Louis na  

Mauritiusie na stronach swojej diecezji opubli-

kował specjalne przesłanie związane z Rokiem 

Świętym. Ma być on dla wszystkich szczególną 

okazją do dziękczynienia, ale także czasem 

dawania szczególnego świadectwa o pokorze i 

bliskości Boga. 

Bp Piat podkreśla, że Jubileusz daje nam szansę 

do ponownego wczytania się w nasze życie i 

odkrycia tego wszystkiego, co jest w nim stałą 

Bożą obecnością. Zwraca jednak uwagę, że to, 

co przychodzi od Boga, nie musi oznaczać 

„spektakularnej zmiany”. To coś zupełnie inne-

go. „To nadzieja, która oświetla drogę, spokoj-

na siła, która ukryta jest w miłości i ją umacnia. 

To radość, dzięki której możemy z odwagą iść 

naprzód w trudnych chwilach” – napisał ordyna-

riusz Port-Louis. 

Więcej: http://pl.radiovaticana.va 

 

Rzym 

Papież do Roty Rzymskiej: Boża prawda o mał-

żeństwie 

Rota Rzymska to trybunał nie tylko do spraw 

rodziny, ale też prawdy dotyczącej węzła mał-

żeńskiego. Przypomniał o tym Papież, spotyka-

jąc się z zespołem tej instytucji Stolicy Apostol-

skiej, która zajmuje się sprawami małżeńskimi, 

przy okazji inauguracji roku sądowego. 

Franciszek podkreślił, że Kościół ma okazywać 

miłosierną miłość Boga do rodzin, zwłaszcza 

zranionych grzechem i życiowymi doświadcze-

niami, a równocześnie głosić niezbywalną 

prawdę o małżeństwie zgodnie z planem Bo-

żym. Zadanie to zostało powierzone przede 

wszystkim Papieżowi i biskupom. Na ostatnich 

Synodach Biskupów o rodzinie Kościół, dokonu-

jąc głębokiego rozeznania, wskazał między 

innymi, że nie można rodziny, jakiej pragnie 

Bóg, mieszać z jakimikolwiek innymi związka-

mi. 

Więcej: http://pl.radiovaticana.va 

 
 

http://wpolityce.pl/
http://pl.radiovaticana.va/news/2016/01/18/w%C5%82osi_zn%C3%B3w_na_ulicach_w_obronie_rodziny/1201975
http://pl.radiovaticana.va/news/2016/01/11/mauritius_rok_jubileuszowy_z_akcentem_na_rodzin%C4%99/1199015
http://pl.radiovaticana.va/news/2016/01/22/papie%C5%BC_do_roty_rzymskiej_bo%C5%BCa_prawda_o_ma%C5%82%C5%BCe%C5%84stwie/1203043


 

Strona | 5  
 

By rodzina była miłosierna, jak Ojciec jest miłosierny 

 

Motto 

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 


