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sprawie portalu internetowego nauki.pl biskupi,
duszpasterze diecezjalni rodzin oraz doradcy
życia rodzinnego poddali dyskusji projekt

uczniów do formacji i interpersonalnego kontaktu z

internetowego kursu przedślubnego. Wynikiem

Nim. Tego wymagania nie spełniają kursy

dyskusji jest poniższe oświadczenie.

internetowe, które w przypadku platformy Nauki.pl

Diecezjalni Duszpasterze Rodzin, Diecezjalni

mogą być dobrą informacją na temat małżeństwa,

Doradcy Życia Rodzinnego zebrani dnia 27

nie mogą jednak zastąpić osobistego kontaktu z

września 2014 r. na Jasnej Górze podczas XXX

duszpasterzem czy doradcą życia rodzinnego. W

Ogólnopolskiej Pielgrzymki Małżeństw i Rodzin

ramach katechez, które ze swej natury mają służyć

pod przewodnictwem J.E. Ks. Bp Jana Wątroby –

pogłębieniu wiary, konieczne jest spotkanie z

Przewodniczącego Rady ds. Rodziny KEP oraz w

Chrystusem na modlitwie, w sakramentach pokuty i

obecności innych członków Rady ds. Rodziny KEP

pojednania, Eucharystii. Tych elementów nie mogą

zapoznali się z projektem kursów

dostarczyć prowadzone metodą online kursy.

przedmałżeńskich oferowanych na platformie

Autorzy projektu nie uzyskali ze strony Kościoła

internetowej Nauki.pl. Po dogłębnej analizie

imprimatur ani misji kanonicznej dlatego

przedstawionego materiału oświadczamy, że

przygotowane przez nich certyfikaty nie mogą być w

metoda kursu online nie spełnia warunków

żadnym razie podstawą do stwierdzenia, że

koniecznych do prowadzenia owocnych katechez

legitymujący się nimi narzeczeni zostali w sposób

przedmałżeńskich. Jezus Chrystus zaprosił

właściwy przygotowani do zawarcia
sakramentalnego małżeństwa.
Biskupi członkowie Rady ds. Rodziny KEP,
Diecezjalni Duszpasterze Rodzin,
Diecezjalni Doradcy Życia Rodzinnego

Oświadczenie Rady ds. Rodziny KEP w sprawie Konwencji Rady Europy o
przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (CAHVIO)
W związku z dalszym procedowaniem Konwencji
Rady Europy o przeciwdziałaniu przemocy wobec
kobiet i przemocy domowej (CAHVIO) biskupi,
członkowie Rady ds. Rodziny KEP postanowili
przypomnieć jakie zagrożenia wnosi ona do
polskiego społeczeństwa.

Konwencja Rady Europy o przeciwdziałaniu
przemocy wobec kobiet i przemocy domowej
(CAHVIO) rodzi liczne kontrowersje i dyskusję, do
których Rada do Spraw Rodziny Konferencji
Episkopatu Polski pragnie się ustosunkować.
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Przemoc wobec kobiet, ale także wobec dzieci,
osób starszych, niepełnosprawnych czy wobec
mężczyzn, jest zjawiskiem społecznym
wymagającym przeciwdziałania na wielu polach,
począwszy od edukacji - po skuteczne
zapobieganie i pomoc jej ofiarom.
Kościół podejmuje te zagadnienia, starając się,
aby relacje pomiędzy ludźmi były oparte na

tradycją i dorobkiem cywilizacyjnym, które są
traktowane, jako zagrożenie. Wnosi ona
zobowiązanie państwa do edukacji dzieci i
młodzieży na każdym poziomie wiekowym w
zakresie tzw. „niestereotypowych ról płci”, nie
uwzględniając w tej kwestii ani zdania rodziców,
ani polskiego dorobku w zakresie przedmiotu
przygotowanie do życia w rodzinie, ani
stanowiska Kościoła.

życzliwości i wzajemnym szacunku oraz
uwzględniały autentyczne dobro drugiej osoby.
Temu służy głoszenie Ewangelii, a także m.in.
praca poradnictwa rodzinnego w przygotowaniu
małżonków do zawarcia związku małżeńskiego,
terapia rodzinna oraz działania wielu organizacji i
ruchów katolickich uwzględniających problem
agresji i przemocy w relacjach międzyludzkich.
Niestety, Konwencja CAHVIO nie jest
skoncentrowana na przeciwdziałaniu przemocy,
jak sugeruje jej tytuł, ale na wprowadzeniu
ideologicznej rewolucji kulturowej. Polega ona na
redefinicji pojęcia płci jako zmiennego zjawiska
społecznego, a nie biologicznego, oraz
bezzasadnym obarczaniu odpowiedzialnością za
przemoc podstawowych wspólnot, jakimi są
małżeństwo i rodzina. Podobnie traktowana jest
tradycja i dorobek cywilizacyjny.
W zakresie przeciwdziałania przemocy konwencja
nie dodaje żadnych nowych rozwiązań do już
istniejących w polskim prawie i praktyce
społecznej. Nie podejmuje walki z autentycznymi
problemami, jakie sprzyjają przemocy we
wzajemnych relacjach międzyludzkich. Nie
zamierza zwalczać zjawiska przemocy w mediach
czy pornografii uprzedmiotowiającej kobiety. Nie
podejmuje kwestii nadużywania alkoholu czy
narkotyków. Nie chroni też przed skrajną formą
przemocy wobec poczętych dzieci, jaką jest
aborcja.

Konwencja definiuje dyskryminację w sposób
ideologiczny, co pozwala naruszać powszechnie
uznane zasady prawa, w tym równość wobec
prawa. Narusza prawo Polski do decydowania w
sprawach wyznania, etyki, życia rodzinnego.
Pozwala formułować zalecenia i egzekwować je,
nawet jeżeli są niezgodne z zapisami Konstytucji
RP.
Analiza konwencji wskazuje, że przy jej pomocy
usiłuje się stworzyć nowy ład społeczny, w którym
rodzina i tradycja będą zmarginalizowane, a
państwo otrzyma instrumenty głębokiej kontroli
nad nimi. Nieład ten sprzeczny jest z autonomią
rodzin oraz ogranicza wolność obywateli.
Konwencja CAHVIO nie zmierza do budowania
pozytywnych relacji pomiędzy ludźmi, ale służy
projektowi przebudowy społeczeństwa na bazie
ideologicznej. Z tego powodu nie może być
akceptowana.
Rada ds. Rodziny wyraża uznanie dla działań wielu
osób i organizacji pozarządowych, w tym
szczególnie dla ruchów prorodzinnych, które
ukazują zagrożenia wynikające z ratyfikacji tej
konwencji.
Przewodniczący Rady ds. Rodziny KEP
Bp Jan Wątroba

Zasadniczy niepokój budzi ukierunkowanie
konwencji na walkę ze wspólnotami chronionymi
przez Konstytucję RP - małżeństwem i rodziną,
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Ze świata
Wrzesień – Niemcy

Hiszpania

Ojciec P. Luc Emmerich CSJ wobec zbliżającego

Premier rządu hiszpańskiego wycofał projekt

III Nadzwyczajnego Synodu Biskupów

ustawy ograniczającej zabijanie dzieci

zaproponował na łamach gazety: VISION 2000

nienarodzonych. Premier zapewnił, że obecna

Dekalog małżonków:

ustawa, która umożliwia aborcję na życzenie do
14 tygodnia ciąży a przy tym pozwala na

1. Modlić się, modlić się, modlić się

zabijanie dzieci chorych zostanie poprawiona.

indywidualnie i razem w rodzinie.
2. Rozmawiać, rozmawiać, rozmawiać, o

Rząd zajmie się także opracowaniem planu

wszystkim, ale przede wszystkim komunikować

ochrony rodziny. Poprawy ustawy o aborcji

co się z tobą dzieje.

domagali się uczestnicy marszów w obronie

3. Prosić zawsze (każdego dnia) o przebaczenie

życia w 65 miastach Hiszpanii. Podczas 2-

i wzajemnie sobie przebaczać.

letnich rządów Rajoya zabito 300 tysięcy

4. Mówić, pokazywać innym każdego dnia jak

dzieci.

ważni i cenni są dla Ciebie.
5. Nie staraj się zmieniać drugiego.

28 września – Watykan

6. Nigdy nie idź spać w gniewie. Przekaż sobie

Spotkanie Ojca Świętego Franciszka z seniorami

wcześniej znak wzajemnego przebaczenia.

na Placu Świętego Piotra.

7. Miej cierpliwość dla innych, ale także dla

Ojciec Święty podkreślił, że „szczęśliwe są

samego siebie.

rodziny, które mają blisko siebie dziadków i

8. Pamiętaj, że miłość nie ma granic, nie ma

babcie”. Zwrócił uwagę młodych aby nie

dla niej granic w rodzinie, nie ma granic w

porzucali dziedzictwa i tradycji swoich

społeczeństwie.

dziadków ale korzystali w pełni z tego

9. Nigdy nie zapominaj o gestach troskliwości,

międzypokoleniowego bogactwa.

czułości wobec innych.
10. Nigdy nie jest się zbyt starym, aby trzymać

Wrzesień - Ghana

się za rękę.

Angelina Mornah Domakyaareh podczas
kongresu poświęconego roli rodziny w nowej

Wrzesień - Watykan

ewangelizacji stwierdziła, że każda rodzina

Ojciec Święty Franciszek po raz pierwszy jako

potrzebuje czasu na to aby wspólnie się modlić

Papież pobłogosławił sakramentalny związek

i dzielić się doświadczeniem Bożego słowa.

małżeński 20 par. Wśród narzeczonych były

Rodzice mają obowiązek pozwolić i zachęcić

osoby, które otrzymały orzeczenie nieważności

swoje dzieci aby brały w pełni udział w różnych

małżeństwa w Trybunale Kościelnym, osoby,

akcjach Kościoła, które są dostosowane do ich

które mieszkały już wspólnie i mają ze sobą

wieku i rozwoju. Tylko miłość połączona z

dzieci, ale także pary, które poznały się we

odpowiedzialnością pozwoli później tym

wspólnotach kościelnych. Ojciec Święty

młodym ludziom wziąć odpowiedzialność za

podkreślił, że trud drogi życia rodzinnego i

siebie, społeczeństwo i Kościół.

małżeńskiego, przerasta niekiedy małżonków i
wtedy dochodzi do tragedii. Prosił małżonków

18-21 września – Madryt

aby czerpali z uzdrawiającej mocy sakramentu,

Kongres poświęcony Katolickiej Nauce

gdzie Chrystus leczy ich „ze śmiertelnej

Społecznej odbył się w Madrycie pod hasłem:

trucizny grzechu” i prowadzi ich ku świętości.

Wiara chrześcijańska i przyszłość Europy.
Kongres został zorganizowany prze biskupów
katolickich zrzeszonych w CCEE COMECE .
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Wrzesień – Stany Zjednoczone

rodzinnym, 23% to dzieci wychowywane

Wg. Badań przeprowadzonych w USA 50,2%

samotnie przez mamę, 7% jest wychowywane

dorosłych jest singlami. Od 35 lat jak wynika z

przez osoby żyjące w konkubinatach, 3% przez

badań coraz mniej osób zawiera związki

samotnych ojców, 3% przez dziadków. Tylko

małżeńskie. Badacze z Council on

34% dzieci dorasta w rodzinach gdzie oboje

Contemporary Families stwierdzili, że tylko 22%

rodzice mają stałą pracę.

dzieci rozwija się w tradycyjnym środowisku

Z Polski
7 września Kalwaria Zebrzydowska
Podczas Pielgrzymki Rodzin Archidiecezji Krakowskiej Kard. Stanisław Dziwisz zaapelował o walkę „z plagą ”
rozwodów rujnujących społeczeństwo odbierających dzieciom radość życia u boku kochających się rodziców.
27-28 września – Jasna Góra
Podczas dwudniowej Ogólnopolskiej Pielgrzymki na Jasną Górę przypominaliśmy sobie, że rodzina jest
„PIERWSZĄ I NAJWAŻNIEJSZĄ DROGĄ KOŚCIOŁA”. Pierwszego dnia Biskupi i Członkowie Rady ds. Rodziny KEP,
Diecezjalni Duszpasterze Rodzin oraz Diecezjalni Doradcy Życia Rodzinnego starali się odkrywać piękno
miłości, która objawiła się w pełni w Jezusie Chrystusie. Podczas Mszy Świętej za ojczyznę, Drogi Krzyżowej i
Apelu Jasnogórskiego, zawierzaliśmy wszystkie nasze rodziny Matce Pięknej Miłości.
Dziękujemy Księdzu Janowi Banachowi i współpracującym z nim pielgrzymom za przygotowanie rozważań
Drogi Krzyżowej oraz oprawy liturgicznej Eucharystii niedzielnej. Poniżej zamieszamy kilka zdjęć ze
spotkania.

Fot. Stojgniew Paluszewski
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Wydarzenia
Zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich zainteresowanych NPR, nauczycieli, instruktorów, Księży
Duszpasterzy na sympozjum pt.: „Życie i Płodność – Miłość i Odpowiedzialność”. Sympozjum to związane jest
ze Srebrnym Jubileuszem – XXV-lecie działalności PSNNPR. Szczegółowy program na stronie:
www.psnnpr.com/25-lecie

Modlitwa za Rodzinę
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.

Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo na

Spraw, aby miłość umacniana łaską Sakramentu

niebie i na ziemi,

Małżeństwa

Ojcze, który jesteś Miłością i Życiem,

okazywała się mocniejsza od wszelkich słabości i

spraw, aby każda ludzka rodzina na ziemi

kryzysów,

przez Twego Syna, Jezusa Chrystusa, „narodzonego z

przez jakie nieraz przechodzą nasze rodziny.

Niewiasty",

Spraw wreszcie – błagamy Cię o to

i przez Ducha Świętego,

za pośrednictwem Świętej Rodziny z Nazaretu –

stawała się prawdziwym przybytkiem życia i miłości

ażeby Kościół wśród wszystkich narodów ziemi

dla coraz to nowych pokoleń.

mógł owocnie spełniać swe posłannictwo

Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki

w rodzinach i poprzez rodziny.

małżonków

Przez Chrystusa Pana Naszego,

ku dobru ich własnych rodzin

który jest Drogą, Prawdą i Życiem

i wszystkich rodzin na świecie.

na wieki wieków. Amen.

Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w rodzinach
mocne oparcie dla swego człowieczeństwa
i jego rozwoju w prawdzie i miłości.

Redakcja:
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