Rodzina pierwszą i najważniejszą drogą Kościoła

RADA DS. RO DZINY KO NFERENCJI EPISKO PATU POLSKI

KRAJOWY OŚRODEK DUSZPASTERSTWA RODZIN
B i u l e t y n i n f o r m a c y j ny , 3 0 w r z e ś n i a 2 0 15 , N u me r 17

Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa
www.kodr.pl biuro@kodr.pl

We wrześniowym numerze

Abp Gądecki: umocnienie rodziny
głównym postulatem KEP na Synod
Umocnienie rodziny jest pierwszorzędnym i najbardziej potrzebnym postulatem delegacji polskich biskupów na zbliżający się Synod biskupów
– powiedział w poniedziałek w Warszawie abp
Stanisław Gądecki. Przewodniczący KEP wyraził
nadzieję, że październikowe zgromadzenia da
rodzinie, małżeństwu i Kościołowi wskazówki do
tego, jak prowadzić duszpasterstwo, które byłoby
bardziej skuteczne i rozległe.
Metropolita poznański uczestniczył w spotkaniu

Abp Gądecki: umocnienie rodziny głównym postulatem
KEP na Synod
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Papież Franciszek o małżeństwie i rodzinie
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Z Polski

3

Ze świata

5

doświadczeniem duchowym. Trzeba do niej przystępować w stanie łaski uświęcającej. – Natomiast
trwanie w drugim związku jest niestety trwaniem w
cudzołóstwie i w żaden sposób nie jest do pogodzenia z przystępowaniem do Komunii Świętej – zaznaczył.
Więcej: http://ekai.pl

nającym się 4 października XIV Zwyczajnym

Papież Franciszek o małżeństwie i
rodzinie

Zgromadzeniem Ogólnym Synodu Biskupów. Do-

Papież na audiencji ogólnej: rodziny antidotum na

prezentującym Stanowisko KEP przed rozpoczy-

kument mówi o wartości rodziny i nierozerwalności małżeństwa - które takim jest z woli samego
Chrystusa - a także o potrzebie otoczenia większą troską duszpasterską osób żyjących w związkach niesakramentalnych. Biskupi stwierdzają, że
w praktyce Kościoła konieczne jest też "dowartościowanie instytucji narzeczeństwa i wydłużenie
bezpośredniego okresu przygotowania do zawarcia sakramentu małżeństwa".
W spotkaniu uczestniczyli też pozostali delegaci
KEP na Synod Biskupów: abp Henryk Hoser i bp
Jan Wątroba oraz Jadwiga i Jacek Pulikowscy, którzy zostali mianowani przez Franciszka audytorami

synodu

o

rodzinie.

Obecny

był

także

sekretarz generalny KEP bp Artur Miziński i dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin
KEP ks. dr Przemysław Drąg.
Abp Gądecki - w nawiązaniu do propozycji zgłoszonej przez niektórych ojców synodalnych, a
dotyczącej Komunii Świętej dla osób rozwiedzionych żyjących w nowych związkach - przypomniał, że sakrament ten jest przede wszystkim

kryzys współczesnego społeczeństwa
02/09/2015
Rodziny powinny odgrywać kluczową rolę we
współczesnym świecie. Gdyby to one decydowały o
losach świata, mając na względzie przyszłe pokolenia, inaczej by były traktowane takie spawy jak
ziemia, dom, gospodarka czy praca – mówił
Franciszek na audiencji ogólnej. Kończąc cykl katechez o życiu rodzinnym Papież skupił się na przekazywaniu wiary.
Ojciec Święty rozpoczął swe rozważania od wyjaśnienia pewnej kontrowersji, która może się pojawić przy lekturze Ewangelii, a w szczególności
fragmentu, w którym Jezu mówi, że ten kto bardziej niż Jego kocha swych rodziców lub dzieci, nie
jest Go godzien.
„Oczywiście, Jezus nie chce usunąć czwartego
przykazania! Jest to pierwsze, główne przekazanie
w odniesieniu do ludzi. Pierwsze trzy odnoszą się
bowiem do Boga.”
Więcej: http://pl.radiovaticana.va

wyrazem pogłębionego życia sakramentalnego i
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Uproszczenie

procesu

o

stwierdzenie

nieważności ślubu kościelnego

Galilejskiej.
Więcej: http://pl.radiovaticana.va

08/09/2015
„Mitis Iudex Dominus Iesus”, co można prze-

Papież na Festiwalu Rodzin: warto żyć w

tłumaczyć „Pan Jezus łagodnym sędzią” – tak

rodzinie

zatytułowane jest opublikowane dzisiaj motu

27/09/2015

proprio Papieża Franciszka reformujące procedurę uznania nieważności ślubu kościelnego.

Rodzina napotyka wiele trudności, ale można
je przezwyciężyć siłą miłości. Warto walczyć o

Więcej: http://pl.radiovaticana.va

rodzinę, bo rodzina jest podstawą zdrowego
społeczeństwa – mówił Franciszek, zwracając

Audiencja ogólna: odnówmy przymierze między Kościołem i rodzinami

się
po raz pierwszy do
Światowego Spotkania Rodzin.

09/09/2015

Więcej: http://pl.radiovaticana.va

O potrzebie otwarcia się Kościoła na rodziny
mówił Franciszek na audiencji ogólnej. Kościół,

Papież do biskupów gości Spotkania Rodzin:

którego

pasterskie troski

drzwi

są

zamknięte,

nie

jest

Kościołem, lecz muzeum – stwierdził Papież.
Więcej: http://pl.radiovaticana.va

uczestników

27/09/2015
Franciszek, jak już wspomniałem, rozpoczął
przemówienie do biskupów od informacji o

Franciszek: szczęśliwe rodziny najlepszym
wsparciem dla doświadczających trudności

swym spotkaniu z ofiarami nadużyć. Potem
podjął refleksję nad miejscem rodziny w

10/09/2015

Kościele.

Trzeba z miłosierdziem przyjmować zranione

Więcej: http://pl.radiovaticana.va

rodziny, jednocześnie nie można poddawać się
ideologicznej kolonizacji. Papież Franciszek
mówił o tym w czasie spotkania z 400 członkami Equipes Notre-Dame, które odbyło się w
Sali Klementyńskiej.
Więcej: http://pl.radiovaticana.va
Papież na audiencji ogólnej o potrzebie nowego przymierza mężczyzny i kobiety
16/09/2015
Ludzkość pilnie dziś potrzebuje nowego przymierza mężczyzny i kobiety. Mówił o tym
Papież w ostatniej już katechezie z cyklu rozważań o małżeństwie i rodzinie, które prowadził od kilku miesięcy na audiencjach ogólnych.
Więcej: http://pl.radiovaticana.va
Papież do kubańskich rodzin: rodzina przyszłością świata
22/09/2015
Ostatnim punktem programu papieskiej wizyty
na Kubie było spotkanie z rodzinami w katedrze w Santiago de Cuba. Papież nawiązał do
odczytanej tam Ewangelii o weselu w Kanie

Strona | 2

Rodzina pierwszą i najważniejszą drogą Kościoła

Z Polski
Warszawa

Państwo Jadwiga i Jacek Pulikowscy z Poznania

Delikatność, czyli jak spowiadać (się) z aborcji

zostali mianowani przez papieża Franciszka

Spowiedź

audytorami Synodu o rodzinie.

z

aborcji

to

święto

Bożego

Miłosierdzia - mówi doświadczony spowiednik

Dr inż. Jacek Pulikowski jest nauczycielem aka-

i duszpasterz rodzin ks. dr Jarosław Szymczak

demickim

z Instytutu Świętej Rodziny w Łomiankach k.

Budowlanych na Politechnice Poznańskiej. Od

Warszawy.

około trzydziestu lat czynnie zaangażowany w

Więcej: http://radioem.pl

działalność Duszpasterstwa Rodzin, prowadzi

Warszawa

zajęcia w ramach Studium Rodziny przy
Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu. Jest

Sejm w pierwszym czytaniu odrzucił obywatel-

autorem wielu popularnych książek na temat

ski projekt ustawy całkowicie zakazujący aborcji. Za odrzuceniem projektu głosowało 206

narzeczeństwa, małżeństwa i życia w rodzinie.
Razem z żoną Jadwigą służą swoją wiedzą i

posłów.

doświadczeniem wielu małżeństwom w kryzy-

Projekt został przygotowany przez Fundację

sie. Przygotowują młodych do założenia rodzi-

Pro-prawo do życia. Decyzję posłów poprzedziła gorąca dyskusja w Sejmie.

ny prowadząc kursy przedmałżeńskie. Mają
troje dorosłych dzieci.

W trakcie debaty, doszło m.in. do wyłączenia

Więcej: http://www.hli.org.pl

mikrofonu Kai Godek z Fundacji Pro Prawo do
życia i Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej,

Kraków

która w Sejmie przedstawiała zasadność pro-

Akcja Katolicka broni rodziny

jektu ustawy. Wicemarszałek Sejmu Jerzy
Wenderlich zdecydował się na wyłączenie mi-

Z piątkowych obrad II Kongresu Akcji
Katolickiej, który trwa w Krakowie, popłynął w

krofonu, zwracając uwagę Godek, aby przema-

stronę władz państwa bardzo mocny sygnał w

wiając uszanowała osoby o innych poglądach.

sprawie rodziny.

Chodzi o porównywanie aborcji do praktyk

Były diagnoza, prognoza i zalecana kuracja, nie

obowiązujących w reżimach totalitarnych.

zabrakło też świadectwa.

Więcej: http://telewizjarepublika.pl

O kompetentną diagnozę postarała się dr Maria
Smereczyńska, konsultor Rady ds. Rodziny

Rzeszów

Episkopatu Polski. Przypomniała, że z perspek-

Małżeństwa bardzo potrzebują wsparcia
W tym gronie nie trzeba tłumaczyć jak wielki

tywy państwa rodzina nie jest jednym z wielu
możliwych modeli wspólnego życia, a funda-

kryzy przeżywa małżeństwo, spotykacie się z

mentem społeczeństwa. Tymczasem, np. przez

tym na co dzień. W Kościele pełnicie niezwykle

organy podatkowe jest traktowana surowiej niż

ważną posługę - powiedział bp Jan Wątroba,
ordynariusz rzeszowski, przewodniczący Rady

podmioty gospodarcze.
Więcej: http://krakow.gosc.pl

do

Spraw

Rodziny

Konferencji

w

Instytucie

Konstrukcji

Episkopatu

Polski, do animatorów Spotkań Małżeńskich.
W Rzeszowie odbył się ogólnopolski zjazd od-

Łódź
Media groźne dla rodziny

powiedzialnych za to stowarzyszenie.

Niestety sytuacja rodziny polskiej nie znajduje

Więcej: http://www.deon.pl

właściwego odbicia w mediach. Wyjątkiem są
media
katolickie
mówi
"Naszemu

Poznań

Dziennikowi" bp Adam Lepa z Rady ds. Środ-

Polskie małżeństwo zaproszone do udziału w
Synodzie.

ków Społecznego Przekazu Konferencji Episkopatu Polski.
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Tymczasem zwłaszcza w mediach komercyjnych spotkać można działania systematycznie

Episkopatu. Z jakim przesłaniem się tam udaje?

wspierające ideologię, która jest zagrożeniem

Abp Stanisław Gądecki: Jako pasterze Kościoła
w Polsce stoimy na gruncie nauczania Kościoła

dla prawidłowego rozwoju rodziny i niweczy

o małżeństwie i rodzinie. Jednocześnie pra-

proces wychowawczy młodego pokolenia wskazuje duchowny.

gniemy być otwarci na współczesne i przyszłe
wyzwania, jakie stoją przed małżeństwami i

Więcej: http://wiadomosci.wp.pl

rodzinami.
Więcej: http://wpolityce.pl

Kalwaria Zebrzydowska
Rodzino, Bóg nigdy nie milczy!

Częstochowa

- Tyle osób w ośmioletniej historii naszej piel-

Małżeństwo szkołą jedności

grzymki na pewno jeszcze nie było! - mówi

- Małżeństwo to przymierze mężczyzny i kobiety, monogamiczne i nierozerwalne, otwarte

Beata Handzlik z diecezjalnego duszpasterstwa
rodzin, które zorganizowało 8. Pielgrzymkę
Rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej.

na życie. Kościół nie odrzuca jednak tych, któ-

Więcej: http://bielsko.gosc.pl

czeń, poszli inną drogą. Uważa ich nadal za

rzy upadli, nie dochowali złożonych przyrzeswoje dzieci i pragnie zapewnić im duchową

***
Jak samorządy dbają o przyrost naturalny
Czego państwo nie może, to samorząd zrobi.
Wyludniające się gminy i miasta zmuszają wło-

opiekę. Miłość jest bowiem, jak naucza św.
Augustyn, matką jedności. Nie oznacza to jednak zawieszenia przykazań czy zmiany ich

darzy do prowadzenia aktywnej polityki proro-

wykładni
mówił
bp K. Nitkiewicz.

dzinnej. Często korzystają ze skuteczniejszych

Do tronu Jasnogórskiej Pani w dwudniowej

instrumentów niż państwo.

pielgrzymce przybyły rodziny z całej Polski.
Podczas tej pielgrzymki rodziny modlą się w

Więcej: http://praca.gazetaprawna.pl

do

zgromadzonych

intencji ojca świętego i zbliżającego się Synodu
Warszawa
Abp Gądecki: "Biskupi polscy nie są zabetono-

Biskupów poświęconego problemom rodziny.
Wspólne pielgrzymowanie rozpoczęła Msza św.

wani, nie zgadzamy się natomiast na zmianę

w kaplicy Cudownego Obrazu w intencji ojczy-

co do istoty w nauczaniu Kościoła”

zny, której przewodniczył bp Jan Wątroba,

Nie udajemy się na Synod Biskupów po to, by z

przewodniczący Rady ds. Rodziny KEP. Wieczorem małżonkowie wraz z rodzinami przeszli

kimś walczyć lub kogoś pouczać, pragniemy
natomiast, aby wziąć udział w refleksji całego
Kościoła
na
korzyść
rodziny—podkreśla

Drogą Krzyżową po wałach jasnogórskich. Nio-

abp Stanisław Gądecki.

ważali stacje Męki Chrystusa w odniesieniu do

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
wyraża nadzieję, że jednym z owoców zbliża-

codziennego życia we wspólnocie małżeńskiej.

jącego się synodu o rodzinie będzie odnowa

Przy każdej stacji robimy rachunek sumienia ze

duszpasterstwa rodzin poprzez zaangażowanie
w nie nowych sił ludzi świeckich, w szczegól-

wzajemnych relacji i w odniesieniu naszego

sąc krzyż w świetle płonących pochodni, roz-

Taka wspólna modlitwa umacnia nasz związek.

ności rodzin z doświadczeniem życia chrześci-

wspólnego życia do Boga. Tutaj miękną najbardziej zastygłe serca i czasem łzy popłyną z

jańskiego i małżeńskiego, które mogłyby towa-

oczu – dzielił się Andrzej z Radomia, który

rzyszyć innym rodzinom.

przybył na pielgrzymkę z żoną i dwójką dzieci.

4 października rozpoczyna się XIV Zwyczajne

Wraz

Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów nt.:

bp Krzysztof Nitkiewicz, polecając rodziny

„Powołanie i misja rodziny w Kościele i w świecie współczesnym”. Ksiądz Arcybiskup prze-

cierpiącemu Chrystusowi.
Więcej: http://sandomierz.gosc.pl

wodniczyć będzie delegacji polskiego

z

rodzinami

za

krzyżem

podążał
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Ze Świata
Watykan
Rzecznik Watykanu: aborcja pozostaje ciężkim

eurodeputowanych,
europosłanki Liliany

grzechem

Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów

Watykan

wyjaśnił,

że

decyzja

papieża

raport
portugalskiej
Rodrigues z Grupy

Franciszka, który upoważnił wszystkich kapła-

(S&D) w sprawie „wzmocnienia pozycji dziewcząt przez edukację w UE”. 408 europosłów

nów do rozgrzeszenia w Roku Świętym grzechu

głosowało za, 236 było przeciw.

aborcji nie oznacza "umniejszenia znaczenia
jego ciężkości".

Parlament Europejski przyjął w czwartek, mimo
głośnych protestów pojedynczych Raport za-

Więcej: http://www.polskieradio.pl

wierza skandaliczne propozycje. Wzmocnienie
społecznej pozycji dziewcząt ma nastąpić po-

Watykan

przez seks-edukację i naukę gender. I to już od

Konferencja ginekologów katolickich
W Rzymie zakończyła się 11 Międzynarodowa

pierwszej klasy szkoły podstawowej. Wątpliwo-

Konferencja

Organizacji

Ginekologów

ści budzą w szczególności postulaty o zachęcaniu dzieci, szczególnie dziewczynek, do ekspe-

Katolickich MaterCare International.

rymentowania w sferze seksualnej i oswajania

Tematem
tegorocznego
spotkania
był
„Katolicyzm i opieka nad zdrowiem matek”.

ich z homoseksualizmem. Oraz innymi, „niety-

Podczas Mszy dla uczestników spotkania prze-

powymi praktykami seksualnymi”.
To, że edukacja formalna jest zadaniem państw

wodniczący Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia
podziękował obecnym za ich troskę o życie i

członkowskich i UE nie może w nią ingerować,

rodzinę. „Kościół patrzy na Was jak na uczniów

Rodrigues Bruksela powinna „narzucić krajom

Chrystusa, którzy postanowili przeżywać swoją
profesję jako powołanie do ochrony i promocji

UE seks-edukację, jak nie w szkole, to poza

życia” – podkreślił abp Zygmunt Zimowski wy-

autorce

raportu

nie

przeszkadza.

Zdaniem

nią”.
Więcej: http://wpolityce.pl

rażając jednocześnie nadzieję, że będą oni
zawsze głosicielami „ewangelii życia”.

Berlin

Więcej: http://kosciol.wiara.pl

Około 150 osób ze Szczecina i okolic wzięło
udział w Marszu dla Życia w Berlinie. To głównie

Niemcy

przedstawiciele

w ciągu trzech miesięcy zabito prawie 25 tysię-

Civitas Christiana i Bractwa Małych Stópek, któ-

cy dzieci. Zbrodnia nazywana jest aborcją
Smutne wieści z Niemiec. Za Odrą jedynie w

re organizują szczeciński Marsz dla Życia -

okresie od początku kwietnia do końca czerwca

nych w Polsce.

tego roku zamordowano prawie 25 tysięcy

W tym roku ks. Tomasz Kancelarczyk - organi-

dzieci nienarodzonych. To i tak spadek względem roku poprzedniego.

zator szczecińskiego marszu - zaprosił także

Jak poinformował federalny Urząd Statystyczny

dla życia z innych miast.

Niemiec, w okresie od początku kwietnia do
końca czerwca 2015 roku zgłoszono 24 500

Specyfiką berlińskiej akcji jest fakt, że spokoj-

aborcji. To o 0,1 proc. mniej niż w analogicznym okresie w ubiegłym roku.
Więcej: http://www.pch24.pl

Katolickiego

Stowarzyszenia

największą manifestację w obronie nienarodzo-

do wspólnego wyjazdu organizatorów marszów

nie maszerujący uczestnicy z krzyżami w ręku
są prowokowani i zaczepiani przez osoby ze
środowisk

homoseksualnych,

zwolenników

aborcji czy transwestytów. Krzyże, które mają
symbolizować ofiary aborcji i eutanazji są cza-

Bruksela
Parlament Europejski przyjął w czwartek,
mimo głośnych protestów pojedynczych

sem wyrywane z rąk i profanowane. Marsz musi
być otoczony kordonem policji.
Więcej: http://ekai.pl
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Filadelfia

Wielka Brytania

Zakończył się Kongres Rodziny
W Filadelfii zakończył się "Kongres Rodziny".

Kard. Nichols: apel o interwencję w sprawie

Odbył się on w dniach 22-25 września w ramach VIII Światowego Spotkania Rodzin, które
trwa w największym mieście Pensylwanii pod

ustawy o eutanazji
Kard. Vincent Nichols wezwał brytyjskich katolików do kontaktowania się ze swoimi przedsta-

hasłem: „Miłość jest naszą misją: rodzina pełnią

wicielami w parlamencie i nakłaniania ich do
przeciwstawienia się legalizacji tzw. wspoma-

życia”.

ganego samobójstwa. Drugie czytanie kontro-

Wzięło w nim udział prawie 20 tys. ludzi: setki
biskupów, księży, osób konsekrowanych i prze-

wersyjnego projekt ustawy o eutanazji planowane jest w brytyjskiej Izbie Gmin 11 września.

de wszystkim rodzin z całego świata. Dzisiaj do
uczestników
Spotkania
dołączy
papież

Więcej: http://pl.radiovaticana.va

Franciszek. Wśród uczestników ŚSR jest delega-

Niemcy

cja z Polski z bp. Grzegorzem Kaszakiem, ordynariuszem diecezji sosnowieckiej oraz piel-

Abp Koch: trzeba odkryć na nowo sakrament

grzymi m.in. z diecezji legnickiej i płockiej oraz

„Ważne jest, by w pluralistycznym społeczeń-

przedstawiciele Polonii amerykańskiej.
Więcej: http://radioem.pl

stwie było jasne, czym jest sakrament małżeń-

małżeństwa

stwa. Jeśli nie uda nam się do niego zachęcić,
sprawić by przeskoczyła iskra, wtedy możemy

Watykan

zapomnieć o wszystkich krytycznych kwestiach”

Papież: nie otworzyłem furtki dla rozwodów
"Te zmiany były potrzebne" - powiedział papież

podkreślił abp Heiner Koch. Przewodniczący

o

episkopacie

dekretach

przyspieszających

procesy

o

stwierdzenie nieważności małżeństwa. Dodał,
że chciał je wprowadzić już Pius X.
Podczas podróży powrotnej z Filadelfii do

komisji ds. małżeństwa i rodziny w niemieckim
w

wywiadzie

dla

niemieckiego

agencji prasowej KNA mówił o oczekiwaniach
związanych ze zbliżającym
Synodem o rodzinie.

się

jesiennym

Rzymu, Franciszek - zgodnie z tradycją udzielił 40-minutowego wywiadu grupie dzien-

Więcej: http://pl.radiovaticana.va

nikarzy. Jedno z pytań dotyczyło ostatnich za-

***

rządzeń papieża w sprawie usprawnienia pro-

790190 podpisów zebrano pod “Synowskim

cesu

błaganiem do Papieża Franciszka na temat
przyszłości rodziny”, które dzisiaj przekazano

stwierdzania

nieważności

małżeństwa.

Jean Marie Guenois z francuskiego Le Figaro
zapytał go, czy te dokumenty nie tworzą de
facto "katolickiego rozwodu" oraz dlaczego

Ojcu Świętemu.

Podpisy zbierano w 178 kra-

zamknięto dyskusję na ten temat

202 kardynałów, arcybiskupów i biskupów.

Więcej: http://www.deon.pl

Podpisani proszą Papieża, aby „zabrał głos i

jach. Pod apelem podpisało się między innymi

rozproszył

niejasności,

które

spowodowały

Nigeria

dezorientację wielu katolików na temat możli-

Przewodniczący episkopatu Nigerii jednoznacz-

wości dopuszczenia do Eucharystii rozwiedzio-

nie potępił tzw. „małżeństwa homoseksualne”.
Abp Ignatius Kaigama mówił o tym na zebraniu

nych żyjących w nowych związkach, co miałoby

plenarnym Konferencji Biskupów Katolickich

zalegalizowano by cudzołóstwo”.

Nigerii, które odbyło się 13 września w Port

Więcej: http://pl.radiovaticana.va

w Kościele otworzyć szczelinę, poprzez którą

Harcourt w stanie Rivers.
Więcej: http://pl.radiovaticana.va
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Rodzina pierwszą i najważniejszą drogą Kościoła
Adoptuj Misyjnych Seminarzystów
Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła proponuje dołączenie do akcji Adoptuj Misyjnych Seminarzystów
(AdoMiS). Polega ona na otoczeniu modlitwą i w miarę możliwości wsparciem finansowym kleryków z seminarium na Madagaskarze i w Peru. Mogą się w to włączać osoby indywidualne, rodziny, wspólnoty Domowego Kościoła, grupy formacyjne. Więcej informacji na stronach www.adomis.missio.org.pl.
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