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Papież Franciszek o małżeństwie i rodzinie
Papież do Polaków: rodzice przykładem dla dzieci
19 września br., pozdrawiając obecnych na audiencji Polaków, Papież powołując
się na przykazanie mówiące o czci do ojca i matki, zachęcił rodziców do dbania o
wzajemną miłość, która daje dzieciom poczucie bezpieczeństwa i uczy ich piękna,
wierności oraz szacunku.
[ Witam serdecznie obecnych tu Polaków. «Czcij ojca swego i matkę swoją», to nie bezduszny nakaz ani pobożne
życzenie, ale to Boże przykazanie, polecenie z obietnicą budowania pomyślnej przyszłości, tworzenia zdrowych
relacji rodzinnych. Niech harmonia uczuć między ojcem i matką – mamą i tatą – daje dzieciom w waszych
rodzinach poczucie bezpieczeństwa, uczy je piękna miłości, wierności i uczciwości, niech rodzi wobec rodziców
szacunek, wdzięczność i posłuszeństwo. Rodzicom, którzy starają się o harmonię i świętość rodziny, i dzieciom
wrażliwym na ich potrzeby, z serca błogosławię. ]
www.vaticannews.va

Papież: nie dla małżeństw „w pośpiechu”
27 września br., w czwartek wieczorem w Bazylice św. Jana na Lateranie Papież spotkał się z ośmiuset pięćdziesięcioma uczestnikami kursu formacyjnego o małżeństwie i rodzinie zorganizowanego przez Diecezję
Rzymską i Trybunał Roty Rzymskiej. Po raz kolejny Franciszek wskazał na potrzebę utworzenia w Kościele stałego katechumenatu małżeńskiego, który będzie obejmował przygotowanie, celebrację sakramentu oraz pierwsze lata trwania związku. Ważne jest wspólne towarzyszenie na różnych etapach przez duszpasterzy, doświadczonych małżonków oraz specjalistów w dziedzinie psychologii i budowania relacji.
Ojciec Święty podkreślił, że małżeństwo nie jest jedynie wydarzeniem społecznym, ale sakramentem, który wymaga odpowiedniego przygotowania oraz świadomego zawarcia. Powiedział wyraźnie, żeby nie bać się odmówić udzielenia sakramentu, gdy spostrzegamy, że narzeczeni nie mają wiary. Ten brak wiary może rodzić pytanie o to, czy zawarte małżeństwo jest w ogóle ważne. To nie tyle problem ukrytej niedojrzałości, która niespodziewanie się pojawiła, ale słabość wiary oraz brak oparcia w Kościele są przyczynami kryzysów – zauważył
Papież. Przygotowanie do małżeństwa nie powinno się zatem kończyć na kilku krótkich spotkaniach. Franciszek
przypomniał, aby nie zawierać związków w pośpiechu, np. dlatego, że narzeczona jest w ciąży. Przestrzegał
przed zbyt szybkim i radykalnym rozwiązywaniem problemów.
Papież podjął też problem adwokatów, którzy wykorzystują kryzysy małżeńskie dla zarabiania pieniędzy, dążąc
za wszelką cenę do stwierdzenia nieważności małżeństwa. Franciszek podkreślił darmowość procesu kanonicznego. Przypomniał, że adwokaci powinni zadawalać się minimalną stawką. Kościół nie jest bowiem od uprawiania handlu, ale od prowadzenia duszpasterstwa małżeństw. Dotyczy to również sytuacji, kiedy ludzie zdali sobie
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sprawę z tego, że ich związek nie jest prawdziwym małżeństwem sakramentalnym i chcą wyjść z tej sytuacji.
Należy ich wysłuchać i starać się zrozumieć, a nie tylko przedstawiać normy prawne – dodał Ojciec Święty.
www.opoka.news

Papież: dzielona wiara rodzi miłość
O miłości, która zrywa oddzielające nas łańcuchy oraz buduje dużą rodzinę, gdzie możemy poczuć się jak
w domu mówił Papież na spotkaniu z osobami wspieranymi przez dobroczynne dzieła Kościoła.
Dziękując małżeństwu z dziewięciorgiem dzieci za złożone świadectwo, wskazał na piękno domowego ciepła,
które rodzi się dzięki przebywaniu w rodzinie, gdzie nie brak problemów i głośnych rozmów, ale jest pragnienie
wspólnego kroczenia do przodu.
“Kiedy wiara nie boi się porzucić wygód, dać coś z siebie i ma odwagę, by wyjść, to udaje się jej wyrazić
najpiękniejsze słowa Nauczyciela: «abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem» (J 13, 34) –
mówił Ojciec Święty. - Miłość, która zrywa izolujące nas i oddzielające łańcuchy, stawiając mosty; miłość, która
pozwala nam zbudować dużą rodzinę, w której wszyscy możemy poczuć się jak w domu, podobnie, jak w tym
domu. Miłość, która ma posmak współczucia i godności. ”
Franciszek odniósł się także do świadectwa Włodzimierza, który mówił o sile, jaką dał mu Bóg w wychodzeniu
z choroby alkoholowej. Podkreślił, że największą radością Pana jest to, jak widzi człowieka, który rodzi się na
nowo. Dlatego daje nam ciągle nową szansę. Stąd ważną rzeczą jest przekonanie, że nigdy nie jesteśmy sami
i że każde życie ma swoją wartość. Zachęcił także zebranych do wychodzenia na ulice, aby dać potrzebującym
nadzieję i ukazywać im Jezusa.
www.vaticannews.va
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Z Polski
Budujmy życie rodzinne na Eucharystii
Dwa dni 22 i 23 września 2018 r. trwała na Jasnej Górze 34. Ogólnopolska Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin,
w której wzięło udział ponad 5 tysięcy osób - małżeństwa, rodziny, doradcy życia rodzinnego, osoby zaangażowane w duszpasterstwo rodzin. Organizatorem pielgrzymki był Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin
przy KEP. Hasłem pielgrzymki w roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości były słowa kard. Stefana
Wyszyńskiego: „Rodzina Bogiem silna mocą swojego narodu”.
Centralnym punktem była niedzielna Msza św. na jasnogórskim
Szczycie, której przewodniczył abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski, wiceprzewodniczący KEP. Wraz z Księdzem Arcybiskupem Mszę św. koncelebrowali biskup toruński Wiesław Śmigiel,
przewodniczący Rady ds. rodziny przy KEP oraz abp senior Edward
Nowak z Watykanu.
W imieniu ojców paulinów pielgrzymów powitał podprzeor o. Mieczysław Polak. „Serdecznie wam życzę, by spojrzenie Matki z Jasnogórskiego Wizerunku udzieliło każdemu potrzebnych łask i duchowych mocy, aby każda Polska rodzina, biorąc wzór ze św. Rodziny, Bogiem silna, napełniona Duchem Świętym, dawała świadectwo wiary i budowała naszą Ojczyznę bardziej braterską i ewangeliczną Nawiązując do Ewangelii gdy uczniowie nie rozumiejąc zapowiedzi Jezusa, że będzie cierpiał i umrze , zaczynają sprzeczać
się między sobą, kto z nich jest najważniejszy abp Marek Jędraszewski mówił: „Spróbujemy wniknąć w to, co dzieje się w życiu
małżeńskim i rodzinnym, kiedy małżonkowie zaczynają zapominać,
brać w nawias, lub niestety wręcz lekceważyć dzieło zbawcze Jezusa
Chrystusa, jeżeli nie ma tego najbardziej istotnego związania z Chrystusem, związania, które zaistniało w życiu
każdej i każdego z nas od momentu chrztu świętego?” – mówił o. paulin. To zaczyna się nieodwracalny, wydawałoby się nieraz, proces zamykania się w kręgu własnego ja, koncentrowaniu się na sobie samym, na własnych
sprawach, na, jak to się dzisiaj często mówi, samorealizacji. A to nieuchronnie prowadzi do nieporozumień,
kłótni i niezgody. (…) Rwą się więzy międzyludzkie, nawet te najbardziej święte – sakramentalne, małżeńskie i
rodzinne. Ulegają przerwaniu także więzy człowieka z Bogiem”.
Wobec współczesnych zagrożeń „tak bardzo ważne, drodzy siostry i bracia, jest ciągłe odnawiane przez nas
spojrzenie chrześcijańskie na to, czym jest małżeństwo i rodzina” – mówił dalej kaznodzieja.
„Nie ma wspólnoty z jednej strony bardziej bliskiej, a z drugiej strony będącej przestrzenią dla ogromnej ofiarności i zatroskania o sobie nawzajem, jak wspólnota małżeńska. I dlatego nigdy nie dość wchodzić w tajemnicę
chrześcijańskiego małżeństwa i jedności małżeńskiej, nigdy nie dość, zwłaszcza dzisiaj, wobec plagi prawdziwej, która dotyka także naszej polskiej społeczności i polskiego narodu, niestety, – plagi rozwodów, ale także
związków partnerskich, i bardzo często ze strony ludzi, którzy są ochrzczeni, i którzy z punktu widzenia prawa
kanonicznego nie mają żadnych przeszkód, by związek małżeński zawrzeć. Ale nie chcą się zobowiązywać, bo
to kosztuje – zobowiązywać się do miłości i wierności aż do końca życia, i uczciwości małżeńskiej. I lekceważą
sobie tak konieczne otwarcie się na Boże błogosławieństwo” – mówił metropolita krakowski.
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„Pokój serc musi być nieustannym darem obojga, mimo nieuniknionych niekiedy napięć i trudności. Ponad
wszystko pokój! Bo ostatecznie życie małżeńskie, to szczególne bycie razem, ma być wspólną drogą do tej pełni
pokoju, która jest w Domu Ojca bogatego w miłosierdzie – podkreślał abp Marek Jędraszewski - Gdzie jest takie
nastawienie na Bożą mądrość, tam także jest otwarcie na dziecko. Scena z dzisiejszej Ewangelii, kiedy Chrystus
bierze w objęcia dziecko, błogosławi je i mówi, że kto je przyjmuje, przyjmuje Jego, Chrystusa – ta scena najczęściej odnoszona jest do tego, abyśmy umieli, jeśli trzeba, przyjąć pod swój dach dziecko - sierotę, dziecko
opuszczone przez swoich rodziców, dziecko potrzebujące
domowego ciepła. Przyjąć każde dziecko. Bo jest to przyjęcie Chrystusa. Przyjąć każde dziecko jako błogosławieństwo, jako wielką nadzieję na przyszłość. Jakżesz to
piękne, takie wniknięcie w tajemnicę dziecka i jego obecności w życiu małżeńskim i rodzinnym; jakżesz to piękne
wobec tego, co próbuje się lansować jako prawo do zabijania dzieci nienarodzonych, jako prawo wolności decydowania o sobie. A jest to przecież prawo, które jest najwyższym bezprawiem, i jakże dramatycznym przekreślaniem możliwości obecności Chrystusa w życiu małżeńskim i rodzinnym”.
„Tak konieczne jest, drodzy siostry i bracia, aby życie małżeńskie i rodzinne każdej polskiej rodziny było nieustannie budowane na Eucharystii, zwłaszcza Eucharystii niedzielnej – nawoływał metropolita krakowski - Bo tam
możemy trwać w Chrystusowej miłości. Tam otrzymujemy siłę do wzajemnej miłości męża do żony, żony do
męża, rodziców do dzieci, dzieci do rodziców”.
W czasie Mszy św. nastąpiło odnowienie przyrzeczeń małżeńskich przez zgromadzonych na placu pielgrzymów
oraz ślubowanie 40 nowych doradców życia rodzinnego. Na zakończenie Mszy św. małżeństwa i rodziny złożyły
Akt Zawierzenia Matce Bożej Królowej Polski.
www.niedziela.pl

W dniu 25 września 2018 r. na 380.
Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski
zatwierdzono nowy skład Rady ds. Rodziny.
Aktualna lista członków i konsultorów Rady tutaj
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W każdej diecezji powstanie program ochrony dzieci
W każdej polskiej diecezji zostanie opracowany
i wdrożony w życie program prewencji przed przestępstwami wykorzystywania dzieci i młodzieży na tle
seksualnym – potwierdził dziś w rozmowie KAI abp
Wojciech Polak. W przerwie obrad Episkopatu w Płocku
Prymas Polski przypomniał, że ustalenia takie zapadły
już podczas sierpniowej Rady Biskupów Diecezjalnych
na Jasnej Górze.
Prymas Polski zapowiedział też, że biskupi przygotują
raport, który da wyobrażenie o skali zjawiska wykorzystywania seksualnego dzieci przez duchownych.
Natomiast podczas obrad Episkopat będzie kontynuował prace nad listem pasterskim na temat wykorzystywania
nieletnich.
Przypomnijmy, że zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami każda diecezja zobowiązała się przygotować program
prewencji, określający zasady profilaktyki w zakresie ochrony dzieci i młodzieży. Program ma obowiązywać we
wszystkich instytucjach katolickich pracujących z młodzieżą na terenie danej diecezji, a więc w szkołach i placówkach wychowawczych, czy ruchach młodzieżowych.
Analogiczne programy prewencji mają powstać w każdym zgromadzeniu zakonnym prowadzącym pracę wychowawczą bądź edukacyjną. – Chodzi o to, aby ci wszyscy, którzy w danej diecezji lub zakonie mają kontakt z
dziećmi i młodzieżą, potrafili właściwie w różnych sytuacjach działać, jeśli dostrzegliby jakiekolwiek zagrożenia
– mówił KAI Prymas Polski po sierpniowych obradach Rady Biskupów Diecezjalnych na Jasnej Górze.
Podczas 380. Zebrania Plenarnego KEP w Płocku biskupi omawiają kwestie duszpasterstwa młodzieży w związku
z nadchodzącym synodem biskupów w Rzymie na temat wyzwań młodego pokolenia. Jednym z tematów jest
także duszpasterstwo rodzin omawiane w kontekście Światowego Spotkania Rodzin w Dublinie w Irlandii, które
miało miejsce od 22 do 26 sierpnia.
www.ekai.pl

Zero tolerancji dla grzechu i przestępstwa pedofilii w Kościele i społeczeństwie
Dobro dzieci i młodzieży jest dla Kościoła najważniejsze. Stanowisko Kościoła w tej kwestii jest jednoznaczne
i niezmiennie: zero tolerancji dla grzechu i przestępstwa pedofilii w Kościele i społeczeństwie – powiedział ks.
Paweł Rytel-Andrianik podczas spotkania z dziennikarzami przed 380. zebraniem plenarnym Episkopatu Polski, które rozpoczęło się we wtorek w Płocku. Prewencja nadużyć seksualnych wobec małoletnich ma być jednym z głównych tematów dwudniowych obrad biskupów.
Więcej: www.niedziela.pl
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Centrum Życia i Rodziny prowadzi kampanię przeciwko homoseksualnej indoktrynacji w ZHP
Centrum Życia i Rodziny zainicjowało kampanię przeciwko homoseksualnej indoktrynacji dzieci i młodzieży w
Związku Harcerstwa Polskiego. W sierpniu br. aktywista homoseksualny Robert Biedroń i Naczelniczka ZHP Anna
Nowosad wystąpili wspólnie wobec tysięcy harcerzy w Gdańsku. W czerwcu Główna Kwatera ZHP dopuściła praktykujących homoseksualistów do funkcji wychowawców dzieci i młodzieży. Pół roku wcześniej ZHP zorganizowało dla instruktorów harcerskich warsztaty prowadzone przez aktywistów homoseksualnych i seks-edukatorów, połączone z projekcją filmu propagandowego „kina LGBT”. A wszystko to za pieniądze polskiego podatnika….

Większość rodziców, których dzieci należą do ZHP, nie zdaje
sobie sprawy, jakie treści są tam przekazywane – zwraca
uwagę Paweł Kwaśniak, Prezes Centrum Życia i Rodziny. Dlatego uruchomiliśmy kampanię wzywającą władze ZHP do zaprzestania promowania homoseksualizmu i innych niemoralnych praktyk. Petycję można podpisać na stronie internetowej
uruchomionej przez Centrum Życia i Rodziny: www.teczowezhp.pl
Zaledwie miesiąc temu na Zlocie 100-lecia w Gdańsku Naczelniczka ZHP, czyli przełożona wszystkich harcerek
i harcerzy wystąpiła razem z Robertem Biedroniem, który od wielu lat publicznie manifestuje pożycie z drugim
mężczyzną, bywanie w nocnych klubach dla gejów i korzystanie z pornografii.

To tak jakby najwyższy autorytet ZHP wyraził aprobatę dla takich niemoralnych praktyk – ocenia Kazimierz
Przeszowski z Centrum Życia i Rodziny.
Tuż przed wakacjami Główna Kwatera ZHP wydała ogólnopolski podręcznik dla drużynowych pt. „Tężnia ducha ”.
Ta oficjalna publikacja, w rozdziale pt. „Każdy inny, wszyscy równi”, dopuszcza praktykujących homoseksualistów do funkcji opiekunów oraz wychowawców dzieci i młodzieży!:

Także osoby nieheteronormatywne (czyli homo- i biseksualiści) mogą być członkami ZHP oraz zdobywać kolejne
stopnie i funkcje. To, z kim dana osoba jest w związku, stanowi jej sprawę prywatną – prawa i obowiązki osób
homoseksualnych w ZHP są takie same, jak osób tworzących związki heteroseksualne.
Rodzice, wychowawcy i wszystkie osoby które sprzeciwiają się promocji homoseksualizmu w ZHP mogą wysłać
petycję do władz tej organizacji za pośrednictwem strony internetowej: www.teczowezhp.pl
Zachęcamy też do pobrania petycji (poniżej), wydrukowania większej ilości, zebrania podpisów wśród rodziny,
przyjaciół, znajomych itp. a następnie przesłania na adres: Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny z
siedzibą w Warszawie, Skrytka pocztowa 146, 31-045 Kraków 1
Petycje zostaną przekazane zbiorczo do władz Związku Harcerstwa Polskiego
Do pobrania: – PETYCJA – BROSZURA , www.czir.org
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Warszawa: Kard. Nycz: Kościół mówi „nie” dla małżeństw tej samej płci
– Świat doszedł do takiego punktu, kiedy Kościół musi powiedzieć i będzie mówił „nie”, ponieważ małżeństwo
ustanowione przez Boga, podniesione do sakramentu przez Jezusa jest i będzie zawsze w Kościele związkiem
mężczyzny i kobiety – mówił kard. Kazimierz Nycz podczas XIII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rodziny Radia
Maryja do Narodowego Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.
Tysiące pielgrzymów z całej Polski przybyło w czwartek wieczorem w ramach Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rodziny
Radia Maryja do Narodowego Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, aby modlić się w intencji życia poczętego i rodzin.
Temat wrześniowego spotkania brzmiał: „<Służyć ludzkiemu życiu to służyć Bogu i każdemu życiu, od tego w
łonie matki, po to starcze, cierpiące i chore> (Papież Franciszek) – Święty Józefie, Twojej opiece zawierzamy życie
każdego człowieka”.
Pielgrzymkę rozpoczął koncert „Z wiarą i patriotycznie w 100-lecie odzyskania niepodległości” w wykonaniu zespołu wokalno-instrumentalnego „AGNUS DEI” pod kierunkiem Agnieszki Jesion.
Modlitwę wstawienniczą w intencji rodzin i obrony życia nienarodzonych przed obrazem św. Józefa Kaliskiego
poprowadził ks. Michał Świgoniak. Konferencję nt. „Każdy dzień jest dobry, by bronić życia, jest też wiele sposobów, by to skutecznie czynić” wygłosił ks. Tomasz Kancelarczyk, kapłan archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej,
prezes Fundacji Małych Stópek, organizator Marszów dla życia w Szczecinie. Duchownemu towarzyszyli współpracownicy z Fundacji. Rozmowę z gośćmi prowadził ks. prał. Leszek Szkopek.
W homilii podczas Mszy św. kard. Kazimierz Nycz wskazywał, że we współczesnym świecie widoczna jest próba
redefinicji sakramentu małżeństwa. – Nawet papieżowi Franciszkowi podczas niedawnej wizyty wielcy tego świata
potrafili podpowiadać co Kościół musi zrobić, żeby był akceptowany w świecie. Podpowiadano, że musi dopuścić
małżeństwa osób tej samej płci. Świat doszedł do takiego punktu, kiedy Kościół musi powiedzieć i będzie mówił
nie, ponieważ małżeństwo ustanowione przez Boga, podniesione do sakramentu przez Jezusa jest i będzie zawsze w Kościele związkiem mężczyzny i kobiety – wołał celebrans.
Podkreślał, że małżonkowie w sakramencie małżeństwa uczestniczą w wielkiej tajemnicy miłości Boga do człowieka, Jezusa do Kościoła. – Miłość mężczyzny i kobiety w małżeństwie jest tak wielka, że jest znakiem miłości
Chrystusa do Kościoła. Ludzie patrząc na małżonków żyjących piękną miłością zdolną przebaczać na co dzień,
stawiają współczesnemu światu pytanie jakże wielka musi być miłość Jezusa do Kościoła skoro tak piękna może
być i jest miłość małżonków względem siebie – zaznaczył kaznodzieja.
Odwołując się do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości akcentował, że w wymiarze życia osobistego, rodzinnego, wspólnotowego człowiek powinien cieszyć się prawdziwą wolnością a nie swawolą.
Więcej: www.ekai.pl
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Ogólnopolska Konferencja Naukowa Stowarzyszenia Kanonistów Polskich nt. ochrony małżeństwa i rodziny w nauczaniu Franciszka
„Ochrona małżeństwa i rodziny w nauczaniu i ustawodawstwie papieża Franciszka” to temat Ogólnopolskiej
Konferencji Naukowej zorganizowanej od 3 do 5 września w Rzeszowie przez Stowarzyszenie Kanonistów
Polskich. Patronat nad spotkaniem objął biskup rzeszowski Jan Wątroba, przewodniczący Rady KEP ds. Rodziny.
Udział w konferencji bierze m.in.: bp Artur G. Miziński, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski.
W spotkaniu poświęconym ochronie małżeństwa i rodziny oprócz
biskupa rzeszowskiego Jana Wątroby i sekretarza generalnego KEP
bp. Artura Mizińskiego wzięli udział m.in. bp Antoni Dziemianko,
biskup piński, sekretarz generalny Konferencji Katolickich Biskupów Białorusi oraz biskupi z Polski: bp Edward Białogłowski, biskup pomocniczy diecezji rzeszowskiej; bp Krzysztof Nitkiewicz,
biskup sandomierski i bp Stanisław Stefanek, biskup senior diecezji łomżyńskiej, wieloletni przewodniczący Rady KEP ds. Rodziny.
Ogólnopolska Konferencja Naukowa Stowarzyszenia Kanonistów Polskich rozpoczęła się w poniedziałek wieczorem. We wtorek rano, po uroczystym otwarciu konferencji, pierwszej sesji przewodniczył bp Artur G. Miziński. W jej trakcie bp Jan Wątroba przedstawił informacje dotyczące nowej instrukcji KEP poświęconej problematyce małżeństwa i rodziny. Następnie ks. dr hab. Leszek Adamowicz oraz ks. dr hab. Piotr Majer omówili nowy
dekret KEP dotyczący przygotowania do małżeństwa, a dr hab. Paweł Sobczyk przedstawił nowe rozwiązania
dotyczące ochrony i opieki nad małżeństwem i rodziną w prawie polskim.
W trakcie sesji drugiej, której przewodniczył bp Krzysztof Nitkiewicz, biskup sandomierski, wykłady wygłosił
ks. prof. dr hab. Wojciech Góralski i ks. prof. dr hab. Ginter Dzierżon. Sesji trzeciej przewodniczył bp Antoni
Dziemianko z diecezji pińskiej. Ta część konferencji poświęcona była kompetencjom sędziego instruktora
w nowym procesie małżeńskim oraz roli adwokata w tym procesie. Powiedzieli o tym ks. dr hab. Jan Krajczyński
i ks. prof. dr hab. Tomasz Rozkrut.
Kolejnej sesji przewodniczył bp Stanisław Stefanek z Łomży. O zadaniach małżonków względem siebie w perspektywie Kościoła i Narodu powiedział ks. prof. dr hab. Józef Krzywda, a o problemie hermeneutycznym
orzecznictwa kościelnego – ks. dr hab. Andrzej Pastwa.
Po dyskusji zebrani na konferencji wzięli udział w Mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem bp. Jana
Wątroby w katedrze rzeszowskiej. Na zakończenie dnia miało miejsce Walne Zebranie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich.
W środę, 5 września odbyły się dwie kolejne sesje konferencji. Pierwszej z nich przewodniczył ks. dr hab. Mirosław Sitarz. Wykłady dotyczące prawnej ochrony tożsamości seksualnej osoby oraz temat: „transseksualizm
a niezdolność do zawarcia małżeństwa” omówili: ks. dr hab. Piotr Steczkowski i ks. dr Jan Słowiński. W ostatniej
sesji, której przewodniczył bp Edward Białogłowski, wykład „Wykluczenie potomstwa jako tytuł nieważności
małżeństwa” omówił ks. dr hab. Piotr Ryguła, a ks. dr hab. Piotr Kroczek omówił kwestię kompetencji promotora
sprawiedliwości w nowym procesie małżeńskim.
www.episkopat.pl
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Warszawa: Sejm odrzucił petycję ws. referendum “antyaborcyjnego”
Posłowie z sejmowej komisji ds. petycji odrzucili złożoną przez jednego z obywateli petycję postulującą zarządzenie ogólnopolskiego referendum w sprawie “liberalizacji przepisów antyaborcyjnych”. Autor wniosku chciał
zapytać Polaków, czy zgodziliby się na wprowadzenie prawa do aborcji ze względu na “ciężkie warunki życiowe”
lub gdy kobieta “nosi pod sercem niechciane dziecko”.
Autor petycji postulował zarządzenie przez Sejm RP “ogólnokrajowego referendum w sprawie liberalizacji przepisów antyaborcyjnych”. Postulat swój uzasadnił tym, że działa “w interesie publicznym”, z uwagi na “podziały społeczne wywodzące się z efektów narzuconych odgórnie obowiązujących
przepisów o aborcji”, a także ze względu na “zdrowie społeczne oraz prawo do zdrowia i miłości rodzicielskiej każdego
Polaka i Polki”.
Podał też propozycję pytania referendalnego: “Czy jest Pani/Pan za tym, aby prawo dopuszczało przerwanie
ciąży, jeśli kobieta ciężarna znajduje się w ciężkich warunkach życiowych lub kiedy nosi pod sercem niechciane
dziecko?”.
“Choć obecna sytuacja legislacyjna nie dopuszcza przerywania ciąży w przypadkach biedy lub niechcianych
ciąż, wydaje się słuszne założenie, że jedynie w rodzinach, które świadomie i z autentyczną miłością poświęcają się swoim dzieciom, można mówić o wychowywaniu zdrowych dzieci” – uzasadniał swoją petycję wnioskodawca.
Negatywną opinię o petycji wyraziło Biuro Analiz Sejmowych. Jej autor, Wojciech Odrowąż-Sypniewski przypomina, że kwestia zawarta w petycji była już rozważana przez Trybunał Konstytucyjny. W wyroku z 28 maja
1997 r. TK odnosił się do zliberalizowanej rok wcześniej ustawy z 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie
płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.
TK uznał wtedy, że przepis, który zalegalizował przerywanie ciąży w przypadku, gdy kobieta ciężarna znajduje
się w ciężkich warunkach życiowych lub trudnej sytuacji osobistej, jest niezgodny zasadą demokratycznego
państwa prawnego.
“Demokratyczne państwo prawa jako naczelną wartość stawia człowieka i dobra dla niego najcenniejsze. Dobrem takim jest życie, które w demokratycznym państwie prawa musi pozostawać pod ochroną konstytucyjną
w każdym stadium jego rozwoju” – uzasadniono w wyroku TK.
Sędziowie zaznaczyli też, że prawo kobiety ciężarnej do niepogarszania swojego położenia materialnego jest
prawem do swobodnego kształtowania swoich warunków życiowych. Prawo to nie może jednak prowadzić do
naruszenia fundamentalnego dobra, jakim jest życie ludzkie.
Zapisane w Konstytucji gwarancje ochrony życia ludzkiego wynikają nie tylko z zasady demokratycznego państwa prawnego (art. 2), ale także z art. 30 (przyrodzona i niezbywalna godność jako źródło wolności i praw
człowieka) oraz art. 38 (gwarancja prawnej ochrony życia każdego człowieka).
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Ponadto ochrona życia dziecka w fazie prenatalnej wiąże się z art. 18 (ochrona macierzyństwa i rodzicielstwa),
art. 71 (ochrona rodziny) oraz art. 72 (ochrona praw dziecka). “Niezależnie od toczonych w piśmiennictwie sporów dotyczących granic tej ochrony, dominuje stanowisko uznające życie dziecka w fazie prenatalnej za wartość
konstytucyjną” – stwierdza w ekspertyzie ekspert BAS.
W podsumowaniu opinii ekspert Biura Analiz Sejmowych podkreśliło, że pozytywna odpowiedź na postawione w
petycji pytanie referendalne “stałaby w kolizji z konstytucyjnymi gwarancjami ochrony życia w fazie prenatalnej”.
Legalizacja przerwania ciąży z uwagi na „ciężkie warunki życiowe” oraz wolę kobiety ciężarnej nie znajduje dostatecznego usprawiedliwienia koniecznością ochrony innej wartości, prawa lub wolności konstytucyjnej, a tym
samym narusza gwarancje konstytucyjne dla życia ludzkiego – stwierdził ekspert ds. legislacji w Biurze Analiz
Sejmowych.
Posłowie z komisji ds. petycji zgodzili się, by nie uwzględniać “żądania będącego przedmiotem petycji”, a zatem
petycja ta została odrzucona.
www.ekai.pl

Polska niewystarczająco chroni życie nienarodzonych dzieci – konferencja Ordo Iuris
W przestrzeni publicznej funkcjonuje wiele mitów na temat prawnej ochrony życia. Należy do nich twierdzenie,
jakoby Polska, w porównaniu do większości krajów świata, bardzo dobrze chroniła życie nienarodzonych dzieci.
Temu zagadnieniu poświęcona była konferencja prasowa Instytutu Ordo Iuris.

POBIERZ KLASYFIKACJĘ
Podczas konferencji zaprezentowana została Międzynarodowa Klasyfikacja Ochrony Życia. Polska znajduje się w
niej na 127. miejscu. Tylko 69 państw posiada przepisy mniej chroniące życie w tym względzie, niż nasz kraj.
Natomiast w 59 państwach obowiązuje prawo zapewniające pełną ochronę ludzkiego życia. Zaprezentowano
również materiał na temat tzw. efektu wahadła, który miałby zachodzić w krajach, gdzie wprowadzono większą
ochronę życia. Mediom została też udostępniona analiza przestępczości aborcyjnej w Polsce.
W wydarzeniu wzięli udział eksperci Ordo Iuris i przedstawiciele organizacji zajmujących się ochroną życia – Kaja Godek i Beata Domańska
z Fundacji Życie i Rodzina oraz Paweł Kwaśniak z Centrum Życia i Rodziny.
Jako pierwszy głos zabrał prezes Instytutu, mec. Jerzy Kwaśniewski.
,,Kiedy podejmujemy tematykę obrony życia, w odpowiedzi na to pojawia się fałszywy przekaz oparty na emocjach. Stąd postulat spokojnego przyjrzenia się mitom jakie funkcjonują w przestrzeni publicznej” – stwierdził.
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Międzynarodową Klasyfikację Ochrony Życia zaprezentował dr Tymoteusz Zych. Odniósł się on do mitów, wedle
których niewiele krajów na świecie chroni ludzkie życie.
,,Cała strategia ruchu proaborcyjnego to kolportowanie informacji nieprawdziwych, które bezrefleksyjnie powtarzane są przez polityków i media. Chcemy zaprzeczyć kilku rozpowszechnionym mitom” – zaznaczył.
,,2/3 państw świata w większym stopniu chroni ludzkie życie, niż nasz kraj. Polska plasuje się na 127 pozycji na 196 - w zestawieniu prawodawstw świata wg kryterium ochrony życia. Warto o tym pamiętać” – dodał dr
Zych.
Anna Świerzewska, analityk Instytutu odniosła się natomiast do tzw. efektu wahadła. To zjawisko, które rzekomo ma miejsce w krajach, które zdecydowały się bardziej chronić życie.
,,Blisko milion obywateli podpisało się w ciągu trzech
miesięcy pod wnioskiem dotyczącym ochrony życia.
Projekt feministyczny został <<przebity>> czterokrotnie. Feministki kłamały, że zdobyły 400 tys. podpisów.
Dane sejmowe pokazują, że było to co najwyżej 200
tys.” – zauważyła.
Kaja Godek mówiła też o tragicznych efektach podtrzymywania tzw. kompromisu aborcyjnego.

,,Skutkiem blokowania projektu jest śmierć trojga dzieci dziennie. To krwawe żniwo tych zaniechań. Od złożenia tego projektu 877 dzieci zostało brutalnie zabitych” – oznajmiła.
POBIERZ MIĘDZYNARODOWĄ KLASYFIKACJĘ OCHRONY ŻYCIA
POBIERZ ANALIZĘ PRZESTĘPCZOŚCI ABORCYJNEJ W POLSCE
POBIERZ MATERIAŁ NA TEMAT EFEKTU WAHADŁA
www.ordoiuris.pl

Stowarzyszenie

Twoja

Sprawa

uruchomiło

nowy

portal

oPornografii.pl

oraz kampanię społeczną skierowaną do rodziców i specjalistów. Kampania ma zwrócić
uwagę społeczeństwa na problem szkodliwości pornografii i konieczność wieloaspektowej
dyskusji na ten temat.
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Emerytury dla matek to zrozumienie ich wysiłków
To wielki krok do przodu w zrozumieniu wysiłku matek, które wychowały dużo dzieci, a na starość pozostają
bez emerytury – tak prezes Związku Dużych Rodzin “Trzy Plus” Joanna Krupska skomentowała dla KAI pojawienie
się projektu ustawy o emeryturach dla osób, które wychowały co najmniej czworo dzieci. Według rządu, ustawa
weszłaby w życie 1 stycznia 2019 r.
Propozycję wprowadzenia prawa do emerytury dla kobiet, które urodziły minimum czworo dzieci, nawet jeśli
nigdy nie pracowały, wysunął rząd w kwietniu br.
3 września br. projekt ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym, autorstwa Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej, został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji.
Ustawa ma wesprzeć osoby, które wychowały co najmniej czworo dzieci i nie nabyły prawa do emerytury lub
takie, których emerytura jest niższa od najniższego świadczenia emerytalnego. Według resortu, ustawa weszłaby w życie 1 stycznia 2019 r.
W uzasadnieniu do projektu ustawy ministerstwo rodziny wyjaśnia, że o świadczenie będą mogły ubiegać się
kobiety, które skończyły 60 lat. W razie śmierci matki dzieci lub porzucenia prze nią dzieci, z prawa do świadczenia skorzystałby ich ojciec, który osiągnął 65 lat.
Takie emerytury wypłacać ma ZUS i KRUS. Ich wysokość nie będzie mogła być wyższa od najniższej emerytury.
Przyznane świadczenie będzie rewaloryzowane, a środki na jego wypłatę będą pochodzić z budżetu państwa.
Zdaniem Joanny Krupskiej, prezes Związku Dużych Rodzin “Trzy Plus“, projekt jest “ogromnie ważnym krokiem
do przodu” oznaczającym “zrozumienie przez rządzących i przez społeczeństwo, jak ważną rolę pełni matka,
która wychowała dużo dzieci i jak bardzo niesprawiedliwe było dotąd to, że taka matka na starość pozostawała
bez emerytury, chociaż pracowała w domu”.
“Mówimy tu o czworgu dzieciach, ale przecież są też matki, które wychowały sześcioro czy dziesięcioro dzieci i
dokonywały wielkiego wysiłku, przez całe życie pracując w rodzinie, wychowując dzieci nieraz z wielkim poświęceniem i zaangażowaniem, a na starość pozostają zupełnie z niczym, bo nie zdążyły wypracować sobie
pieniędzy należnych z tytułu uczestnictwa na rynku pracy” – wyjaśniła w rozmowie z KAI Joanna Krupska.
Jak dodała, taka sytuacja oznaczała niesprawiedliwość nie tylko wobec samych kobiet, ale też całych ich rodzin.
– Ich dzieci, oprócz tego, że wpłacają składki na system emerytalny dla całego społeczeństwa, to jeszcze dodatkowo muszą swoje mamy na starość utrzymać, bo one nie mają środków do życia – wytłumaczyła prezes
ZDR “Trzy Plus”.
Według Krupskiej, dostrzeżenie wartości pracy matek wychowujących większą liczbę dzieci jest “krokiem godnym pochwały i uznania”. – W sytuacji, gdy do tej pory nie było nic, to wycenienie tej pracy choćby na poziomie
emerytury minimalnej, jest wielkim krokiem do przodu – powiedziała.
W 2016 r. portal Money.pl podał, że wkład pracy matek do polskiego PKB (sprzątanie, pranie, gotowanie i inne
prace domowe) wynosi 25 mld zł miesięcznie, czyli 300 mld zł rocznie. Gdyby statystyczna Polka dostawała za
to pensję, to co miesiąc inkasowałaby 2100 zł.
www.ekai.pl
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Częstochowa: I Narodowa Pielgrzymka Seniorów na Jasną Górę
Około 700 osób z całej Polski wzięło udział w I Narodowej Pielgrzymce Seniorów na Jasną Górę. Do Częstochowy obok seniorów przybyli także przedstawiciele rządu i parlamentu.
Centralnym punktem spotkania seniorów była Msza św. sprawowana w Bazylice. Eucharystii przewodniczył ks. abp Edward Nowak z Watykanu.
Homilię wygłosił ks. bp Andrzej Przybylski, biskup pomocniczy
archidiecezji częstochowskiej.
– Seniorzy w Kościele i w Polsce nie są problemem, są skarbem,
są zasobem. Ostatnio dużo mówił o tym papież Franciszek:
„może młodzi szybciej biegają, może szybciej chodzą po drogach, ale starsi znają drogę, ale starsi są skarbem,
bo wiedzą jak łatwiej dojść do celu”. Poczujcie się na tej pielgrzymce skarbami Boga, skarbami Kościoła, skarbami Polski – mówił ks. bp Andrzej Przybylski.
List do uczestników pielgrzymki przesłała wicepremier Beata Szydło, przewodnicząca Komitetu Społecznego
Rady Ministrów.
„Otoczenie wsparciem i zapewnienie opieki osobom znajdującym się w jesieni życia jest obowiązkiem całego
społeczeństwa” – napisała.
Po Eucharystii w Sali o. Kordeckiego odbył się panel senioralny.
www.radiomaryja.pl

Poznań: Zgoda na eugenikę elementem ideologii nazistowskiej
Abp Stanisław Gądecki podczas Mszy św. na zakończenie wielkiego odpustu Narodzenia NMP w Tulcach zauważył, że warto podjąć postulat „usunięcia z polskiego prawa kwestii aborcji eugenicznej, czyli prawa do zabijania – z powodu uszkodzenia płodu – jeszcze nienarodzonych dzieci”. Podkreślił, że „prawna zgoda na
zabijanie tych dzieci jest reliktem dawnych teorii eugenicznych, czyli nauk dążących do doskonalenia ludzkiej
rasy”, co stanowiło istotny element ideologii nazistowskiej.
Do sanktuarium maryjnego pod Poznaniem przybyły liczne pielgrzymki piesze, autokarowe i rowerowe ze wsi
i miasteczek, m.in. z Robakowa, Puszczykowa, Swarzędza i z wielu poznańskich parafii oraz pątnicy indywidualni.
We Mszy św. przy ołtarzu polowym, którą poprzedziła modlitwa „Anioł Pański”, uczestniczyło kilka tysięcy osób
– rodziny z dziećmi, młodzież, chorzy i niepełnosprawni oraz siostry zakonne.
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W homilii metropolita poznański zwrócił uwagę na związek narodzenia Maryi z życiem chrześcijańskim. Przywołując słowa papieża Franciszka z adhortacji „Amoris laetitia”, podkreślił, że „życia nie daliśmy sobie sami, ale
je otrzymaliśmy. Wielki dar życia jest pierwszym podarunkiem, jaki dostaliśmy”.
„Dar nowego dziecka, które Pan powierza ojcu i matce, ma swój początek w przyjęciu, jest kontynuowany przez
opiekę podczas życia doczesnego, a jego celem ostatecznym jest radość życia wiecznego” – zaznaczył abp
Gądecki. Zauważył, że nie wszystkie dzieci, które przychodzą na świat, są chciane i oczekiwane.
„Jeśli dziecko przychodzi na świat w niechcianych okolicznościach, to rodzice lub inni członkowie rodziny, powinni uczynić wszystko, co w ich mocy, aby je przyjąć jako dar Boga i podjąć odpowiedzialność, aby je przyjąć
z otwartością i miłością” – powiedział metropolita poznański.
Przewodniczący KEP zauważył, że w kontekście obchodów święta Narodzenia NMP warto podjąć postulat „usunięcia z polskiego prawa kwestii aborcji eugenicznej, czyli prawa do zabijania – z powodu uszkodzenia płodu –
jeszcze nienarodzonych dzieci”.
Metropolita poznański podkreślił, że „prawna zgoda na zabijanie tych dzieci jest reliktem dawnych teorii eugenicznych, czyli nauk dążących do doskonalenia ludzkiej rasy”, co stanowiło istotny element ideologii nazistowskiej.
Abp Gądecki przypomniał, że dawne instytuty eugeniczne otrzymały po wojnie nazwę instytutów genetycznych,
a cel ich badań nazywa się dzisiaj „zdrowiem reprodukcyjnym”.
Zaznaczył, że w konstytucji polskiej każdemu człowiekowi przysługuje prawna ochrona życia, które jest fundamentalnym dobrem człowieka.
„Skoro zaś podstawowym kryterium oceny poziomu cywilizacji jest kryterium konstytucyjnych gwarancji ochrony życia ludzkiego, odbieranie
takiego prawa dzieciom chorym nie przynosi chluby III Rzeczypospolitej”
– stwierdził metropolita poznański.
Podkreślił, że „aborcja eugeniczna nie tylko godzi w wartość ludzkiego
życia, ale jest już anachronizmem z punktu widzenia współczesnej nauki”.
Na zakończenie Mszy św. abp Gądecki poświęcił woreczki z ziarnem siewnym.
Metropolita poznański dokonał też poświęcenia piętnastu kopii figur Matki Bożej Tuleckiej, które zostaną
przekazane do okolicznych wiosek należących do parafii.
Wielki Odpust Narodzenia NMP w Tulcach zakończyły Koronka do Miłosierdzia Bożego i nieszpory
o NMP. Tegorocznemu wydarzeniu towarzyszyło hasło „Wojownicy Maryi napełnieni Duchem Świętym”.
Oddalone o kilkanaście kilometrów od Poznania Tulce to jedna z najstarszych parafii w archidiecezji poznańskiej. Parafia pw. Narodzenia NMP w Tulcach pod Poznaniem istnieje już od XII w. Szczególną intensyfikację
kultu Maryi zapoczątkowało umieszczenie w kościele w 1500 r., ufundowanej przez arcybiskupa poznańskiego Uriela Górkę, figury Matki Bożej z Dzieciątkiem. Ta późnogotycka rzeźba nieznanego autora już wtedy
uważana była za cudowną. Wielu pątników pieszo wytyczało sobie szlaki, by docierać do Matki.
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Wieść o dokonujących się tutaj za wstawiennictwem Maryi cudach niosła się bowiem daleko poza granice parafii.
Pierwszej koronacji figury dokonał bp Wojciech Tolibowski w 1662 r. 2 września 1979 r. abp Jerzy Stroba, metropolita poznański, koronował ją koronami papieskimi.
Do tuleckiego sanktuarium najwięcej pielgrzymów przybywa we wrześniu z okazji wielkiego odpustu ku czci
Narodzenia NMP. W czerwcu z kolei odbywa się Archidiecezjalna Pielgrzymka Mężczyzn.
www.ekai.pl

Kraków: Ruszył kolejny proces działacza pro-life
Rozpoczął się kolejny proces działacza pro-life w związku z prezentowaniem
przez niego zdjęć ofiar aborcji. Przed Sądem Rejonowym w Krakowie stanął członek Fundacji PRO-Prawo do Życia. Jest on obwiniony o tzw. wybryk nieobyczajny.
To wynik działań dwóch aktywistek Partii Razem. Sąd skierował sprawę na posiedzenie celem rozpatrzenia wniosku o umorzenie postępowania złożonego przez
prawników z Instytutu Ordo Iuris.
Michał Czerw był organizatorem legalnego zgromadzenia mającego na celu poparcie dla ochrony życia ludzkiego,
które odbyło się przed budynkiem Szpitala im. Gabriela Narutowicza w Krakowie. Podczas pikiety prezentowane
były zdjęcia ofiar aborcji, co zostało zgłoszone przez dwie działaczki Partii Razem.
Prawnicy z Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris złożyli wniosek o umorzenie postępowania z uwagi na brak
znamion czynu zabronionego. „Udostępnianie drastycznych treści dla celów kampanii społecznej jest częstą praktyką organizacji pozarządowych i służy wstrząśnięciu opinią publiczną. W konsekwencji zmierza do zwrócenia
uwagi na szczególnie ważny problem społeczny, tj. aborcję oraz jej zło moralne. Obwiniony prezentował plakaty
w celu ukazania skutków zabicia człowieka w wyniku aborcji. W ten sposób realizował swoje prawo do wyrażania
własnych poglądów, mocnym, lecz dopuszczalnym przekazem” – komentuje mec. Magdalena Majkowska, obrońca
działacza pro-life.
Zdaniem prawników z Instytutu Ordo Iuris już na tym etapie postępowania istnieją podstawy do umorzenia go bez
potrzeby otwierania przewodu sądowego. Wynika to z faktu, że zamiarem Michała Czerwa było przekazanie odbiorcom przesłania Fundacji PRO-Prawo do życia, a nie naruszenie wolności osób trzecich, porządku publicznego
lub czyichkolwiek przekonań. Sąd w celu rozpatrzenia wniosku o umorzenie postępowania wyznaczył posiedzenie
na 15 listopada 2018 r.
Dotychczas wszystkie postępowania, w których obrońcom życia reprezentowanym przez prawników z Instytutu
Ordo Iuris stawiano zarzut dopuszczenia się wybryku nieobyczajnego, kończyły się odmową wszczęcia, umorzeniem bądź uniewinnieniem obwinionego, który prezentował fotografie dzieci uśmierconych przed narodzeniem.
Na podstawie dotychczasowej praktyki powstał raport autorstwa ekspertów Ordo Iuris pt. „Prawne aspekty dopuszczalności prezentowania fotografii człowieka w prenatalnym okresie rozwoju pozbawionego życia w wyniku
aborcji”. Wynika z niego jednolita linia orzecznicza sądów powszechnych w Polsce w sprawach działaczy pro-life.
Obrońcami obwinionego są mec. Jerzy Kwaśniewski oraz mec. Magdalena Majkowska.
www.ordoiuris.pl
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KEP ustanowiła dzień modlitw o świętość małżeństw i rodzin
Niedziela Świętej Rodzin będzie dniem modlitw o świętość małżeństw i rodzin – postanowili biskupi zgromadzeni na zebraniu plenarnym w Płocku. „Poprosimy duszpasterzy o to, by w tym dniu, w każdej polskiej parafii
wierni mieli możliwość odnowienia przyrzeczeń małżeńskich” – poinformował KAI bp Wiesław Śmigiel, przewodniczący Rady KEP ds. Rodziny.
W tej chwili trwają prace nad powołaniem specjalnej komisji, której
zadaniem będzie przygotowanie nowego dyrektorium duszpasterstwa rodzin. Opracowanie zajmie się m.in. odnowionym sposobem
prowadzenia przygotowań do sakramentu małżeństwa.
Bp Śmigiel zaznaczył, że w Kościół w Polsce ma sprawdzony model
duszpasterstwa rodzin. Działa on w parafiach, oprócz tego działają
poradnie specjalistyczne w wymiarze ponadparafialnym, dekanalnym
albo

miejskim.

Niemniej

biskupi

zastanawiają

się

nad

wprowadzeniem nowych, uzupełniających form przygotowania do życia w małżeństwie i rodzinie. „Jest to konieczne bo problemów w tej dziedzinie jest mnóstwo – przyznał bp Śmigiel. – Po pierwsze zdajemy sobie sprawę,
że bardzo wiele małżeństw nie wytrzymuje próby czasu, bo nie jest w stanie rozwiązywać stojących przed nimi
problemów. Dlatego tak wiele małżeństw się rozpada” – zaznacza duchowny dodając, że plaga rozwodów, która
dotknęła Zachód przeniosła się także do Polski.
„Trzeba pomyśleć, jakie narzędzia dać tym młodym ludziom by przygotować ich do tego, aby zdawali sobie
sprawę jakie są konsekwencje sakramentu małżeństwa oraz żeby potrafili rozwiązywać problemy, jakie się pojawią” – powiedział KAI bp Śmigiel. Ważna jest także umiejętność bardzo realistycznego spojrzenia przez narzeczonych na swoje przyszłe małżeństwo w perspektywie całego życia we dwoje.
Przewodniczący Rady KEP ds. Rodziny poinformował, że biskupi szukają rozwiązań mając do dyspozycji wspólnoty, które od dawna prowadzą działalność na rzecz narzeczonych i małżeństw, np. Spotkania Małżeńskie. Prowadzą one rekolekcje i warsztaty, w których małżonkowie czy narzeczeni otrzymują narzędzie umożliwiające
im rozwiązywanie problemów lub przygotowanie się do ich rozwiązywania, jak dialogi małżeńskie, zaznaczył bp
Śmigiel.
www.ekai.pl

Kalendarz o miłości małżeńskiej 2019 rok
W tym roku przygotowaliśmy dla Państwa rozważania pomagające w pogłębieniu treści przysięgi małżeńskiej. Są one rozłożone na każdy miesiąc,
tak aby pomóc w zabieganym dziś świecie, zatrzymać się na chwilę i smakować, ważyć, dotykać tajemnicy i mocy sakramentu małżeństwa. Autorem
rozważań jest ks. Przemysław Drąg, Krajowy Duszpasterz Rodzin. Więcej:
www.kodr.pl
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Ze świata
Rzym: otwarcie procesu Chiary Corbello
W Rzymie rozpoczął się proces beatyfikacyjny Chiary Corbello. Zmarła w 2012 r.
w 28 roku życia. Kiedy była w ciąży, wykryto u niej chorobę nowotworową. Nie
podjęła jednak terapii, aby nie zaszkodzić mającemu narodzić się dziecku.
Uroczysta Msza otwierająca diecezjalną fazę procesu została odprawiona wyjątkowo w Bazylice św. Jana na Lateranie ze względu na duże zainteresowanie wiernych. Liturgii przewodniczył kard. Angelo De Donatis wikariusz Papieża dla
rzymskiej diecezji.
Przypomniał on, że po swym ślubie, którego 10. rocznica przypada właśnie dzisiaj, Chiara doświadczyła wiele
trudnych chwil, w tym śmierć dwojga upośledzonych dzieci, zaraz po ich urodzeniu. „Jej ofiara – stwierdził kard.
De Donatis – jest niczym latarnia morska, która niesie nadzieję, świadczy o wierze w Boga, Dawcę życia, i daje
przykład miłości większej niż lęk i śmierć”.
www.vaticannews.va

Papieskie przesłanie do Krajów Bałtyckich
Przebywając w Krajach Bałtyckich – od 22 do 25 września – papież apelował o Kościół „wychodzący na peryferie”
ku ubogim i najbardziej potrzebującym, a także ku niewierzącym. Bardzo wiele mówił o nadziei, szczególnie
wobec dramatycznego dla tych krajów procesu emigracji niemal jednej czwartej obywateli. Młodych zachęcał po
udziału w najwspanialszej przygodzie ich życia, jaką może być spotkanie z Jezusem. Wzywał też do przemyślenia
sposobu działania Kościoła, tak aby stał się wspólnotą „transparentną, gościnną, uczciwą, atrakcyjną, radosną,
przyjmującą i interaktywną”.
Podczas dwudniowego pobytu na Litwie Ojciec Święty w sobotę 22 września spotkał się z młodzieżą w Wilnie,
modlił się w Ostrej Bramie i przy grobie św. Kazimierza, patrona Litwy. W niedzielę 23 września odprawił Mszę
św. w Kownie, na która przybyli mieszkańcy wszystkich stron kraju, jak i pielgrzymi z Białorusi, Polski, a nawet
Ukrainy. Po południu modlił się za ofiary totalitaryzmu w dawnej wileńskiej katowni KGB.
Trzeci dzień wizyty Franciszka w Krajach Bałtyckich, 24 września, przebiegał na Łotwie: w Rydze i w Agłonie.
W stolicy Ojciec Święty spotkał się z władzami kraju, a następnie miało miejsce ekumeniczne spotkanie z przedstawicielami 10 Kościołów w katedrze luterańskiej. Po południu udał się do narodowego sanktuarium w Agłonie,
gdzie czczona jest Matka Boża.
Ostatni dzień papieskiej wizyty przypadł na Estonię, gdzie katolicy stanowią znikomą mniejszość, zaledwie 6
tys. Rankiem w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie z władzami i przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego, a następnie papież spotkał się z młodzieżą w luterańskim kościele św. Karola w Tallinie. Po czym
w katolickiej katedrze Świętych Piotra i Pawła spotkał się z najuboższymi. Jego wizytę zwieńczyła Msza św. na
Placu Wolności, w której uczestniczyła zdecydowana większość estońskich katolików.
Więcej: www.ekai.pl
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Mołdawia: Rodziny są wezwane, aby stawać się światłem nadziei
Prawda o małżeństwie i rodzinie jest stała i niezmienna. Ich naturę określił sam Bóg – powiedział watykański
sekretarz stanu na Światowym Kongresie Rodziny, który odbył się w Kiszyniowie w Mołdawii. Kard. Pietro Parolin
przypomniał chrześcijańską wizję małżeństwa i rodziny. Powołaniem rodziny jest miłość. Rodzina jest pierwszą
szkołą, w której uczymy się wspólnego nam człowieczeństwa. Jak nigdy wcześniej zostaje ona wezwana, aby być
dla świata światłem nadziei – mówił gość z Watykanu.
Współczesna rodzina napotyka wiele poważnych wyzwań.
Główne z nich wynikają z obecnej kultury: indywidualistycznej, utylitarystycznej oraz konsumpcjonistycznej.
Trzeba przekształcać ją w „kulturę spotkania”. W obliczu
różnych zagrożeń Kościół pragnie potwierdzić swoje zaufanie do planu Boga dotyczącego rodziny.
Kard. Parolin przypomniał słowa papieża Franciszka, wypowiedziane podczas ostatniego Światowego Spotkania
Rodzin w Dublinie: „Małżeństwo chrześcijańskie i życie rodzinne mogą być postrzegane w całym swoim pięknie
oraz być takimi, jeśli są zakorzenione w miłości Boga, który stworzył nas na swoje podobieństwo, przyoblekając
chwałą jako ikony swojej miłości i świętości w świecie”. Akceptując tych, którzy nie podzielają chrześcijańskiej
wizji małżeństwa i rodziny, chrześcijanie powinni odważnie i z radością głosić „Ewangelię rodziny” współczesnemu
światu – powiedział kard. Parolin.
Watykański sekretarz stanu zauważył, że rodzina powinna pomóc, by Boskie marzenie stało się rzeczywistością,
może pomóc w zbliżeniu wszystkim dzieciom Pana Boga, aby wzrastały w jedności i uczyły się, co znaczy dla
całego świata żyć w pokoju jako jedna wielka rodzina.
www.ekai.pl

Korea: spotkanie rozdzielonych rodzin priorytetem
Proces pokojowy, który rozpoczął się w takich trudnościach, dzięki zaufaniu i dialogowi jest możliwy do zrealizowania. Obie Koree muszą rozmawiać ze sobą z cierpliwością i szacunkiem, na bazie wzajemnego zaufania – to
słowa bpa Petera Lee Ki-heon, ordynariusza diecezji graniczącej z Koreą Północą.
Bp Ki-heon urodził się w dzisiejszej stolicy Korei Północnej, w Pjongjangu. Gdy miał 4 lata w następstwie wydarzeń
związanych z wojną na Półwyspie Koreańskim musiał opuścić to miasto. Z tamtego okresu – stwierdził – mam
bardzo żywe wspomnienia, rodzice bowiem często nam o tych czasach opowiadali. W Korei Północnej pozostały
2 jego siostry.
Południowokoreański hierarcha w wywiadzie dla włoskiej agencji katolickiej SIR odniósł się więc także do tematu
łączenia rozdzielonych rodzin. Przyznał, że wielu, także w Europie, nie zna dobrze tej sytuacji. Podkreślił,
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że niestety jest niemożliwą rzeczą potwierdzenie informacji dotyczących członków rodzin żyjących w Korei Północnej. Nie można bowiem otrzymać żadnych wiadomości ani wymieniać listów. Dodał, że tę sytuację pogarsza
fakt, iż od momentu podzielenia rodzin minęło już prawie 70 lat i wiele osób już nie żyje. Podkreślił więc, że
umożliwienie spotkania rozdzielonym członkom rodzin powinno być absolutnym priorytetem.
Bp Ki-heon stwierdził także, że trudno jeszcze mówić o wolności religijnej w Korei Północnej. Co prawda niektóre rzeczy powoli się zmieniają, ale ta droga jest długa i stopniowa.
www.vaticannews.va

Watykan: Kard. Scola o Komunii dla rozwodników
Osoby rozwiedzione i pozostające w ponownych związkach nie mogą otrzymywać Komunii, jeżeli nie zdecydują
się żyć w zupełnej powściągliwości seksualnej. Złamanie tego nauczania oznaczałoby występowanie przeciw
naturze małżeństwa – przypomina kard. Angelo Scola.
W opublikowanym właśnie wywiadzie rzeka emerytowany arcybiskup Mediolanu ponownie otworzył dyskusję na
temat udzielania Komunii św. rozwodnikom. Swoją opinię przedstawił on także na prywatnym spotkaniu z Franciszkiem.
Na synodzie o rodzinie kard. Walter Kasper zaproponował udzielanie Komunii osobom w ponownych związkach
po przejściu procesu pokutnego. Biskupi nie zaaprobowali tego wniosku i nie został on też uwzględniony w
posynodalnej adhortacji apostolskiej Amoris laetitia. Doszło jednak do serii sprzecznych interpretacji pewnych
fragmentów tego dokumentu. Wiele konferencji episkopatów do tej pory nie wypowiedziało się w tej kwestii.
Kard. Scola podkreśla, że istotą tego problemu jest głęboka więź sakramentu małżeństwa z Eucharystią, która
jest „sakramentem oblubieńczej miłości pomiędzy Chrystusem i Kościołem”. Skoro więc Eucharystia jest podstawą dla małżeństwa, mówi purpurat, to ten, kto zostawia małżeństwo i rozpoczyna nowy związek „sam wyklucza się z Eucharystii”. Stwierdza on także, że niedopuszczanie takich osób do Komunii nie jest odgórną karą,
którą można zdjąć lub złagodzić, ale tkwi w istocie charakteru chrześcijańskiego małżeństwa.
Kard. Angelo Scola powołuje się przy tym na adhortację Jana Pawła II Familiaris consortio, która potwierdza
praktykę Kościoła o nie udzielaniu Komunii rozwodnikom w powtornych związkach. To nauczanie zostało potem
ponownie potwierdzone przez Kongregację Nauki Wiary i Benedykta XVI.
www.vaticannews.va
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Gwatemala chce wzmocnić ochronę życia nienarodzonych
Gwatemala chce wzmocnić ochronę życia dzieci nienarodzonych. Parlament pracuje nad ustawą o ochronie życia
i rodziny. Planowane zmiany wprowadzają także zakaz szerzenia propagandy aborcyjnej i ideologii gender.
Prawo Gwatemali od lat chroni życie ludzkie od momentu poczęcia. Tak zwana aborcja jest zakazana przez Kodeks karny i
konstytucję. W przepisach są też gwarancje ratowania życia
matki, jeżeli jest ono zagrożone.
Taki stan drażni aborcyjne lobby. W odpowiedzi na te naciski,
parlament Gwatemali postanowił udoskonalić ustawę o ochronie życia i rodziny. Nowe przepisy podnoszą poziom ochrony
życia poczętego i chronią wyjątkowy status małżeństwa.
Wprowadzają też zakaz szerzenia propagandy aborcyjnej i ideologii gender.
Procedowany obecnie akt prawny nie zmienia więc kierunku legislacji, ale wzmacnia ją i doprecyzowuje. Zwiększa
kary za zabicie dziecka poczętego, z uwzględnieniem bezpośredniego sprawcy, a także osób wywierających presję na matkę. Dokument przeszedł już dwa czytania. Żeby wejść w życie, musi zostać przyjęty jeszcze w trzecim,
a następnie podpisany przez prezydenta Jimmy’ego Moralesa.
Takie działanie władz jest odpowiedzią na oczekiwania społeczeństwa, które swoje postulaty przedstawia podczas Marszów dla Życia, w których udział wzięło ok. 150 tys. osób. Gwatemala to niewielki kraj, trzy razy mniejszy
mniejszej od Polski, zamieszkany przez 16 mln osób. Mimo to potrafi przeciwstawić się naciskom organizacji
międzynarodowych.
TV Trwam News
www.radiomaryja.pl

Rzym: Odwaga, by widzieć. Zgromadzenie Plenarne Papieskiej Komisji ds. Ochrony Nieletnich, 10 września 2018.

„Słuchanie” ofiar i „prewencja”, by uniknąć błędów popełnionych
w przeszłości. Na zakończenie dziewiątego zgromadzenia plenarnego, które odbyło się w Rzymie od 7 do 9 września, Papieska Komisja ds. Ochrony Nieletnich potwierdza priorytety swojej misji powierzonej przez Papieża, a także główne dyrektywy
swojego zaangażowania również w świetle dramatycznych
przypadków nadużyć, do których doszło niedawno w kilku krajach. . „Akty te pozbawiły wiele dzieci ich dzieciństwa, przyznają
członkowie tego organizmu w komunikacie sporządzonym na
zakończenie obrad, zauważając, że skandale te „nie tylko
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zwracają uwagę na to, jak poważna jest kwestia nadużyć”, lecz stanowią również „okazję do tego, by skupić
się na wszystkich narzędziach prewencji, aby przyszłość była inna od naszej przeszłości”. Zresztą, zapewniają,
„naszym punktem wyjścia nie jest badanie poszczególnych przypadków, lecz zapobieganie w przyszłości”.
W tej perspektywie trzeba odczytywać również inicjatywy już zrealizowane oraz te, które zostały ogłoszone
podczas zgromadzenia. Nacisk kładzie się w nich przede wszystkim na konieczność udzielenia głosu ofiarom
i dowartościowania ich „bezpośredniego świadectwa”, również po to, by wypracować bardziej odpowiednie
narzędzia „obrony” i „ochrony”. Jeśli chodzi o formację, członkowie komisji zorganizowali na całym świecie
ponad sto spotkań w formie seminariów i konferencji na tematy związane z ochroną nieletnich. Została również
potwierdzona konieczność pełnej współpracy z organizmami Stolicy Apostolskiej i Kurii Rzymskiej, „aby kontynuować wspólne wysiłki w dziedzinie ochrony nieletnich”.
www.osservatoreromano.va

Watykan: Papież: w wychowaniu konieczna współpraca rodziców i szkoły
O potrzebie wzajemnego wspierania i uzupełniania się rodziców i szkoły w wychowaniu dzieci mówił Franciszek
na audiencji dla Włoskiego Stowarzyszenia Rodziców. Organizacja ta w tym roku obchodzi swoje 50-lecie, a na
spotkanie z Papieżem przybyło 1.400 jej członków.
Franciszek zaznaczył, że współpraca szkoły z rodziną nie układa się dziś dobrze. Z jednej strony bowiem rodzice
coraz mniej doceniają pracę nauczycieli, a oni obecność rodziców w szkole postrzegają jako coś uciążliwego, przeszkadzającego. Trzeba więc przezwyciężyć tę wzajemną niechęć. Papież – konieczna współpraca rodziców i nauczycieli "Zachęcam więc was do podtrzymywania i umacniania zaufania do szkoły i nauczycieli: bez nich bowiem
ryzykujecie, że pozostaniecie sami w wychowywaniu i będziecie coraz mniej zdolni do stawienia czoła nowym
wyzwaniom edukacyjnym, które niesie ze sobą współczesna kultura, społeczeństwo, massmedia, nowe technologie
– przestrzegał Ojciec Święty. - Nauczyciele, podobnie jak wy, każdego dnia są zaangażowani w wychowywanie
waszych dzieci. Jeżeli uprawnione jest wskazywanie na ich ewentualne braki, to czymś koniecznym jest wspieranie
ich, jako najlepszych sprzymierzeńców w procesie wychowawczym, w którym wspólnie winniście uczestniczyć".
Papież podkreślił, że w wychowywaniu dzieci nie można pozostać samym. Jak więc rodzice potrzebują nauczycieli,
tak też szkoła potrzebuje rodziców, aby mogła realizować swoje zadania edukacyjne. Wskazał, że w procesie tym
swoją rolę ma także wspólnota Kościoła, gdzie rodzice mogą znaleźć wparcie, inspirację do działania, wartości,
którymi należy w życiu się kierować.
Kończąc Franciszek przypomniał rodzicom, że to właśnie dzieci są ich najwspanialszym darem, o który trzeba dbać
z zaangażowaniem i wspaniałomyślnością, dawać im konieczną wolność we wzrastaniu i dojrzewaniu, aby i one
kiedyś otwarły się na dar, jakim jest życie. Wskazał także na ich obowiązek uczenia dzieci rozeznawania moralnego, tak, aby umiały odróżnić dobro od zła.
www.niedziela.pl
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