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WSTĘP DO KONGRESU 

Radość miłości przeżywana w rodzinach jest także radością Kościoła. Pomimo licznych oznak 

kryzysu małżeństwa, „pragnienie rodziny jest stale żywe, zwłaszcza wśród ludzi młodych 

i motywuje Kościół”. Odpowiadające na to pragnienie „chrześcijańskie przepowiadanie 

dotyczące rodziny to doprawdy dobra nowina”(AL 1) To zdanie, którym papież Franciszek 

rozpoczyna Adhortację dotyczącą rodziny jest wyzwaniem dla Zespołu ds. Nowej 

Ewangelizacji Konferencji Episkopatu Polski, by pochylić się nad rodziną i podjąć refleksję 

nad sytuacją rodzin w dzisiejszym świecie, poszerzyć nasze spojrzenie i ożywić naszą 

świadomość znaczenia małżeństwa i rodziny. Papież Franciszek uświadamia nas, że istnieje 

potrzeba dalszego, otwartego pogłębienia niektórych zagadnień doktrynalnych, moralnych, 

duchowych i duszpasterskich. (por. AL 2) to właśnie pragniemy czynić w czasie  

V Ogólnopolskiego Kongresu Nowej Ewangelizacji dotyczącego rodziny. Zapraszamy 

wszystkich, którzy żyjąc w rodzinach przeżywając w nich Radość Miłości jak również i tych, 

dla których rodzina jest miejscem doświadczenia zmagania się z wieloma problemami 

i kryzysami oraz wszystkich tych, którzy pragną służyć rodzinom do przeżycia czasu refleksji 

nad rodziną jak również modlitwy w intencji rodzin. To jednocześnie czas przeżycia 

rekolekcji dotykających naszych serc i wyzwanie do ewangelizacji rodzin w rodzinach 

i przez rodziny. 

 

SŁOWO OD KOORDYNATORA 

Kiedy słucham piosenki I dreamed a dream z musicalu Nędznicy odkrywam, że tragiczny los 

postaci Fantyny z powieści Victora Hugo staje się dzisiaj rzeczywistością coraz większej ilości 

młodych ludzi. Marzenia o wielkiej miłości, rodzinie i spełnieniu w małżeństwie rozbijają się 

w zderzeniu z okolicznościami i kulturą, która coraz mniej sprzyja tym wartościom.  

Małżeństwo jest Bożym darem. Wierzę w małżeństwo i Sakrament Małżeństwa. Jako mąż  

z ponad 30 letnim stażem wiem, że może być ono źródłem szczęścia, spełnienia, inspiracji jak 

nic innego. Wierzę w spełnienie w rodzicielstwie. Jako ojciec wspaniałej czwórki dzieci  

i dziadek przepięknej 3 wnuków odkrywam wspaniałe aspekty życia, których nie można 

znaleźć poza rodziną. Nie lekceważę trudu, który wiąże się z pracą nad rozwojem zdrowej 

więzi pomiędzy małżonkami oraz rodziców z dziećmi. Może być ciężko, sytuacje mogą 

wymagać poświęceń i rezygnacji ale zawsze radość z owoców jest o wiele większa niż smutek 

z poniesionych wyrzeczeń. Inwestycja w małżeństwo i rodzinę jest o wiele bardziej stabilna 

i daje większą „stopę zwrotu” niż jakiekolwiek inne akcje. 

 

Wiem również, że Kościół posiada zasoby, aby realnie pomagać małżeństwom w osiągnięciu 

szczęścia. Oczywiście podstawowym skarbem Kościoła jest przechowywanie Prawdy o Bogu, 

Jezusie i Ewangelii oraz bycie naczyniem uwalniania Ducha Świętego i Jego mocy. Bóg 

stworzył również małżeństwo, jest ono Jego pomysłem, „na obraz Boży go stworzył: stworzył 



mężczyznę i niewiastę” (Rdz. 1, 27), aby byli odbiciem tego, kim On jest. Dlatego Kościół 

przechowuje też prawdę o małżeństwie i klucz do jego szczęścia. 

 

Kościół posiada również wiele praktycznych narzędzi do pracy z małżeństwami, które mogą 

być wykorzystane w każdej parafii. Mogą one być wielką pomocą dla małżeństw i rodzin  

w systematycznym rozwoju lub momentach kryzysu. Wiem również, że wiele małżeństw, 

szczególnie młodych nie wierzy już w to, że Kościół może im pomóc na drodze do szczęścia  

w małżeństwie. Jako Kościół utraciliśmy tu wiarygodność. Złożyły się na to różne aspekty,  

w rezultacie młodzi sięgają po poradniki a nie po Pismo Święte, by znaleźć odpowiedź na 

nurtujące ich pytania z dziedziny życia we dwoje. A potrzebne jest i jedno i drugie. Ale wierzę 

bardzo, że można ten trend odmienić i przywrócić wiarygodność Bożych wskazań dla 

małżeństwa. Jako Kościół musimy o to się zatroszczyć. 

 

STANIĘCIE W PRAWDZIE 

V kongres NE przyjmuje sobie za CEL ukazanie kondycji małżeństw w Polsce bez otoczki 

idealizmu i refleksję nad tym, jak Kościół może wspierać rodziny, aby marzenia nie 

rozbijały się tak łatwo przy zderzeniu z prozą życia. Nie możemy dłużej udawać, że nie ma 

problemu lub, że jest on marginalny. Małżeństwa w Polsce potrzebują Kościoła znacznie 

bardziej zaangażowanego w ich sytuację. 

 

MODLITWA 

V Kongres będzie okazją do modlitwy za małżeństwa i rodziny. Bóg ma rozwiązanie dla 

każdej sytuacji, nawet gdy widzimy coraz więcej rozwodów lub doświadczamy coraz więcej 

problemów. On jest większy niż wszystkie przeszkody. Eucharystie, ciągła adoracja  

i uwielbienie 24/7, modlitwa wstawiennicza – to tylko niektóre formy modlitwy, które 

przewidujemy podczas Kongresu. 

 

REKOLEKCJE 

V Kongres będzie okazją do refleksji nad własną drogą w małżeństwie i rodzinie. Rekolekcje 

prowadzone przez ks. Teodora Suchonia będą praktycznym spojrzeniem na różne aspekty 

życia rodzinnego z Bożej perspektywy. Potrzebujemy odnowienia w nas Bożego spojrzenia na 

rodzinę, ponieważ niemal codziennie świat podsuwa nam alternatywne rozwiązania. Jednak 

tylko Jezus zna tajniki naszego serca i Tylko On wie, co daje nam pełne szczęście i spełnienie. 

 

WARSZTATY 

V Kongres chce zaoferować w formie warsztatów przedstawienie praktycznych narzędzi dla 

parafii do pracy z małżeństwami i rodzinami. Zakres tematyczny jest bardzo duży:  

od nowoczesnych form prowadzenia katechez przedmałżeńskich, przez pracę 

ewangelizacyjną i duszpasterską, po programy do pracy w kryzysie i separacji. Kościół 

obecnie bardzo potrzebuje tych narzędzi oraz ich uruchomienia w każdym kościele lokalnym.  

 

 

 



SEMINARIA 

Spotkania z liderami, którzy osobiście przerobili tematy dotyczące różnych aspektów 

małżeńskiego życia i będą dzielić się swoimi doświadczeniami w formie seminariów lub 

osobistych rozmów. 

 

EWANGELIZACJA 

Jezus powiedział, że „więcej szczęścia jest w dawaniu, niż w braniu”. Podczas V Kongresu 

będziemy mieli okazję do złożenia świadectwa wobec rodzin z Gniezna i okolic podczas 

„Pikniku Ewangelizacyjnego”. Nie stawiamy sobie za cel naprawienie wszystkiego w zakresie 

kondycji małżeństw i rodzin, to nie jest możliwe, ale przy zdrowej diagnozie sytuacji możemy 

podjąć próbę wyznaczenia drogi, która da nadzieję, nie tylko zatrzymania złych trendów,  

ale uzdrowienia sytuacji małżeństw i rodzin w Polsce. Bóg bowiem jest nie tylko Twórcą 

małżeństwa, ale również jego najlepszym przewodnikiem i lekarzem. 

 

 

 

 

Program V Ogólnopolskiego Kongresu Nowej Ewangelizacji RADOŚĆ MIŁOŚCI 

 

24.10.2019 r. – czwartek 
 

Forum dla księży 
 

10.00 – Rejestracja, budynek PWSD, Gniezno ul. Seminaryjna 2 

11.00 –
  

Prelekcje, cz. 1 
 Temat 1: Koncepcja teologii moralnej w ujęciu Papieża Franciszka – Ks. Del 

Giovanni Missier 
 Temat 2: Rozeznanie i towarzyszenie parom niesakramentalnym w drodze 

rozwoju wiary i wspólne rozeznanie moralne – O. Fidalgo Antonio Gerardo CSsR 

14:00 – Obiad 

15:00 – Prelekcje, cz. 2  
 Temat 3: Wyjaśnienie, komentarz do stanowiska KEP w sprawie p. 8 Amoris 

Laetitia. Dyskusja 

17.00 – Zakończenie. Kolacja dla pozostających na Kongresie  
 

Kongres „Radość Miłości” – Hala widowiskowo-sportowa GOSiR, ul. Sportowa 3, Gniezno 
 

16:00  –  Rejestracja 
18.15  –  Zawiązanie wspólnoty 
19.00  –  EUCHARYSTIA i homilia: Abp Wojciech Polak 
21.00  –  Kompleta z nauką rekolekcyjną 

 
 
 



25.10.2019 r. – piątek 
  
08.30 – Poranne uwielbienie 
09.00 – Nauka rekolekcyjna 
09.45 – Przerwa 
10.15 – Blok konferencyjny: Charles Whitehead, prof. Kaja Kaźmierska, o. Ksawery Knotz  

 Temat 1: Chrześcijańska wizja małżeństwa i rodziny 
 Temat 2: Współczesne wyzwania i zagrożenia dla rodziny 
 Temat 3: Co czyni małżeństwo szczęśliwym? 

12.00 – Dyskusja/Panel: Charles Whitehead, prof. Kaja Kaźmierska, o. Ksawery Knotz 
12.30 – Przerwa techniczna 
13.00 – EUCHARYSTIA i homilia: Kard. Kazimierz Nycz  
14.30 – Przerwa obiadowa 
16.00 – Warsztaty 
18.15 – Kolacja 
19.00 – Wieczór pojednania z modlitwą wstawienniczą 

 Słowo rekolekcjonisty 
 Spowiedź 
 Modlitwa wstawiennicza 

21.30 – Zakończenie 

 
26.10.2019 r. – sobota 

08.30 – Poranne uwielbienie 
09.00 – Nauka rekolekcyjna 
09.45 – Przerwa 
10.15  – Blok konferencyjny – Rodzina w misji: bp Wiesław Śmigiel, Michał Gierycz, 
ks. Prof. Andrzej Muszala, O. Fidalgo Antonio Gerardo CSsR 

 Ad intra: Po co Kościołowi rodzina?  
 Ad extra: Rodzina w misji – wszyscy jesteśmy uczniami – misjonarzami 

Rozeznanie i towarzyszenie parom niesakramentalnym w drodze rozwoju wiary i wspólne 
rozeznanie moralne. 
12.00 – Dyskusja/Panel 
12.30 – Przerwa 
13.00 – EUCHARYSTIA i homilia: bp Edward Dajczak 
14.30 – Obiad 
17.00 – Ewangelizacja: Spotkanie rodzin – rodzinny festyn ewangelizacyjny  
19.30 – Wieczór chwały 
21.30 – Zakończenie 

 

27.10.2019 r. – niedziela 
 

09.00 – Poranne uwielbienie i nauka rekolekcyjna  
10.00 – Podsumowanie Kongresu. Przesłanie kongresowe  
11.15 – Przerwa  
12.00 – EUCHARYSTIA i homilia: abp Grzegorz Ryś 
13.30 – Zakończenie Kongresu  

 


