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2014

1. Styczeń 

W okresie świąteczno-noworocznym ponad 1000 par małżonków 
odnowiło swoje przyrzeczenia małżeńskie. W spotkaniach formacyjno-
-świątecznych wzięło udział ponad 100 parafialnych doradców (więk-
szość uczestniczyła wraz ze współmałżonkiem). Uroczystości odbyły się 
w 12 parafiach (Czerniejewo, Gniezno – katedra i Matki Zbawiciela, 
Inowrocław – Chrystusa Miłosiernego i Opatrzności Bożej, Murowa-
na Goślina – Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa, Rogowo, 
Słaboszewo, Sławno, Trzemeszno, Wągrowiec – św. Jakuba). Księża 
proboszczowie przygotowywali uroczystość z dużym zaangażowaniem, 
zarówno w kościele, jak i na plebanii. Część z nich wysłała zaprosze-
nia indywidualne do małżonków, a część zapraszała w ramach ogłoszeń 
parafialnych. W  uroczystości uczestniczyli przeważnie starsi małżon-
kowie ze stażem od 25 do 40 lat. Najstarsi małżonkowie świętowali 
ok. 70. rocznicę ślubu. 

Dużym przeżyciem dla uczestników liturgii była obecność relikwii 
bł. małżonków Marii i Ludwika Quattrocchich oraz homilia o ich dro-
dze do świętości w małżeństwie. W czasie Mszy św. homilię wygłosił 
ks. F. Jabłoński, który podjął temat drogi do świętości małżeńskiej pań-
stwa Quattrocchich, a także poruszył zagadnienia związane ze zbliżają-
cym się synodem biskupów o rodzinie. Była to również dobra okazja 
do omówienia ankiet nadesłanych z parafii do kurii. Z analiz wynika, 
że istnieje potrzeba nieustannego przypominania, czym jest sakrament 
małżeństwa i  czystość w  małżeństwie. Trzeba też ukazywać małżon-
kom, w jaki sposób na co dzień kroczyć drogą prowadzącą do święto-
ści. Odnowienie przyrzeczeń małżeńskich wpisuje się w problematykę 
przyszłego synodu biskupów. Jest również okazją do podziękowania za 
trwanie w sakramentalnym związku małżeńskim. Święto to należy ro-
zumieć jako przesłanie skierowane do małżonków, aby dalej byli świad-
kami życia w jedności z Bogiem i między sobą we współczesnym świe-
cie. Po Mszy św. małżonkowie otrzymali indywidualne błogosławień-
stwo relikwiami i pamiątkę przygotowaną przez Referat Rodzin. Dla 
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wielu małżonków ta uroczysta Msza św. była ogromnym przeżyciem, 
zarówno religijnym, jak i osobistym. Wielu z nich wracało myślami do 
dnia zawarcia sakramentalnego małżeństwa, odbyło w pamięci podróż 
w czasie, przypominając sobie różne etapy ze swojego życia. 

W każdym z  ośrodków doradcy życia rodzinnego i  małżeńskiego 
wysłuchali najważniejszych informacji dotyczących Duszpasterstwa Ro-
dzin, które przekazała T. Niewiadomska – diecezjalna doradczyni. Każdy 
doradca w ramach świątecznego prezentu otrzymał książkę. Na spotkanie 
z doradcami zostały zaproszone także pary małżeńskie, które wspierają 
proboszcza w Duszpasterstwie Rodzin w parafii. W parafii Matki Zba-
wiciela w Gnieźnie z okazji święta małżonków świadectwo pracy z ro-
dzicami dał ks. F. Cieniuch – misjonarz z  Wenezueli. Został również 
przygotowany okolicznościowy tort z napisem „W rodzinie siła”.(za: PK)

17-19 stycznia w  Archidiecezjalnym Domu Rekolekcyjnym 
w Rościnnie odbył się „Weekend dla narzeczonych”. W trzydniowym 
spotkaniu uczestniczyło dziewięć par przygotowujących się do zawar-
cia sakramentalnego związku małżeńskiego. Narzeczeni mieli okazję 
wysłuchać wykładów nt. sakramentalności małżeństwa i  apostolskich 
zadań rodziny, różnic w przeżywaniu i okazywaniu uczuć przez męż-
czyznę i kobietę, trudności w małżeństwie, a także odpowiedzialnego 
rodzicielstwa. W ramach spotkania odbyły się także konsultacje z wiza-
żystką oraz projekcja filmu Marka Gungora pt. Przez śmiech do lepszego 
małżeństwa. Każda para narzeczonych otrzymała również indywidualne 
błogosławieństwo na drogę bezpośredniego przygotowania do przyjęcia 
sakramentu małżeństwa oraz specjalnie przygotowany certyfikat.

2. luty

15 lutego Stowarzyszenie Rodzin Katolickich przy parafii pw. św. Flo-
riana w Żninie świętowało 20. rocznicę istnienia. To najstarszy i najbar-
dziej aktywy z ośmiu oddziałów organizacji działających w archidiecezji 
gnieźnieńskiej. Uroczystej Mszy św. przewodniczył bp  senior Bogdan 
Wojtuś. W homilii, dziękując członkom stowarzyszenia za dwie dekady 
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działalności, podkreślił znaczenie zaangażowania laikatu w obronę godno-
ści i wartości rodziny. „To rodzina – mówił – pełni ważną rolę w budowa-
niu cywilizacji miłości. Dziś ta rodzina nie jest wolna od ataków, dlatego 
musi być silna Bogiem”. Mszę św. koncelebrowali: ks. Rafał Wnuk, asy-
stent kościelny stowarzyszenia, pełniący tę funkcję w przeszłości ks. kan. 
Franciszek Jabłoński oraz asystenci oddziałów dekanalnych i parafialnych: 
ks. kan. Tadeusz Nowak, ks. kan. Piotr Rutkowski, ks. Andrzej Stefański, 
ks. Stanisław Talaczyński, ks. Piotr Halczuk i ks. Krystian Piekuciński. 
Obecni byli także prezesi i członkowie oddziałów SRK z parafii: pw. Świę-
tego Krzyża we Wrześni, pw. św. Leonarda w Słupcy, pw. św. Jakuba Apo-
stoła w Mogilnie, pw. św. Stanisława BM w Damasławku, pw. Zwiastowa-
nia NMP, pw. św. Mikołaja i pw. Świętego Krzyża w Inowrocławiu. 

Dekanalny Oddział Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archi-
diecezji Gnieźnieńskiej w Żninie powstał 14 lutego 1994 r. Tego dnia 
powołano również pierwszy Zarząd Oddziału, którego prezesem został 
wówczas Ryszard Rychlicki. Dekretem ówczesnego metropolity gnieź-
nieńskiego, abp. Henryka Muszyńskiego, funkcję asystenta żnińskiego 
oddziału objął ówczesny proboszcz parafii pw. NMP Królowej Polski 
– ks. kan. Jan Janik, natomiast opiekę duchową nad grupą sprawo-
wał ks. Rafał Wnuk, obecny asystent kościelny stowarzyszenia. Celem 
SRK jest wszechstronne działanie na rzecz rodziny, a w szczególności 
wspomaganie rodzin katolickich w kształtowaniu życia małżeńskiego 
i rodzinnego oraz formowanie postawy apostolskiej zgodnie z zasadami 
Ewangelii wyrażonymi w nauczaniu Kościoła katolickiego.

15 lutego w  gnieźnieńskiej siedzibie Civitas Christiana odbyło 
się szkolenie dla „prolajferów”, w  którym uczestniczyło kilkanaście 
osób. Kursanci uczyli się, co robić i jak działać, by skutecznie wspierać 
ochronę nienarodzonych.  Szkolenie prowadzili Mariusz Dzierżawski 
i Krzysztof Kasprzak z Fundacji PRO – Prawo do Życia. Szkolenie zor-
ganizowano w Gnieźnie po raz pierwszy. Uczestnicy otrzymali specjalne 
certyfikaty poświadczające ukończenie kursu oraz przydatne materiały. 
W Gnieźnie na rzecz ochrony życia działa Porozumienie „Gniezno dla 
Życia”, które jest organizatorem m.in. Marszów dla Życia i Rodziny.
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22-23 lutego w Archidiecezjalnym Domu Rekolekcyjnym w Ro-
ścinnie odbyła się II karnawałowa „Randka małżeńska” z wodzirejem. 
22 pary ze stażem małżeńskim od 6 do 51 lat przeżyły swoją karnawa-
łową randkę małżeńską. Podczas tych dwóch dni małżonkowie mieli 
okazję spędzić więcej czasu ze sobą niż na co dzień. Małżonkowie naj-
pierw wysłuchali wykładu o  sakramencie małżeństwa przygotowane-
go przez Teresę Niewiadomską – diecezjalną doradczynię. Następnie 
wzięli udział w bloku warsztatowym, podczas którego Wiesław Gajew-
ski przedstawił „Małżeństwo w  3D”. Punktem kulminacyjnym była 
uroczysta Eucharystia z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich, którą 
w intencji małżonków sprawował ks. Franciszek Jabłoński – diecezjalny 
duszpasterz rodzin. Dopełnieniem była zabawa z wodzirejami. Podczas 
niedzielnego dzielenia się przeżyciami małżonkowie opowiadali, że czu-
li się bardzo dobrze wśród swoich. W wypowiedziach podkreślali, że 
często zabiegani teraz mogli się zatrzymać i  znów spojrzeć na siebie 
w nowym świetle. Potrzebna jest nieustanna praca nad sobą i  swoim 
małżeństwem – podkreślali uczestnicy. W  randce wzięły udział pary 
z  Gniezna, Wapna, Skoków, Dąbrówki, Ciążenia, Łubowa, Imielna, 
Wągrowca, Iławy, Piechcina, Gąsawy i Obornik. Randka została zor-
ganizowana przez Referat Rodzin we współpracy z Fundacją „Czyste 
serca” z Bydgoszczy.

3. marzec

7-9 marca ponad osiemdziesięciu nadzwyczajnych szafarzy Ko-
munii świętej oraz kandydatów do tej posługi uczestniczyło w  trzy-
dniowym wielkopostnym skupieniu, które odbyło się w  Rościnnie. 
Tematem przewodnim rekolekcyjnego spotkania była rodzina jako 
„Kościół domowy”. Rekolekcje prowadził opiekun duchowy szafarzy 
ks.  kan.  Franciszek Jabłoński. W  czasie konferencji rekolektanci po-
głębili swoją wiedzę nt. nauczania Kościoła o  rodzinie oraz dzielili 
się refleksją o  swoich rodzinach. Jak podkreślali, wspólna modlitwa, 
uczestnictwo we Mszy św., czytanie Pisma świętego, uroczysty niedziel-
ny posiłek, spacer, wspólne spędzanie wolnego czasu – to wszystko ce-
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mentuje więź między członkami rodziny i sprawia, że prawdziwie staje 
się ona „Kościołem domowym”, jak chciał tego św. Jan Paweł II.

14-16 marca w Domu Rekolekcyjnym w Rościnnie gościło dzie-
sięć par narzeczonych gotowych u progu sakramentu małżeństwa po-
głębić więź z Bogiem i ukochaną osobą. Dużym zainteresowaniem cie-
szyła się seria wykładów Marka Gungora pt. Przez śmiech do lepszego 
małżeństwa. Ważnym elementem „weekendu” była sobotnia adoracja 
Najświętszego Sakramentu, podczas której kilka osób skorzystało z sa-
kramentu pokuty, jak również uroczysta kolacja przy świecach. Niewąt-
pliwie atrakcyjności całemu wydarzeniu dodało spotkanie ze stylistką. 
Jak zwykle, zarówno prowadzący, jak i narzeczeni mogli liczyć na tro-
skliwą opiekę i wsparcie ks. Franciszka Jabłońskiego. Narzeczeni przy-
byli z Murowanej Gośliny, Szubina, Pleszewa, Poznania i Pogorzelicy.

23 marca bp Bogdan Wojtuś z okazji imienin spotkał się z przed-
stawicielami doradców i ruchów prorodzinnych. 

24 marca z okazji Narodowego Dnia Życia Duszpasterstwo Aka-
demickie „Na Zamku” wraz z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową 
zaprosili mieszkańców Gniezna do dyskusji na temat rodziny. O  jej 
funkcji, kondycji oraz zagrożeniach, z jakimi musi się mierzyć, mówili 
przedstawiciele służby zdrowia, duchowni oraz przedstawiciele władz. 
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele lokalnych władz, stowarzy-
szeń i instytucji wspierających rodzinę oraz studenci. Obecny był także 
bp Bogdan Wojtuś. Słuchacze mieli okazję wysłuchać trzech prelek-
cji poświęconych rodzinie. Referat o rodzinie jako najwyższej wartości 
wygłosiła lekarka Małgorzata Kędzierska. Wskazała ona na znaczenie 
dobrych relacji oraz wzajemnego zaufania i szacunku między rodzicami 
i dziećmi. Jak podkreśliła, ważne jest, aby rodzice wspierali dzieci w sa-
modzielności. O  trudnościach i  zagrożeniach, także tych związanych 
z  ideologią gender, mówił z  kolei ks. Hubert Wiśniewski z  KUL-u. 
W  swoim wystąpieniu poruszył problem zmian językowych, utra-
ty tożsamości kobiety i mężczyzny, odrzucenia roli matki i ojca jako 
kluczowych w wychowaniu dziecka, a także seksualizacji dzieci i mło-
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dzieży. Ks. Wiśniewski przestrzegał przed grupami „edukatorów”, które 
proponując swoją ofertę edukacyjną szkołom i przedszkolom, wplatają 
w jej obszar treści związane z seksualizacją, a także utratą dzieciństwa 
i niewinności przez dzieci. Uczestnicy sympozjum mieli również okazję 
wysłuchać referatu Agnieszki Anny Horoszczak, dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie, która mówiła o funkcjonowa-
niu samorządu lokalnego i formach pomocy dla rodzin dysfunkcyjnych 
borykających się z  różnymi problemami. W  czasie spotkania obecni 
obejrzeli również film pt. A jest to wezwanie najważniejsze zrealizowa-
ny przez Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka. Całość 
wzbogaciła wystawa zatytułowana Jan Paweł II w sprawie najmniejszych. 
Podczas przerwy kawowej uczestnicy sympozjum mogli także obejrzeć 
wystawę Fotografie Dzieł Bożych autorstwa Anety i Andrzeja Dorobek.

25 marca w  archidiecezji gnieźnieńskiej obchodzony był Dzień 
Świętości Życia. W południe w katedrze w  intencji życia modlili się 
uczniowie gnieźnieńskich szkół, ruchy prorodzinne i pro-life. Mszy św. 
przewodniczył ks. kan. dr Franciszek Jabłoński – diecezjalny duszpa-
sterz rodzin. W homilii podkreślił, że każde życie jest cenne od poczę-
cia aż po naturalny kres. Nawiązał również do patronów szkół, którzy 
byli orędownikami prawdy i  promocji życia. Do wspólnej modlitwy 
zostały zaproszone szkoły: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 
im. Jana Pawła II, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Michała Zabłockie-
go, Gimnazjum nr 1 im. Zjazdu Gnieźnieńskiego, Zespół Szkół „Po-
rkorm” im. Ireny Sendlerowej, Zespół Szkół Ekonomiczno-Odzieżo-
wych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego. Na zakończenie Mszy św. każdy 
uczestnik otrzymał dziesięciotygodniowego „Jasia” oraz „Perełkę” z my-
ślami św. Jana Pawła II. Podczas Eucharystii kilkunastu uczestników 
podjęło Duchową Adopcję Dziecka Poczętego. Z okazji Dnia Świętości 
Życia przygotowano wystawę pt. Jan Paweł II w obronie życia. Dzień 
ten zorganizował Referat Rodzin przy współpracy z Civitas Christiana. 
Wieczorem w wielu parafiach w diecezji odprawiono Msze św. w inten-
cji ochrony życia oraz podjęto Duchową Adopcję Dziecka Poczętego. 
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4. KwIecIeń

4-6 kwietnia w  Domu Rekolekcyjnym w  Rościnnie odbyły się 
rekolekcje dla parafialnych doradców życia małżeńskiego i rodzinnego, 
które poprowadził dr hab. Mieczysław Guzewicz. W duchowych ćwi-
czeniach uczestniczyło 43 doradców z 20 parafii z archidiecezji. Reko-
lekcje odbyły się pod hasłem „Małżeństwo o krok głębiej”. Prowadzący 
skupił się na omówieniu zadań męża oraz żony w małżeństwie i rodzi-
nie, opierając się na fragmentach Pisma świętego, które wspólnie anali-
zowano. Zapowiedzią konferencji było porównanie wygłoszone już na 
pierwszym wykładzie: „Małżeństwo jest tak święte jak Najświętszy Sa-
krament”. Uczestnicy z ogromnym zainteresowaniem słuchali o skom-
plikowanej naturze kobiety, której próba zrozumienia jest dozgonnym 
zadaniem mężczyzny, o  wielkiej roli wspólnej modlitwy małżonków 
jako największej obronie całej rodziny przed złem, o praktykowaniu co-
dziennego czytania Biblii, której trudna nieraz treść nie musi trafiać do 
naszych umysłów, ale przenikać nasze serca i tym samym przemieniać 
nasze życie. Największe wrażenie zrobiła sama postawa prowadzącego, 
świadectwo jego życia oraz entuzjazm i  przekonanie, z  jakimi głosił 
wykłady. W  sobotę z  uczestnikami rekolekcji spotkał się bp Bogdan 
Wojtuś, który przewodniczył Mszy św. W homilii podkreślił, że zada-
niem doradcy jest trwać w Duszpasterstwie Rodzin i Katolickim Po-
radnictwie Rodzinnym. W bogatym programie obok konferencji zgłę-
biających tematykę życia małżeńskiego ważnymi punktami rekolekcji 
były modlitwa na adoracji i Eucharystia. Uczestnicy wzięli także udział 
w  nocnej Drodze Krzyżowej oraz przystąpili do sakramentu pokuty. 
Mieli także okazję podjęcia trudu wspólnej pracy w ogrodzie.

5. maj 

13 maja ks. dr kan. Franciszek Jabłoński w katedrze gnieźnieńskiej 
świętował srebrny jubileusz swoich święceń kapłańskich. Na uroczysto-
ści obecnych było 20 kapłanów. Wśród tych, którzy 13 maja 1989 r. 
zostali prezbiterami, obecny był bp Wojciech Polak, który przewodni-
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czył jubileuszowej liturgii. „Kapłańskie jubileusze są krokami milowy-
mi na drodze powołania – przypomniał swoim współbraciom bp Polak, 
przywołując słowa św. Jana Pawła II. – Przypominamy sobie o tym dziś, 
chcąc uwielbić Boga za dar, który otrzymaliśmy, by uwielbiać Go za 
tajemnicę, której nigdy do końca nie zdołamy pojąć, żeby przepraszać 
za to, że nie zawsze do tego daru dorastamy”. Homilię podczas uroczy-
stości wygłosił bp Bogdan Wojtuś, który 25 lat temu pełnił funkcję rek-
tora gnieźnieńskiego seminarium. Wyróżniając w życiu jubilatów trzy 
okresy: siewu, kwitnienia i owocowania, bp Wojtuś podkreślał szcze-
gólne rysy ich powołania, związane z czasem ich formacji i przyjęcia 
święceń. „Wasza formacja rozpoczęła się w 1983 r., kiedy przyjechał 
do nas, poranionych jeszcze stanem wojennym, papież Jan Paweł II. 
Na Jasnej Górze, w polskiej Kanie, stawiał wówczas przed nami wiel-
ką sprawę wolności, wolności od grzechu, wolności synów Bożych. 
To wasze szczególne wezwanie: ewangelizacja do życia w  wolności”. 
W 1983 r. do seminarium zgłosiło się 42 maturzystów. Święcenia ka-
płańskie otrzymało 25 diakonów. W  ciągu tych 25 lat jeden kapłan 
zginął w wypadku samochodowym (ks. Czesław Pest), a trzech odeszło 
z kapłaństwa. Z tego rocznika pozostało 21 kapłanów. Jeden kapłan ze 
względu na chorobę nie mógł być na jubileuszu (za: PK, ks. FJ).

20-21 maja w Warszawie odbyła się dwudniowa wiosenna sesja 
Duszpasterstwa Rodzin. Uczestniczyli w niej doradcy życia rodzinnego 
i diecezjalni duszpasterze rodzin. Podczas spotkania dyskutowano o wy-
zwaniu, jakim dla duszpasterstwa są osoby żyjące w konkubinatach. Jest 
to problem wymagający podjęcia dyskusji i konkretnych działań. Jak 
podkreślano, „nie czekać na nich, ale próbować ich odnajdywać”.

31 maja zakończyło się szkolenie 25 parafialnych doradców 
pt. Metoda objawowo-termiczna podwójnego sprawdzania w parafialnej 
poradni rodzinnej. Przez 5 miesięcy doradcy szkolili swój warsztat pod 
okiem p. Marii Kuźmiak i p. Mirosławy Szymańskiej z Polskiego Sto-
warzyszenia Naturalnego Planowania Rodziny oddział Poznań. Szkole-
nie zakończyło się egzaminem.
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6. czerwIec 

12-14 czerwca odbyło się doroczne spotkanie diecezjalnych do-
radców w Laskach. Spotkanie miało charakter formacyjno-edukacyjny.

7. SIerpIeń 

31 sierpnia odbyły się warsztaty dla doradców, w których wzięło 
udział 25 osób. Warsztaty poprowadził bp Bogdan Wojtuś i  p. Sto-
igniew Paluszewski – diecezjalny doradca z Bydgoszczy.

8. wrzeSIeń

12-14 września w Żninie odbyło się IX Spotkanie Małżeństw pod 
hasłem Kryzys małżeński – początek czy koniec?, tym razem poświęcone 
drogom wychodzenia z  małżeńskiego kryzysu. Spotkanie rozpoczęła 
Msza św. z nauką ks. Arkadiusza Muzolfa, diecezjalnego duszpasterza 
rodzin diecezji bydgoskiej oraz dyrektora Diecezjalnej Poradni Pomocy 
Rodzinie w Bydgoszczy. Po Mszy św. wykład pt. Język serca drogą do 
pokonania konfliktów w relacjach rodzinnych wygłosiła Anna Wyrwic-
ka, socjoterapeuta mediator i trener rozwoju osobistego. W sobotę po 
Mszy św. wykład pt. Ile warta jest Twoja obrączka? przedstawiła Mirosła-
wa Niedziela, liderka Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej wspólnoty 
SYCHAR w diecezji bydgoskiej, parafialna doradczyni z Nowej Wsi 
Wielkiej. Nie zabrakło również świadectw małżeństw, które przetrwały 
kryzys. W niedzielę natomiast podczas wszystkich Mszy św. w para-
fii homilię głosił ks. dr Przemysław Kwiatkowski. Małżonkowie mieli 
również okazję odnowić swoje ślubowania małżeńskie. 

14 września w parafii pw. Świętego Krzyża w Inowrocławiu blisko 
100 par w obecności bp. Bogdana Wojtusia odnowiło swoje przyrze-
czenia małżeńskie. 
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20 września abp Wojciech Polak, prymas Polski, spotkał się z ju-
bilatami z parafii pw. św. Mikołaja w Witkowie. Za piękny przykład 
małżeńskiej wytrwałości ksiądz prymas dziękował małżonkom świętu-
jącym diamentową i złotą rocznicę ślubu. Modlił się wspólnie z nimi 
w czasie Mszy św., dziękując Bogu za ich wspólnie przeżyte lata. Wska-
zując na istotę małżeńskiego sakramentu, abp W. Polak powtórzył za 
papieżem Franciszkiem, że małżeństwo jest symbolem życia, realnego 
życia, a nie fantastyką: „Jest sakramentem miłości Chrystusa i Kościoła, 
miłości, która w krzyżu znajduje swój sprawdzian i poręczenie”. Jed-
nocześnie, powołując się dalej na papieża, porównał małżeństwo do 
wspólnej podróży, niekiedy bardzo wymagającej i trudnej, ale przecież 
również otwierającej na wzajemną pomoc, na tworzenie relacji rozwi-
jających się wraz z rozwojem osób, na wspólne dzielenie radości i tru-
dów. „Małżonkowie i rodziny chrześcijańskie głoszą dziś Ewangelię nie 
tylko słowem, ale nade wszystko życiem. Poznaje się je po wierności, po 
cierpliwości i otwarciu na życie, po szacunku dla starszych. Sekretem 
zaś tej postawy nie są jedynie nasze własne postanowienia i nasze do-
bre chęci. Jest nim obecność Jezusa w małżeństwie i rodzinie. To Jego 
obecność dodaje nam odwagi, aby ukazywać dziś piękno małżeństwa 
i  rodziny oświeconych Ewangelią” – mówił abp W. Polak. Zaznaczył 
także, że to z Jezusem i na Jego wzór powinniśmy podejmować naszą 
drogę, nie zniechęcając się złą oceną i próbami podważania i rozbijania 
rodziny. Diamentowy jubileusz (60-lecie) małżeństwa obchodziły dwie 
pary małżeńskie, kilkanaście świętowało złoty jubileusz (50-lecie). Mał-
żonkowie otrzymali od prymasa Polski indywidualne błogosławieństwo 
oraz dyplom z gratulacjami i życzeniami. 

27-28 września pod hasłem „Rodzina pierwszą i  najważniejszą 
drogą Kościoła” odbyła się XXX Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin na 
Jasną Górę. Wśród uczestników byli także pątnicy z naszej archidiece-
zji, m.in.: z Gniezna, Inowrocławia, Wrześni, Damasławka, Wągrowca 
i Żnina. Do Częstochowy pojechali członkowie Stowarzyszenia Rodzin 
Katolickich, diecezjalni doradcy życia rodzinnego, duszpasterze rodzin 
oraz małżonkowie z  dziećmi, którzy do Matki Bożej pielgrzymowali 
indywidualnie. Pielgrzymkę rozpoczęła Msza św. w intencji Ojczyzny, 
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której przewodniczył bp Jan Wątroba z Rzeszowa. Przewodniczący Rady 
Episkopatu ds. Rodziny uczestniczył także w spotkaniu z duszpasterza-
mi rodzin i doradcami życia rodzinnego, które ogniskowało się wokół 
tematu internetowych i weekendowych nauk przedmałżeńskich. W de-
bacie uczestniczyli także: krajowy duszpasterz rodzin ks. dr Przemysław 
Drąg oraz ks. dr Przemysław Kwiatkowski z Gniezna, który wygłosił 
referat pt. „Jedność dwojga w świetle nauczania papieża Jana Pawła II”. 
Uczestnicy wysłuchali także wykładu dr Ewy Porady, diecezjalnej do-
radczyni z Katowic, która mówiła o problemach narzeczonych żyjących 
w „świecie instant”. Centralnym punktem pielgrzymki była niedzielna 
Msza św. sprawowana pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego An-
drzeja Jeża, który w homilii przypomniał małżonkom, że nie dobra ma-
terialne, ale rodzina, tworzona przez kobietę i mężczyznę, jest najwięk-
szym skarbem narodu i to jej należy się największa troska. „Rodzina jest 
kluczem w zrozumieniu człowieczeństwa, to ona w sposób decydujący 
określa kierunek rozwoju człowieka, kształtuje jego sposób myślenia, 
wartościowania i postawę wobec innych” – mówił kaznodzieja dodając, 
że ludzie wierzący muszą odważnie przeciwstawiać się wszystkiemu, co 
zagraża rodzinie, a zwłaszcza pomysłom ustawodawców. W czasie Mszy 
św. małżonkowie odnowili ślubne przyrzeczenia oraz zawierzyli polskie 
małżeństwa i rodziny Matce Bożej.

28 września w kościele parafialnym w Kaczanowie małżonkowie 
dziękowali za wspólnie przeżyte lata. Do wspólnego dziękczynienia 
małżonków zaprosił proboszcz parafii ks. Tomasz Kruszelnicki. Pary 
obchodzące w  tym roku jubileusze i okrągłe rocznice otrzymały spe-
cjalne pisemne zaproszenia. Nie zapomniano zwłaszcza o najstarszych 
jubilatach świętujących 65. rocznicę ślubu. Ich wspólne długie życie 
jest najlepszym świadectwem prawdy, że miłość małżeńska nie tylko 
cierpliwa jest i łaskawa, ale jest także wytrwała. Mszy św. przewodniczył 
bp senior Bogdan Wojtuś. W homilii zachęcał małżonków, by nie usta-
wali w wysiłkach, aby ich miłość stawała się każdego dnia coraz dosko-
nalsza. Udzielił także każdej z par indywidualnego błogosławieństwa. 
Szczególnym momentem było odnowienie ślubnych przyrzeczeń, które 
po raz wtóry powtórzyło ponad 70 par małżeńskich.
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9. paźdzIernIK 

4-6 października trwał w  Świdnicy 3. Ogólnopolski Kongres 
Małżeństw. Podsumowaniem spotkania była Msza św., której prze-
wodniczył bp Adam Bałabuch. Przez trzy dni małżonkowie reprezen-
tujący przede wszystkim ruchy i wspólnoty kościelne rozważali temat 
tożsamości mężczyzny w związku małżeńskim. Uczestnicy mieli oka-
zję poznać zarówno duchowe, jak i teologiczne, filozoficzne, moralne 
i społeczne uwarunkowania różnic między kobietą a mężczyzną. 6 paź-
dziernika o  zagrożeniach rewolucji gender mówił Tomasz Terlikow-
ski. Krystyna Engelhard dała świadectwo niezwykłej przemiany, jakiej 
może dokonać Bóg w życiu kobiety, co uzdrawia i porządkuje także jej 
relacje z najbliższymi. Jacek Pulikowski przypomniał, w sobie właściwy 
sposób, że różnice między kobietą a mężczyzną są bogactwem miłości 
małżeńskiej, a ich uznanie prowadzi do harmonii i pogłębienia więzi. 
Na zakończenie części konferencyjnej Agnieszka i  Jakub Kołodziejo-
wie na podstawie medytacji Jana Pawła II na temat „bezinteresownego 
daru” dokonali podsumowania kongresu. „Kobieta dana jest mężczyź-
nie, ażeby mógł zrozumieć siebie, i  wzajemnie mężczyzna jest dany 
kobiecie w tym samym celu. Mają potwierdzać wzajemnie swoje czło-
wieczeństwo, zdumiewając się nad jego dwoistym bogactwem” – cyto-
wali papieski tekst. Kongresowicze wystosowali „Apel do Prezydenta 
Rzeczypospolitej”, by ten, używając dostępnych mu środków prawnych 
i politycznych, „powstrzymał inicjatywy groźne dla ładu społecznego 
jako fundamentu niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania pol-
skich rodzin, w swoich rodzicielskich i wychowawczych rolach”. Tym 
samym kongresowicze dołączyli do ogólnopolskiej akcji „wzywającej 
Prezydenta do działania”. Podczas Mszy św. homilię wygłosił ks. Prze-
mysław Drąg, krajowy duszpasterz rodzin. Gratulował organizatorom 
pomysłu i realizacji kongresu, zachęcał też małżonków biorących udział 
w kongresie do odważnego świadczenia wobec świata o sakramentalnej 
miłości, która jest niepowtarzalną wspólnotą miłości i bliskości kobiety, 
mężczyzny i Boga. W tym roku po raz drugi przyznano nagrody Ami-
cus Matrimoniorum (Przyjaciel Małżeństw). Otrzymali je ks. Stanisław 
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Orzechowski, Irena i  Jerzy Grzybowscy oraz Mieczysław Guzewicz. 
W spotkaniu uczestniczyli także małżonkowie z naszej archidiecezji. 

10. lIStopad

25 listopada wspólnota parafialna Matki Zbawiciela w Gnieźnie 
uczestniczyła w niezwykłym spotkaniu, któremu towarzyszyły relikwie 
błogosławionych. Na zaproszenie księdza proboszcza, Konstantego 
Mrozka, odpowiedziało około 50 par małżeńskich z parafii, a także pary 
spoza parafii, które o spotkaniu dowiedziały się z Radia Plus Gniezno 
lub ze strony internetowej naszej diecezji. Tego dnia minęło sto dziewięć 
lat od przejęcia przez małżonków Marii i Ludwika Quattrocchich sakra-
mentu małżeństwa. Zebrani w kaplicy małżonkowie w ciszy i skupieniu 
modlili się przed relikwiami i wizerunkiem Marii i Ludwika, prosząc po-
przez ich wstawiennictwo o potrzebne łaski. Następnie wspólnie odmó-
wili litanię do błogosławionych małżonków i uczestniczyli we Mszy św. 
sprawowanej w  ich intencji. W  czasie homilii ks.  kan.  dr  Franciszek 
Jabłoński, diecezjalny duszpasterz rodzin, przybliżył zebranym sylwet-
ki beatyfikowanych Marii i  Ludwika Quattro cchich oraz zachęcił do 
nieustannego pielęgnowania daru, jakim jest miłość dwojga ludzi. Na 
przykładzie błogosławionych małżeństw ukazał drogę do świętości we 
dwoje: poprzez modlitwę, udział w  sakramentach, pielęgnowanie mi-
łości małżeńskiej i wychowanie dzieci poprzez własny przykład. Wzru-
szające i skłaniające do refleksji spotkanie zakończyło błogosławieństwo 
udzielone relikwiami beatyfikowanych przez papieża Jana Pawła II mał-
żonków. Z pewnością dla wielu uczestników tego niecodziennego wy-
darzenia chwila wyciszenia i zastanowienia się nad wspólnym życiem na 
długo zapadnie w pamięci, a być może zaowocuje pogłębieniem więzi 
małżeńskich i relacji z Bogiem. Każda para otrzymała pamiątkowy obra-
zek z błogosławionymi małżonkami oraz płytę z filmami ewangelizacyj-
nymi: Próba ogniowa i Odważni. 

27 listopada w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświa-
ta w parafii pw. św. Floriana w Częstochowie ks. Franciszek Jabłoński 



22 Informator Duszpasterstwa Rodzin 

wygłosił sześć kazań o świętości małżeńskiej w obecności relikwii Marii 
i Ludwika Beltrame Quattrocchich. Spotkał się także z kilkoma para-
mi zaangażowanymi w ruch „Domowy Kościół”. Każdy z małżonków 
otrzymał pamiątkowy obrazek. W parafii, gdzie od kilku miesięcy pro-
boszczem jest ks. prał. dr Dariusz Nowak (były duszpasterz rodzin ar-
chidiecezji częstochowskiej), we Mszy św. niedzielnej uczestniczy 18% 
zobowiązanych. Parafia w 2015 r. przeżywać będzie 25. rocznicę swego 
istnienia.

11. GrudzIeń 

5 grudnia w parafii pw. Świętego Krzyża w Inowrocławiu odby-
ło się spotkanie dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych i bierzmo-
wanych. Proboszcz parafii, ks. Rafał Wnuk, zaprosił ich najpierw na 
czuwanie przy relikwiach błogosławionych małżonków Marii i Ludwi-
ka. Następnie małżonkowie uczestniczyli we Mszy św. sprawowanej 
pod przewodnictwem ks. kan. Franciszka Jabłońskiego, diecezjalnego 
duszpasterza rodzin. W homilii ukazał on postać błogosławionych jako 
pomoc dla współczesnych małżeństw. „Oni są dani wam – Drodzy 
Małżonkowie – aby was wspierać na drodze małżeńskiej i  rodzinnej 
świętości. Małżeństwo – małżeństwu” – powiedział ks. Franciszek. Po 
Mszy św. wszyscy otrzymali błogosławieństwo relikwiami oraz pamiąt-
kowy obrazek. Następnie rodzice wysłuchali katechezy na temat sakra-
mentu małżeństwa jako daru i zadania. Ku zaskoczeniu organizatorów 
małżonkowie i dziadkowie pozytywnie wypowiadali się o tym spotka-
niu, powtarzając: „warto było dzisiaj przyjść”. 

W okresie adwentu w  parafiach: w  Wilczynie oraz w  Ostrowi-
tem dwudniowe katechezy o  świętości małżeństwa i  rodziny wygłosił 
ks.  Franciszek Jabłoński. W  swoich homiliach na podstawie życiorysu 
błogosławionych małżonków Marii i  Ludwika Martin ukazywał drogi 
świętości małżeńskiej. „Oni bardzo kochali Boga, siebie nawzajem, dzieci 
oraz wszystkich potrzebujących” – mówił ks. Franciszek. W katechezach 
zachęcał także do przeżywania świąt Bożego Narodzenia w rodzinnym 
domu, gdzie jest modlitwa i są praktykowane zwyczaje bożonarodzenio-
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we: czytanie Pisma św. przez ojca rodziny, modlitwa pacierzowa i dzięk-
czynna za miniony rok, łamanie się opłatkiem, śpiew kolęd i udział we 
Mszy św. – pasterce. Po Mszach św. niedzielnych pary małżonków otrzy-
mały błogosławieństwo relikwiami oraz pamiątkowy obrazek.

2015

1. Styczeń

W styczniu odbyły się spotkania opłatkowe dla doradców życia ro-
dzinnego. Tegoroczny cykl spotkań organizowanych przez Duszpaster-
stwo Rodzin zainaugurowano w Nekli. Do uczestnictwa we wspólnej 
modlitwie proboszczowie parafii zaprosili małżonków z różnym stażem 
– tych dopiero co poślubionych i  tych, którzy świętują w  tym roku 
okrągłe rocznice ślubu. Na zaproszenie odpowiedziało wiele par mał-
żeńskich. Podczas Mszy św. towarzyszyły im relikwie błogosławionych 
małżonków Zelii i Ludwika Martin. Eucharystii przewodniczył ks. kan. 
Franciszek Jabłoński. Ponad 100 par małżeńskich z parafii pw. św. An-
drzeja Apostoła w Nekli odnowiło ślubne przyrzeczenia. 80 par mał-
żeńskich w Damasławku, 100 par w parafii św. Jakuba w Wągrowcu, 
90 par w par. Imienia NMP w Inowrocławiu i 150 par w parafii Naj-
wyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa w Murowanej Goślinie. Gnieź-
nieńska parafia pw. Matki Zbawiciela była ostatnią, w której odbyła 
się uroczysta modlitwa małżonków, połączona z  odnowieniem przez 
nich ślubnych przyrzeczeń. Z  zaproszenia proboszcza ks. Konstante-
go Mrozka skorzystało 70 par małżeńskich. Msza św. sprawowana pod 
przewodnictwem bp. seniora Bogdana Wojtusia odbyła się w  sobo-
tę 31 stycznia. Eucharystię celebrowali ks. kan. Roman Jakubowski, 
ks. kan. Franciszek Jabłoński oraz ks. Konstanty Mrozek. Podobnie jak 
w innych parafiach, modlitwie towarzyszyło spotkanie doradców życia 
rodzinnego. Wykład dla nich wygłosił dr hab. Mieczysław Guzewicz, 
ojciec trojga dzieci, doktor teologii biblijnej. Dodatkowo gość głosił 
katechezy w tej parafii po każdej niedzielnej Mszy św.
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6 stycznia po raz trzeci ulicami Gniezna przeszedł orszak Trzech 
Króli. Barwny pochód wyruszył wczesnym popołudniem sprzed teatru 
i podążając starym miastem, dotarł do katedry, gdzie powitał go Pry-
mas Polski i odbyło się wspólne kolędowanie. W orszaku wzięło udział 
kilka tysięcy osób. 

24-25 stycznia w Archidiecezjalnym Domu Rekolekcyjnym w Ro-
ścinnie odbyła się trzecia karnawałowa randka małżeńska. Uczestniczyło 
w niej 29 par małżeńskich ze stażem od 7 do ponad 50 lat wspólnego 
pożycia. Wszyscy, niezależnie od wieku, przyjechali do Rościnna, by 
uroczyście odnowić przysięgę małżeńską podczas Mszy św., wysłuchać 
konferencji o małżeństwie i zwieńczyć sobotni wieczór zabawą tanecz-
ną z  wodzirejem. Uroczyste odnowienie przyrzeczeń małżeńskich na-
stąpiło podczas sobotniej Mszy św. Małżonkom towarzyszyły relikwie 
błogosławionych małżonków Marii i Ludwika Quattrocchich oraz Zelii 
i Ludwika Martin. Wcześniej jednak uczestnicy randki wysłuchali kon-
ferencji Wiesława Gajewskiego pt. Tajemnice małżeńskiej alkowy. W nie-
dzielę był czas na wzajemne dzielenie się doświadczeniem i przeżyciami. 
Randkę zorganizował Referat Rodzin Archidiecezji Gnieźnieńskiej przy 
współpracy z Fundacją „Czyste serca” z Bydgoszczy. 

2. marzec

7 marca w Kolegium Europejskim odbyła się konferencja pt. „Ko-
biecość we współczesnym świecie”. Nieprzypadkowo zbiegła się ona 
w terminie z Międzynarodowym Dniem Kobiet. Uczestnicy konferen-
cji mogli wysłuchać oraz dyskutować na temat roli kobiet we współcze-
snym świecie. Jest to temat niezwykle ważny, ponieważ na przestrzeni 
ostatnich 20, 30 lat kobiety z  gospodyń domowych stały się przed-
siębiorcami odnoszącymi sukcesy, sprawują stanowiska kierownicze 
w  największych korporacjach oraz pełnią funkcje we władzy samo-
rządowej, parlamencie, a także ubiegają się np. o fotel Prezydenta RP. 
Konferencję zorganizowało Starostwo powiatowe oraz Stowarzyszenie 
Ziemia Gnieźnieńska przy współpracy z  Duszpasterstwem Rodzin. 
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Podczas konferencji swoje prelekcje wygłosili: dr Jadwiga Pulikowska 
– „Rola kobiety w rodzinie”, prof. UAM dr hab. Eliza Grzelak – „Role 
społeczne współczesnych kobiet w kontekście polskiej tradycji języko-
wej”, dr Monika Białkowska – „Kariera manekina, czyli o kobietach 
w  mediach”, mgr Elżbieta Pilarczyk – „Matka – rola dla każdego?”, 
dr  Tomasz Pospieszny, adiunkt w  zakładzie Chemii Bioorganicznej 
UAM „Promienna Madonna”. Na zakończenie konferencji wystąpił 
Chór Presto.

18 marca w uroczystość św. Józefa w Gnieźnie (Dalki) ks. Fran-
ciszek Jabłoński w czasie Mszy św. przypomniał główne myśli zawarte 
w adhortacji Familiaris consortio odnoszące się do mężczyzn i ojców. 
Przed błogosławieństwem ogólnym każdy mężczyzna otrzymał indy-
widualne błogosławieństwo oraz pamiątkę ze słowami zaczerpniętymi 
ze wspomnianej adhortacji, które Jan Paweł II skierował do mężczyzn 
i ojców. Pozostałe osoby obecne na Mszy św. także otrzymały pamiąt-
kę z przesłaniem, aby przekazać ją mężczyznom i ojcom w  rodzinie. 
W czasie Mszy św. modlono się także za biskupów noszących imię Józef 
i Bogdan oraz za śp. Zenona Szołowicza, ofiarodawcę Świętowojciecho-
wej Misyjnej Rodziny.

20-22 marca ok. 40 doradców Życia Rodzinnego po raz kolejny 
swoje rekolekcje przeżywało w  Rościnnie. Nauki rekolekcyjne głosił 
o. dr Piotr Krysztofiak OP. Temat przewodni rozważań brzmiał: Jarzmo 
moje jest słodkie, a brzemię lekkie (Mt 11,28-30), czyli co Jezus radzi, aby 
nasze życie było lżejsze. Uczestnicy rekolekcji brali także udział w Dro-
dze Krzyżowej, nabożeństwie pokutnym i spowiedzi św. W sobotę do-
radców odwiedził bp Bogdan Wojtuś, który odprawił Mszę św. Znalazł 
się również czas na wspólną pracę na rzecz domu rekolekcyjnego. 

24 marca w Instytucie Prymasa Józefa Glempa w Inowrocławiu 
odbyły się obchody Narodowego Dnia Życia pod hasłem: Rodzina 
obywatelska. Rodzina – Wspólnota – Samorząd. Stały się one, w myśl 
uchwały Sejmu RP, okazją „do refleksji nad odpowiedzialnością władz 
państwowych, społeczeństwa i  opinii publicznej za ochronę i  budo-
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wanie szacunku dla życia ludzkiego, szczególnie ludzi najmniejszych, 
najsłabszych i  zdanych na pomoc innych”. Obchodom towarzyszyło 
przesłanie encykliki Evangelium Vitae Jana Pawła II na temat ochro-
ny życia, budzenia w sumieniach, rodzinach, Kościele i społeczeństwie 
świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym mo-
mencie i w każdej kondycji. Prelekcję pt. Współpraca instytucji w dziele 
wychowania młodego pokolenia wygłosił Andrzej Urbaniak, prof. Poli-
techniki Poznańskiej, prorektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodo-
wej w Gnieźnie, wykładowca na studiach podyplomowych z  zakresu 
wychowania do życia w rodzinie, autor wielu publikacji dotyczących tej 
tematyki, związany z Duszpasterstwem Rodzin Archidiecezji Poznań-
skiej. Podkreślił, że wychowanie, niezależnie od wizji, ma określony cel, 
oparte jest na spójnym systemie wartości. Nadmienił, iż obecnie naj-
większy wpływ na proces wychowania mają przede wszystkim media, 
następnie grupa rówieśnicza, a  dopiero w  dalszej kolejności rodzina, 
szkoła i Kościół. Kolejny prelegent, zastępca wójta Gminy Inowrocław 
Marek Karólewski, doświadczony pedagog, przedstawił swoje spostrze-
żenia na temat współpracy instytucji i organów administracji publicz-
nej z rodzinami na poziomie gminy. Spotkanie zakończyło wystąpienie 
rejonowej doradczyni Marii Łanieckiej ze Żnina, która podzieliła się 
ze słuchaczami świadectwem swojego życia jako matka i babcia wie-
lopokoleniowej rodziny. Podsumowania inowrocławskich obchodów 
Narodowego Dnia Życia dokonał duszpasterz rodzin archidiecezji 
gnieźnieńskiej ks. dr Franciszek Jabłoński. Nawiązał on do historii dnia 
i  jego tegorocznego hasła, wskazując, że rodzina jest fundamentem 
w dziele wychowania, a  inne instytucje powinny ją jedynie wspierać. 
Spotkaniu towarzyszyła wystawa prac uczniów inowrocławskich szkół 
podstawowych nr 2, 11 i 16 oraz dzieci z Niepublicznego Przedszkola 
„Duszek”.

25 marca obchodzono Dzień Świętości Życia. Blisko 1500 osób 
z  naszej archidiecezji złożyło deklarację dzieła Duchowej Adopcji 
Dziecka Poczętego (wg danych dostarczonych do DR).
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3. KwIecIeń

17 kwietnia z inicjatywy Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Ro-
dzin w Warszawie odbyło się pierwsze w Polsce spotkanie duszpaste-
rzy osób żyjących w związkach niesakramentalnych. Ponad 40 księży 
mogło podzielić się swoim doświadczeniem duszpasterskim. Spotkanie 
miało na celu pomoc w wypracowaniu stanowiska polskich biskupów 
przed XIV Zwyczajnym Synodem Biskupów na temat rodziny. Ogól-
nopolskiemu spotkaniu duszpasterzy związków niesakramentalnych 
patronował przewodniczący polskiego Episkopatu abp Stanisław Gą-
decki, w dyskusji uczestniczył także przewodniczący Rady KEP ds. Ro-
dziny bp Jan Wątroba oraz dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpaster-
stwa Rodzin działającego przy KEP ks. dr Przemysław Drąg. W Polsce 
obserwujemy ogromną skalę rozwodów. Jacek Goleń z katedry Duszpa-
sterstwa Rodzin Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego zapoznał dusz-
pasterzy ze wskazaniami nauczania Kościoła, które dotyczą duszpaster-
stwa związków niesakramentalnych. „Rosnąca liczba rozpadających się 
małżeństw sakramentalnych jest ogromnym wyzwaniem pastoralnym 
dla Kościoła w Polsce. Jednak należy pamiętać, że najlepszą profilaktyką 
wobec rozpadu małżeństw jest silne i dojrzałe Duszpasterstwo Rodzin”. 
Duszpasterze wysłuchali także świadectwa małżeństw, które pomagają 
niesakramentalnym parom w budowaniu zdrowych, dojrzałych relacji 
i prowadzą dla nich spotkania oraz rekolekcje. W czasie dyskusji dusz-
pasterze podkreślali konieczność ściślejszej współpracy na poziomie 
ogólnopolskim. Podczas spotkania duszpasterze wymienili się swoimi 
doświadczeniami z  prowadzenia takich grup i  przedstawili obecnym 
biskupom swoje wnioski, trudności i oczekiwania, jakie wynikają z ich 
dotychczasowej posługi. Zastanawiano się także nad kondycją takich 
duszpasterstw 35 lat po wydaniu Familiaris consortio. Wyrazili też po-
trzebę stworzenia stałej struktury przy Sekretariacie Episkopatu Polski 
odpowiedzialnej za wspieranie tej grupy duszpasterzy. Pojawiały się tak-
że głosy oczekujące przygotowania listu polskich biskupów na temat 
opieki duszpasterskiej dla par niemogących żyć w małżeństwie sakra-
mentalnym. W spotkaniu uczestniczył ks. F. Jabłoński.
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23 kwietnia w uroczystość św. Wojciecha ks. F. Jabłoński odwie-
dził grób błogosławionych małżonków Marii i Ludwika Quattrocchich. 
Modlił się za Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Gnieźnieńskiej. 

24 kwietnia odbyły się uroczystości pogrzebowe zmarłej Wiesławy 
Kozakowskiej, wieloletniej parafialnej doradczyni, członkini Stowarzy-
szenia Powołań Kapłańskich, matki ks. Aleksandra Kozakowskiego, ojca 
duchownego Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Bydgoskiej.

25 kwietnia w Gnieźnie odbyło się kolejne szkolenie dla doradców, 
obejmowało szkolenie z metody objawowo-termicznej wg prof. J. Röt-
zera. Uczestniczyło 10 osób. Zajęcia poprowadziła Małgorzata Bojarska 
– instruktor metody objawowo-termicznej wg prof. J. Rötzera.

4. maj 

3 maja na Mszach św. w Dobrosołowie ks. F. Jabłoński wygłosił 
kazanie o drodze do świętości małżeńskiej na przykładzie błogosławio-
nych małżonków. Po Mszy św. ok. 100 par małżeńskich otrzymało spe-
cjalne błogosławieństwo relikwiami i pamiątkowy obrazek. Od 4 maja 
br. relikwie peregrynowały po rodzinach tej parafii.

19-20 maja w  Warszawie odbyło się ogólnopolskie spotkanie 
Rady ds. Rodziny KEP, konsultorów tej rady oraz diecezjalnych dusz-
pasterzy rodzin i diecezjalnych doradców życia rodzinnego. Przewod-
nim tematem była promocja oraz wsparcie małżeństw i rodzin w świe-
tle oczekiwań, jakie w tym względzie ma papież Franciszek. Spotkaniu 
przewodniczył bp Jan Wątroba, przewodniczący Rady ds. Rodziny 
KEP, ale wzięli w nim udział także inni biskupi: Romuald Kamiński, 
Henryk Hoser czy Grzegorz Kaszak. 19 maja w  sesji dopołudniowej 
dr Irena Grochowska mówiła o filozoficznych podstawach wspólnoty 
osób, a  dr  hab. Mieczysław Guzewicz przypomniał istotę biblijnego 
obrazu jedności małżeńskiej. Z kolei Irena i Jerzy Grzybowscy (Ruch 
rekolekcyjny Spotkania Małżeńskie) mówili  zebranym o  sposobach 
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pracy z młodymi małżeństwami. W sesji popołudniowej Paweł Kwa-
śnik przedstawił działalność Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia 
i Rodziny. Następnie przedstawiciele Ruchu Czystych Serc, Domowe-
go Kościoła, Ruchu Notre Dame, Wspólnoty „Sychar” i Drogi Neo-
katechumenalnej informowali o  swoich propozycjach dla małżeństw, 
ich formacji i  troski o  rozwój. Wieczorem koncertował zespół Moja 
Rodzina z Płocka. 

20 maja najpierw wystąpił prof. Bogdan Chazan. „Według mini-
sterstwa zdrowia nie ma miejsca dla lekarzy sumienia, dla pielęgniarek 
czy położnych sumienia – mówił do uczestników spotkania. – Atmos-
fera strachu, napięcia i lęku może doprowadzić do tego, że za jakiś czas 
zabraknie katolickich lekarzy położników” – dodał i przytoczył kon-
kretne zapisy prawne obligujące służbę zdrowia do zachowań wbrew 
sumieniu. Wynikiem takich procedur jest np. to, że liczba aborcji 
w  Polsce zwiększyła się w  minionym roku trzykrotnie. Jak zauważył 
sam profesor, w jakiejś części wykonali je katoliccy lekarze. Nawet je-
żeli oni sami nie brali udziału w aborcji, to musieli znaleźć kogoś, kto 
nienarodzone dziecko zabije. Takie są procedury ministerstwa zdrowia.

Natomiast Jerzy Ferenz z  Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej 
„Ordo iuris” mówił o prawnych i społecznych konsekwencjach wpro-
wadzenia tzw. konwencji przemocowej. Konwencja przemocowa nie 
wprowadza niczego, co byłoby z jednej strony dobre, a z drugiej nowe 
w polskim prawie. Jej zapisy natomiast na pewno zmieniają prawo tak, 
że można je wymierzyć przeciwko tradycyjnym wartościom, na których 
opiera się małżeństwo i rodzina. Co ciekawe, konwencja dyskryminuje 
mężczyzn, bo w jej zapisach nigdzie nie mówi się o przemocy wobec 
mężczyzn: ani gdy są dziećmi, ani gdy są w podeszłym wieku, ani gdy są 
chorzy czy wykluczeni. Jerzy Ferenz przedstawił także sytuację prawną 
związaną z pochówkiem dzieci poronionych czy martwo urodzonych. 
Obecnie, jeśli nie można stwierdzić płci dziecka na podstawie cech ze-
wnętrznych, lekarz nie wystawi aktu zgonu. „Prostym rozwiązaniem 
jest zrobienie badań DNA, ale na to szpitale nie chcą się zgodzić” – za-
znaczył. W czasie obrad podjęto także kwestie pro life, przedstawiciele 
ruchów i fundacji broniących życia mówili o swoich działaniach. Nato-
miast ks. Przemysław Drąg, dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpaster-
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stwa Rodzin, podsumował tzw. ankiety Franciszka – czyli pytania do-
tyczące przyjęcia i pogłębienia treści Relatio Synodi, dokumentu pod-
sumowującego nadzwyczajny synod poświęcony rodzinie. Z wyników 
przeprowadzonych ankiet wynika m.in. to, że młodzi z powodu braku 
wiary nie widzą sensu sakramentalnego małżeństwa; Pismo święte jest 
słabo obecne w formacji małżeństw i rodzin; nie brakuje w Polsce mał-
żeństw, które opierają swoje szczęście na wartościach katolickich; gdy 
ruchy i  stowarzyszenia uczestniczą w  przygotowaniu do małżeństwa, 
jest ono zdecydowanie lepiej odbierane i bardziej owocne; podstawową 
formą destrukcji rodziny są konkubinaty, rozwody i  rozłąka; w  całej 
Polsce obserwuje się podobny rytm Duszpasterstwa Rodzin, co dowo-
dzi, że jest ono dobrze rozwinięte; kwestie „nowinek” (komunia dla 
rozwiedzionych, błogosławieństwo dla par jednopłciowych, dopuszcze-
nie do rozwodów) absolutnie nie znalazła poparcia u ankietowanych 
(źródło: http://swidnica.gosc.pl/doc/2492765.Rozumieja-powage-sy-
tuacji, dostęp: 30 maja 2015 r.).

28 maja odbyło się spotkanie rejonowe w Żninie. Podczas Mszy św. 
modlono się za zmarłą Wiesławę Kozakowską. Po Mszy św. była oka-
zja do dyskusji. Świętowano także nominację kanonicką ks. Stanisława 
Talaczyńskego. 

31 maja już po raz czwarty przez Inowrocław przeszedł Marsz dla 
Życia i Rodziny pod patronatem prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka. 
Rodzinną manifestację zakończyła Msza św. w intencji rodzin. Organiza-
torzy przygotowali też szereg atrakcji dla najmłodszych. Podczas festynu 
można było obejrzeć po raz pierwszy w Polsce wystawę zatytułowaną Życie 
jest dobre. Po prostu, prezentowaną wcześniej w ramach Tygodnia dla Ży-
cia w budynku Europarlamentu w Brukseli. Maciej Radzisz, wiceprezes, 
oraz Piotr Bandurski, sekretarz, w imieniu Katolickiego Stowarzyszenia 
„Służyć Życiu” im. ks. Wojciecha Dzierzgowskiego wręczyli certyfikaty 
akcji „Szkoła Przyjazna Rodzinie” dwóm inowrocławskim placówkom: 
Akademii Szkolnictwa „AS”, której dyrektorem jest Halina Peta oraz 
Zespołowi Szkół Katolickich im.  ks.  Władysława Demskiego, którym 
kieruje ks. Jan Maćkowiak. Została odprawiona Msza św. w intencji ro-



31I. Kalendarium wydarzeń  2014/2015

dzin, a następnie odbyło się nabożeństwo majowe połączone z indywi-
dualnym błogosławieństwem dla rodzin. Marsze dla Życia i Rodziny są 
manifestacją przywiązania do wartości rodzinnych i szacunku dla życia 
ludzkiego. Tegorocznym ich tematem była troska rodziców o wychowa-
nie i edukację swoich dzieci. Organizatorem inowrocławskiego Marszu 
było Katolickie Stowarzyszenie „Służyć Życiu”, a współorganizatorami: 
Zespół Szkół Katolickich, Domowy Kościół, Stowarzyszenie Rodzin 
Katolickich, Wspólnoty Neokatechumenalne, Ośrodek Sportu i Rekre-
acji, Kujawskie Centrum Kultury, Akademia Szkolnictwa „AS”, Związek 
Harcerstwa Rzeczypospolitej oraz einowroclaw.pl. Akcję wsparły także 
władze miasta i gminy Inowrocław.

5. czerwIec

5-7 czerwca w Rościnnie odbyła się weekendowa katecheza przed-
małżeńska. Tradycyjnie program spotkania obejmował m.in. wykłady 
i zajęcia warsztatowe z zakresu nauki Kościoła o małżeństwie i rodzinie, 
adorację Najświętszego Sakramentu z możliwością spowiedzi, uroczystą 
kolację przy świecach oraz Mszę św. Od weekendu marcowego nowość 
stanowi spotkanie z zaproszonymi gośćmi. Tym razem swoim szczegól-
nym doświadczeniem dotyczącym adopcji podzieliła się z narzeczony-
mi para młodych małżonków z dekanatu goślińskiego. 

12 czerwca w  Gnieźnie odbyło się spotkanie dla par mających 
trudności w poczęciu dziecka. Spotkanie poprowadziła dr Paulina Mi-
chalska – instruktor modelu Craighton. W sesji wzięło udział 15 osób. 

21 czerwca Domowy Kościół rejonu inowrocławskiego zakończył 
kolejny rok działalności. Za jego owoce dziękowano podczas Mszy św. 
sprawowanej w niedzielę w kościele pw. św. Jadwigi Królowej w Ino-
wrocławiu. Eucharystię celebrowali: duszpasterz rodzin ks. kan. Fran-
ciszek Jabłoński oraz opiekun Domowego Kościoła ks. Krzysztof Pecy-
na. Homilię wygłosił ks. Franciszek Jabłoński. Po wspólnej modlitwie 
wszyscy spotkali się na rodzinnym grillu. 
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6. lIpIec

29 lipca, w  drugi dzień pielgrzymowania XXXIII Pieszej Piel-
grzymki Archidiecezjalnej na Jasną Górę, którego tematem przewod-
nim było pierwsze z  błogosławieństw: Błogosławieni ubodzy, wzorem 
lat ubiegłych – zgodnie z wieloletnią tradycją – przeprowadzona została 
animacja misyjna. Mszy św. w Pyzdrach przewodniczył ks. dr Franci-
szek Jabłoński. Towarzyszyli mu również dwaj misjonarze, franciszka-
nie: o. Eryk Katulski pracujący w Boliwii oraz o. Michał Socha (pra-
cował w Kenii). Homilię wygłosił o. Eryk, który zachęcał pielgrzymów 
do dawania świadectwa o Chrystusie i wierności nauczaniu Kościoła. 
Podzielił się swoim doświadczeniem w pracy z młodzieżą na misjach 
w Boliwii. Po błogosławieństwie ks. Franciszek rozdał pielgrzymom mi-
syjny kolorowy różaniec oraz foldery przedstawiające błogosławionych 
małżonków. Jednocześnie zachęcał młodzież do współpracy z misjami 
m.in. poprzez włączenie się w uczestnictwo Młodzieżowego Ogniska 
Misyjnego. W kilku słowach opowiedział też, jak można zostać wolon-
tariuszem misyjnym.

7. SIerpIeń

2 sierpnia w parafii pw. św. Doroty w Rogowie miała miejsce ani-
macja rodzinno-misyjna. W parafii odbyła się peregrynacja relikwii ro-
dziny Martin – rodziców i córki św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Mszę 
św. w obecności relikwii celebrował ks. Franciszek Jabłoński. Wygłosił 
także homilię, w której przedstawił drogę do świętości na przykładzie 
błogosławionych małżonków. Dla ks. Franciszka uroczystości te miały 
również wymiar bardzo osobisty, gdyż w  tej parafii przyjął on sakra-
ment chrztu św. W kontekście diecezjalnych obchodów nowenny przed 
1050. rocznicą chrztu Polski ks. Jabłoński miał okazję złożyć indywidu-
alne dziękczynienie za otrzymanie sakramentu chrztu św. Po Mszy św. 
każdej parze małżeńskiej ks. kan. F. Jabłoński udzielił błogosławieństwa 
relikwiami błogosławionych małżonków, natomiast ks. kan. Z. Starszak 
pobłogosławił wszystkim dzieciom relikwiami św. Teresy. Dla ks. Fran-
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ciszka uroczystości te miały również wymiar bardzo osobisty. W parafii 
w Rogowie bowiem otrzymał sakrament chrztu św. 

26 sierpnia w  parafii św. Michała Archanioła w  Pobiedziskach 
małżonkowie i rodziny mogli adorować relikwie błogosławionych Ze-
lii i Ludwika Martin. Przed Mszą św. odbyło się krótkie modlitewne 
czuwanie przy relikwiach oraz nowenna do Najświętszej Maryi Panny. 
Liturgię koncelebrowali ks. dziekan Stanisław Drożyński i ks. proboszcz 
Robert Nurski. Kazanie ks. Andrzeja Szyndlera odnosiło się w znacznej 
mierze do niezastąpionej roli rodziców w wychowaniu i kształtowaniu 
wrażliwych sumień. Małżonkowie zostali poproszeni o zajęcie w koście-
le miejsc obok siebie. Podając sobie prawe dłonie, odnowili przysięgę 
małżeńską. Po Mszy św. udzielone zostało błogosławieństwo relikwia-
mi Ludwika i Zelii kilkudziesięciu małżonkom, osobom owdowiałym 
i wszystkim chętnym. Wzruszającą oprawę muzyczną, wraz ze znanym 
utworem Ave Maria F. Szuberta, zapewnił Zygmunt Bera z Aleksandrą 
Górnicką. To jednak nie chwile uroczyste i  tkliwe były najważniejsze. 
Wszyscy mieli okazję uświadomić sobie, że małżeństwo sakramentalne 
jest drogą ku świętości. Wierni mogli przyjrzeć się, jak łaska Boża wspie-
ra w tym zadaniu męża, żonę i  rodziców. Jednocześnie była to okazja 
do tego, by zastanowić się nad wiekuistą perspektywą wychowania. Jak 
podkreślił ks. proboszcz Nurski, na nabożeństwie były także obecne na-
sze dzieci. „Wychować je, to kochać się w rodzinie tak, by one w przy-
szłości taką miłość pragnęły budować” – mówił do zgromadzonych.

8. wrzeSIeń

4 września odbyło się spotkanie z Tomaszem Budaszem – prezy-
dentem Miasta Gniezna. Na spotkaniu przedstawiono zarys współpracy 
Referatu z Urzędem Miasta. Głównym tematem spotkania było wzno-
wienie organizacji Narodowego Dnia Życia w Gnieźnie (obchodzony 
co roku 24 marca) oraz zamysł powstania w Gnieźnie przy współpracy 
z  miastem poradni profilaktycznej dla młodzieży, narzeczonych oraz 
małżeństw. 



34 Informator Duszpasterstwa Rodzin 

12 września odbyło się VIII Sympozjum o Małżeństwie i Rodzi-
nie. Sympozjum otworzył wykład dr Ewy Porady z  Wydziału Dusz-
pasterstwa Rodzin Archidiecezji Katowickiej, która przybliżyła zebra-
nym pojęcie tzw. kultury „instant” i  jej wpływu na małżeństwo i  ro-
dzinę. W dalszej części spotkania uczestnicy wysłuchali wykładu Marty 
Dzbeńskiej-Karpińskiej, autorki książki Matki mężne czy szalone? Mó-
wiła m.in. o kobietach, które mimo zagrożenia życia zdecydowały się 
na urodzenie dziecka. W sympozjum uczestniczyło ponad 100 osób.

13 września odbyło się spotkanie formacyjne dla narzeczonych 
w rejonach. Uczestniczyło 20 par. 

22-27 września w Filadelfii pod hasłem Naszą misją jest miłość. 
Rodzina w pełni żywa odbyło się VIII Światowe Spotkanie Rodzin z pa-
pieżem Franciszkiem. „Misją rodziny chrześcijańskiej dziś, tak jak było 
w  przeszłości, jest głoszenie światu, z  mocą sakramentu małżeństwa, 
miłości Bożej. Począwszy od tego właśnie głoszenia rodzi się i kształtuje 
żywa rodzina, która ognisko miłości stawia w centrum całej swojej dy-
namiki ludzkiej i duchowej” – podkreślił papież w przesłaniu. Spotka-
nie miało za zadanie pogłębić zrozumienie nauki Chrystusa i Kościoła 
o małżeństwie, o rodzinie i o jej roli w życiu społeczeństwa. Odbywało 
się ono w szczególnym czasie, tuż po nadzwyczajnym synodzie o rodzi-
nie z 2014 r. pod hasłem Wyzwania duszpasterskie dla rodziny w kontek-
ście nowej ewangelizacji i w kontekście październikowego synodu zwy-
czajnego na temat Powołania i misji rodziny w Kościele i świecie współ-
czesnym. Światowe Spotkania Rodzin są organizowane przez Papieską 
Radę ds. Rodziny. Po raz pierwszy spotkanie rodzin z  całego świata 
z papieżem miało miejsce w Rzymie w 1994 r. i było zwieńczeniem ob-
chodzonego Roku Rodziny. Ostatnie, VII Światowe Spotkanie Rodzin, 
odbyło się w Mediolanie w 2012 r. z udziałem papieża Benedykta XVI.

26-27 września odbyła się Pielgrzymka małżeństw i rodzin na Ja-
sną Górę. Z archidiecezji obecni byli małżonkowie i rodziny z: Gnie-
zna, Inowrocławia, Wrześni, Damasławka, Wągrowca i Żnina. Diece-
zjalni duszpasterze rodzin uczestniczyli ponadto w spotkaniu z bp. Ja-
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nem Wątrobą oraz dyrektorem Krajowego Ośrodka Rodzin z Warszawy 
ks. Przemysławem Drągiem. Jednym z tematów było nowe Dyrekto-
rium Rodzin, które zostanie przygotowane i  jako Instrumentum labo-
ris rozesłane do wszystkich diecezji z prośbą o opinie. Dokument ten 
szczególny nacisk będzie kładł na bezpośrednie przygotowanie narze-
czonych do sakramentu małżeństwa.

25-27 września odbyły się w Żninie dziesiąte, jubileuszowe Żniń-
skie Spotkania Małżeństw ze św. Gianną Berettą Mola pod hasłem 
Naszą misją jest miłość. Przedsięwzięcie organizowane jest rokrocznie 
przez parafię NMP Królowej Polski, zawsze w bliskości rocznicy ślubu 
Gianny i Piotra Mollów, która przypada 24 września. To jedna z wielu 
inicjatyw zrodzonych wokół kultu świętej żony i matki, który kwitnie 
w żnińskiej parafii od czasu wyniesienia jej na ołtarze.

25-27 września odbyło się Święto Rodziny w Gnieźnie. Uczest-
nicy wzięli udział we Mszy św. w  katedrze gnieźnieńskiej pod prze-
wodnictwem ks. dr. hab. Andrzeja Bohdanowicza w intencji rodziny. 
Mieli także możliwość odnowienia przyrzeczeń małżeńskich. Wysłu-
chali wykładów, m.in. na temat zdrowego rodzicielstwa i sakramentu 
małżeństwa, który wygłosił ks. dr Przemysław Kwiatkowski, oraz na 
temat naprotechnologii, który wygłosiła Mirosława Szymańska. Swoim 
świadectwem wiary podzielili się z zebranymi Piotr i Katarzyna Tanaś, 
którzy przeżyli dramat choroby nienarodzonego jeszcze dziecka i jego 
śmierć tuż po rozwiązaniu. W ramach tego święta odbyło się przedsta-
wienie dla dzieci oraz rodzinne spotkanie przy kawie. 

30 września w Inowrocławiu odbyło się spotkanie ze Stowarzysze-
niem „Służyć Życiu”, podczas którego ustalono, że Stowarzyszenie bę-
dzie współpracowało z Referatem Rodzin. Podjęto też kilka inicjatyw: 
Marsz dla Życia, Narodowy Dzień Życia oraz spotkania z naprotechno-
logiem w Gnieźnie i Inowrocławiu dla par doświadczających trudności 
w poczęciu dziecka.
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9. paźdzIernIK

5 października Mszą św., której przewodniczył w  bazylice wa-
tykańskiej papież Franciszek, rozpoczęło się III Nadzwyczajne Zgro-
madzenie Synodu Biskupów. Temat obrad tego gremium brzmiał: 
Wyzwania duszpasterskie dla rodziny w kontekście nowej ewangelizacji. 
W  Synodzie uczestniczyły ogółem 253 osoby: przewodniczący epi-
skopatów, zwierzchnicy Kościołów Wschodnich, szefowie rzymskich 
dykasterii, kilkanaście uczestników wyznaczonych przez papieża, trzej 
przedstawiciele zakonników, kilkanaście przedstawicieli niekatolików, 
30 obserwatorów, w tym kilka małżeństw. Wśród obecnych byli także: 
przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki, 
a  także trzej polscy hierarchowie pracujący w Kurii Rzymskiej: kard. 
Zenon Grocholewski, kard. Stanisław Ryłko i abp Zygmunt Zimowski.

11 października w parafii pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Go-
linie uroczystą Mszą św., sprawowaną przez bp. Bogdana Wojtusia 
i ks. Franciszka Jabłońskiego, rozpoczęło się nawiedzenie relikwii bło-
gosławionych małżonków Ludwika i Zelii Martin. Inicjatywę tę pod-
jął proboszcz tejże parafii – ks. kan. Andrzej Urbański. Wydarzenie to 
przeżywano w łączności z XV Dniem Papieskim, któremu towarzyszy 
hasło: Jan Paweł II patron rodziny. W homilii ksiądz biskup, zwracając 
się do licznie uczestniczących w  Eucharystii wiernych, przypomniał, 
że rodzina jest miejscem ewangelicznej świętości, realizowanej w naj-
bardziej zwyczajnych warunkach. Mówił to, stawiając za wzór błogo-
sławionych małżonków. Ok. 100 rodzin zaprosiło do swoich domów 
relikwie tych niezwykłych świętych. (Ks. Artur Kazecki)

17 października w  Gnieźnie odbyło się spotkanie formacyjne 
dla rejonowych doradców, podczas którego omówiono najważniejsze 
sprawy związane z funkcjonowaniem Duszpasterstwa Rodzin w diece-
zji. Doradcy otrzymali również materiały formacyjne na spotkania dla 
narzeczonych. Uczestnicy przybyli z następujących rejonów: Września, 
Wągrowiec, Gniezno, Żnin, Pobiedziska.
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18 października w trakcie obrad synodu biskupów o rodzinie do 
grona świętych zostali włączeni Ludwik i Zelia Martin, rodzice św. Te-
resy od Dzieciątka Jezus. Jest to pierwsza w czasach nowożytnych ka-
nonizacja małżonków niemęczenników. Zelia i Ludwik Martin jeszcze 
przed zawarciem małżeństwa bardzo mocno odczuwali powołanie do 
świętości. Oboje myśleli nawet o  życiu konsekrowanym. Pobrali się 
w 1858 r. Jak przypomniał na wstępie obrzędu kanonizacji kard. Ama-
to, ich rodzina była naprawdę małym Kościołem, w którym panowa-
ła wiara radosna i  głęboka. Mieli dziewięcioro dzieci, siedem córek 
i dwóch synów, ale ze względu na wysoką w tych czasach umieralność 
dzieci, tylko pięć córek osiągnęło pełnoletniość, wszystkie obrały życie 
zakonne. Zelia zmarła na raka piersi już w 1877 r., 17 lat wcześniej niż 
mąż, kiedy Teresa miała zaledwie 4 lata. Święci małżonkowie Ludwik 
Martin i Maria Zelia z domu Guérin świadczyli posługę chrześcijańską 
w rodzinie, budując dzień po dniu środowisko pełne wiary i miłości. 
W tym klimacie zrodziły się powołania ich córek, w tym świętej Teresy 
od Dzieciątka Jezus. (za: RV)

18 października w ramach cyklu zatytułowanego „Spotkania przy 
kominku” na Przystani Kajakowo-Żeglarskiej ZHR nad Notecią od-
było się spotkanie pt. „Rodzina szkołą życia” z dr Grażyną Szabelską, 
wykładowcą akademickim, adiunktem w Instytucie Nauk Społecznych 
w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy, redaktorem książek z za-
kresu problematyki rodziny, wychowania i  edukacji, radną w Radzie 
Miasta w Bydgoszczy zasiadającą w Komisji Edukacji, Rodziny i Po-
lityki Społecznej, członkiem Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. 
Dr Szabelska podczas spotkania mówiła m.in. o roli autorytetów w sys-
temie wychowania dzieci i o społecznym zaufaniu, które odgrywa zna-
czącą rolę w kształtowaniu postaw moralnych wśród najmłodszego po-
kolenia. Prelekcji towarzyszyła wystawa pt. „Życie jest dobre. Po prostu” 
przygotowana pod mecenatem Marka Jurka. Została ona opracowana 
przez polskich członków Europejskiej Federacji dla Życia i Godności 
Człowieka ONE OF US: Fundację JEDEN Z NAS i Polskie Stowa-
rzyszenie Obrońców Życia Człowieka. Piotr Bandurski, sekretarz Sto-
warzyszenia „Służyć Życiu”, zapoznał zgromadzoną publiczność z pro-
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blematyką wystawy, która towarzyszyła „Spotkaniu przy kominku”. Po 
zakończonym wykładzie wywiązała się żywa dyskusja wśród obecnego 
audytorium. Padło pytanie m.in. o  modele wychowania w  rodzinie. 
W spotkaniu wzięli udział przede wszystkim przedstawiciele inowro-
cławskich środowisk katolickich. Organizatorem wydarzenia było ino-
wrocławskie Stowarzyszenie „Służyć Życiu”.

19 października w ramach Tygodnia Misyjnego w parafii bł. Jo-
lenty w Gnieźnie pod hasłem „Misja Świętego Wojciecha nadal trwa! 
Co możemy zrobić dla misji?” odbyło się spotkanie Rodziny Radia Ma-
ryja. Mszy św. przewodniczył ks. kan. dr Franciszek Jabłoński – dyrek-
tor diecezjalny ds. misji i konsultor Komisji Episkopatu Polski ds. Mi-
sji. W Eucharystii wzięli udział także parafialni doradcy. 

24 października Stowarzyszenie Rodzin Katolickich we Wrześni 
świętował 20-lecie istnienia. Mszę św. dziękczynną sprawowali bp Bog-
dan Wojtuś oraz diecezjalny duszpasterz rodzin ks. Franciszek Jabłoń-
ski. We wspólnej modlitwie uczestniczyli także ks. Czesław Kroll, 
ks. kan. Adam Zalesiak, ks. Kazimierz Kuczma, ks. dr kan. Kazimierz 
Głów oraz ks. Gabriel Kozikowski. Na Mszy św. obecni byli również 
prezesi i członkowie oddziałów: z parafii św. Leonarda w Słupcy, z Da-
masławka, z parafii pw. Świętego Krzyża w Inowrocławiu oraz Teresa 
Niewiadomska – diecezjalna doradczyni życia małżeńskiego i rodzin-
nego. W homilii bp B. Wojtuś wskazał na ważną rolę rodziny, która 
jest fundamentem społeczeństwa. Dzisiejszej rodzinie zagraża wiele nie-
bezpieczeństw – podkreślał biskup Bogdan Wojtuś. „Swoją siłę może 
również czerpać poprzez zaangażowanie w ruchy i stowarzyszenia pro-
rodzinne. Dzisiaj trzeba się jednoczyć, by być silnym. Głos wielu jest 
lepiej słyszany – apelował biskup. – Jeżeli rodziny nie będą się bronić, 
to padną ofiarą zła. Chrystus daje moc”. W czasie spotkania dyskusję 
na temat zadań małżeństwa i  rodziny poprowadził p. Piotr Przybyl-
ski. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w archidiecezji gnieźnieńskiej 
powstało w  1993 r. z  inicjatywy bp. Bogdana Wojtusia, który przez 
wszystkie lata otaczał je opieką, radą oraz czuwał nad różnymi formami 
działania. Prezesami Stowarzyszenia byli: Maria Konieczna z Gniezna, 
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Dorota Kulczewska ze Słupcy. Obecnie funkcję tę pełni Tomasz Mat-
kowski z Inowrocławia. Obowiązki asystenta kościelnego w tym Sto-
warzyszeniu pełnili: ks. Zbigniew Zabiszak, ks. Franciszek Jabłoński; 
obecnie wykonuje je ks. prob. Rafał Wnuk. Według statutów „Celem 
Stowarzyszenia jest wszechstronne działanie na rzecz rodziny, a w szcze-
gólności wspomaganie rodzin katolickich w kształtowaniu życia mał-
żeńskiego i rodzinnego oraz formowanie postawy apostolskiej zgodnie 
z zasadami Ewangelii, wyrażonymi w nauczaniu Kościoła katolickiego”.

28 października odbyło się spotkanie dla parafialnych doradców 
rejonu żnińskiego, które poprowadziła p. Maria Łaniecka. 

10. lIStopad 

7 listopada w Gnieźnie odbyło się kolejne szkolenie dla doradców 
dotyczące metody objawowo-termicznej wg prof. J. Rötzera. Uczestni-
czyło w nim 10 osób. 

9 listopada w Inowrocławiu odbyło się spotkanie z naprotechno-
logiem, na które przybyło 5 osób. Jedno małżeństwo weszło do progra-
mu. Na spotkaniu obecna była p. Ania wraz ze swoją córeczką, która 
przyszła na świat m.in. właśnie dzięki naprotechnologii.

17 listopada odbyło się spotkanie dla rejonu wrzesińskiego. Spo-
tkanie poprowadzili państwo Elżbieta i Piotr Krzewińscy. 

20 listopada przed spotkaniem z prof. Bogdanem Chazanem od-
była się konferencja prasowa. 

20 listopada odbyła się sesja wprowadzająca na temat naprotech-
nogii. Spotkanie poprowadziła dr Paulina Michalska. Uczestniczyło 
w nim 10 osób. 
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21 listopada odbyło się kolejne spotkanie kursu nauczycielskiego 
metody objawowo-termicznej wg prof. J. Rötzera dla parafialnych do-
radców w Gnieźnie.

21 listopada odbyło się spotkanie dla parafialnych doradców rejo-
nu gnieźnieńskiego. Spotkanie poprowadziła p. Marlena Hejna. 

23 listopada odbyło się spotkanie dla parafialnych doradców re-
jonu słupeckiego. Spotkanie poprowadzili państwo Monika i Sebastian 
Rogalscy. 

27 listopada odbyło się spotkanie posynodalne diecezjalnych 
duszpasterzy rodzin i diecezjalnych doradców życia rodzinnego w Czę-
stochowie. Bp Jan Wątroba – Przewodniczący Rady Episkopatu ds. Ro-
dziny podkreślił, że „Słowo Boga o  małżeństwie i  rodzinie jest nie-
zmienne”. Podczas spotkania omówiono aktualne zadania i wyzwania 
stojące przed Duszpasterstwem Rodzin wynikające z Synodu Biskupów. 
Ks.  Przemysław Drąg, dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa 
Rodzin, wśród największych słabości duszpasterstwa małżeństw i  ro-
dzin w Polsce wymienił znikome towarzyszenie małżeństwom w pierw-
szych latach po ślubie. Wymogiem czasu jest przywrócenie duszpaster-
stwu rodzin centralnego miejsca w duszpasterstwie ogólnym – podkre-
ślił bp Wątroba. Ocenił, że duszpasterstwu rodzin trzeba przywrócić 
jego centralne miejsce w duszpasterstwie ogólnym, bo nie jest to jakiś 
dodatek do duszpasterstwa, coś dowolnego czy fakultatywnego. „Dusz-
pasterstwo, jeśli ma być owocne, skuteczne, jeśli ma być skuteczna tro-
ska o  zbawienie ludzi, to musi zaczynać od rodzin. Właśnie rodzina 
jest tą przestrzenią, w której trwa przekaz wiary, dojrzewanie w wierze, 
owocowanie wiarą” – przekonywał ordynariusz rzeszowski. Ks. dr Prze-
mysław Drąg, dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin 
(KODR), wśród priorytetowych zadań dla Kościoła w Polsce wymie-
nił odnowienie struktur katechez przedmałżeńskich i  przedślubnych, 
wypracowanie form towarzyszenia małżonkom w pierwszych latach po 
ślubie i przygotowania kleryków do późniejszego czynnego uczestnic-
twa w duszpasterstwie rodzin. W opinii ks. Drąga, wciąż jeszcze nie 
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wszyscy księża zdają sobie sprawę z tego, jak ważne jest duszpasterstwo 
rodzin i przygotowanie do małżeństwa. Wskazuje, że dzisiejsze struktu-
ry uniwersyteckie czasami uniemożliwiają pełne wejście z przedmiotem 
duszpasterstwo rodzin do seminariów, ale jest to konieczne. Wśród naj-
większych słabości duszpasterstwa małżeństw i rodzin w Polsce dyrek-
tor KODR wymienia znikome towarzyszenie małżeństwom w pierw-
szych latach po ślubie. „Potrafimy dbać o narzeczonych, potrafimy dbać 
o małżeństwa, które później są w  różnych ruchach i  strukturach ko-
ścielnych, natomiast jakoś tak ciężko przychodzi nam wyjście naprze-
ciw tym młodym małżeństwom, które jeszcze nie chcą być w żadnym 
ruchu, ale pragną czegoś więcej” – zauważa. Ks. Drąg poinformował, że 
Kościół w Polsce zastanawia się nad wprowadzeniem w każdej polskiej 
parafii systematycznego nabożeństwa do Świętej Rodziny, by wypraszać 
potrzebne łaski dla małżeństw i rodzin, szczególnie dla tych znajdują-
cych się w kryzysie. Z kolei ks. Jacek Kotowski, diecezjalny duszpasterz 
rodzin z  Łomży, wskazał na potrzebę większej aktywności świeckich 
w towarzyszeniu innym małżeństwom i rodzinom i służeniu im swoim 
doświadczeniem. „Duszpasterstwo rodzin nie może kojarzyć się jedy-
nie z księdzem, który głosi rekolekcje” – zauważył ks. Kotowski. Jego 
zdaniem nie do przecenienia jest rola wspólnot, takich jak: Domowy 
Kościół, Droga Neokatechumenalna, Ruch Szensztacki, Chemin Neuf, 
Equipes Notre-Dame, Focolari, Wspólnota Emmanuel czy pochodzące 
z naszego kraju Rodziny Nazaretańskie. Na szczególną uwagę zasługuje 
inicjatywa „Sychar” – wspólnota osób, których małżeństwo się rozpa-
dło w  wyniku porzucenia przez współmałżonka. Osoby te, cierpiące 
z  powodu niewierności, same wierność zachowują. Spotykają się na 
modlitwie. „Ważne, by nie czuli się opuszczeni przez Kościół – pod-
kreśla diecezjalny duszpasterz rodzin z Łomży. – To jest dopiero pole 
do przygotowania, żeby wszystkich otoczyć w jakiś sposób troską. My-
ślę, że chodzi o to, żeby mieć taki zastęp ludzi i kapłanów, ale i ludzi 
świeckich, którzy pomogą im poczuć się w Kościele, że Kościół na nich 
liczy, że Chrystus ich nadal kocha, mimo iż żyją w takiej, a nie innej 
sytuacji”. (KAI)
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27 listopada w wypełnionej po brzegi auli seminaryjnej odbyło 
się spotkanie z prof. Bogdanem Chazanem, który mówił m.in. o ety-
ce zawodu lekarza, tzw. „sprawie Chazana”, in vitro, klauzuli sumienia 
i  „Deklaracji Wiary”. W ubiegłym roku prof. B. Chazan, powołując 
się na klauzulę sumienia, odmówił wykonania aborcji chorego dziecka. 
Zdaniem pacjentki profesor celowo nie udzielił jej informacji o innym 
lekarzu, który przeprowadziłby zabieg. W związku z całą sprawą wokół 
Bogdana Chazana oraz samej klauzuli sumienia rozpętał się ogromny 
medialny szum. Prof. Bogdan Chazan – jeden z sygnatariuszy „Dekla-
racji Wiary”, wybitny polski lekarz, profesor ginekologii i położnictwa 
– po odmowie zabicia nienarodzonego dziecka stał się ofiarą medialnej 
nagonki i politycznych represji.

Na zakończenie spotkania kilka refleksji przekazał bp Bogdan 
Wojtuś, podkreślając, że najważniejsze jest sumienie, gdy jest prawi-
dłowo ukształtowane. Spotkaniu towarzyszyła wystawa pt. „Krótka hi-
storia o tym, dlaczego życie jest dobre”. Jest to polska wersja ekspozycji 
prezentowanej w marcu 2015 r. w Parlamencie Europejskim w Bruk-
seli, która obecnie rozpoczyna swoją wędrówkę po różnych miejscach 
Polski i Europy. Piękno życia od poczęcia do naturalnej śmierci to mo-
tyw wystawy fotograficznej. Na kilkunastu planszach autorstwa Marty 
Dzbeńskiej-Karpińskiej przedstawiono wszystkie etapy życia ludzkiego. 
Wystawę w naszej archidiecezji promuje Stowarzyszenie „Służyć życiu” 
z  Inowrocławia. W  spotkaniu uczestniczyło 250 osób. Obecni byli 
kapłani, doradcy, członkowie ruchów i  stowarzyszeń prorodzinnych, 
mieszkańcy Gniezna i okolic. Organizatorami spotkania byli: Archidie-
cezjalne Duszpasterstwo Rodziny, Civitas Christiana, Stowarzyszenie 
Ziemia Gnieźnieńska oraz Prymasowskie Wyższe Seminarium Du-
chowne.

29-30 listopada w parafii pw. św. Andrzeja Ap. w Kleczewie odby-
ły się rekolekcje adwentowe pod hasłem: „Małżeństwo – małżeństwu. 
Św. Zelia i Ludwik Martin”, które poprowadził ks. kan. dr Franciszek 
Jabłoński – diecezjalny duszpasterz rodzin i konsultor Komisji ds. Misji 
Episkopatu Polski. Wskazał on m.in. na przykład świętych Zelii i Lu-
dwika, którzy mogą być wzorem do naśladowania dla współczesnych 
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rodzin. Ponadto mówił o znaczeniu uczynków miłosierdzia co do du-
szy i co do ciała – w nawiązaniu do rozpoczynającego się w Kościele 
Jubileuszowego Roku Miłosierdzia. Rekolekcjom towarzyszyły relikwie 
św. małżonków Zelii Ludwika – rodziców św. Teresy od Dzieciątka Je-
zus, patronki misji. W pierwszym dniu rekolekcji z błogosławieństwa 
relikwiami skorzystało około 300 par małżeńskich, otrzymując pamiąt-
kowy obrazek. W związku z  rekolekcjami w  szkołach podstawowych 
i gimnazjum, znajdujących się na terenie parafii, przeprowadzono kon-
kursy o rodzinie i o św. Zelii i Ludwiku. W ostatnim dniu rekolekcji 
ogłoszono wyniki i wręczono nagrody.

11. GrudzIeń

4 grudnia odbyła się sesja wprowadzająca na temat naprotechno-
logii, w której uczestniczyły 4 osoby. Spotkanie poprowadziła dr Pau-
lina Michalska. 

6-8 grudnia w II Niedzielę Adwentu w ramach trzydniowych reko-
lekcji adwentowych w parafii pw. św. Stanisława w Stoczku (diec. dro-
hiczyńska) 12 nauk rekolekcyjnych wygłosił ks. kan. dr Franciszek Ja-
błoński. Rozważania dotyczyły trzech tematów: świętości małżeństwa 
na przykładzie świętych Zelii i Ludwika Martin, znaczenia chrztu św. 
w życiu osobistym i narodu polskiego z okazji 1050. rocznicy Chrztu 
Polski oraz Roku Miłosierdzia. Podczas niedzielnych Mszy św. błogo-
sławieństwo relikwiami otrzymało ponad 250 par małżeńskich. Każda 
para dostała także pamiątkowy obrazek. W rekolekcjach uczestniczyły 
również dzieci i młodzież.

14 grudnia odbyło się spotkanie w Starostwie Powiatowym doty-
czące organizacji Narodowego Dnia Życia w powiecie. W trakcie dys-
kusji zawiązał się komitet organizacyjny, w skład którego weszli: Jerzy 
Berlik – wicestarosta Powiatu Gnieźnieńskiego, Magdalena Musiało-
wicz – dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Marcin Makohoński 
– Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji, Teresa Niewiadomska 
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– Duszpasterstwo Rodzin, ks. Franciszek Jabłoński – Duszpasterstwo 
Rodzin, Ewelina Goździewicz – Civitas Christana, Grażyna Kozanecka 
Ziemia Gnieźnieńska, Władysław Ciesielski – Poradnictwo Rodzinne.

27 grudnia w niedzielę po Bożym Narodzeniu w Polsce obcho-
dzimy Święto Świętej Rodziny. Z  tej okazji co roku Episkopat przy-
gotowuje list do wiernych. W tym roku w liście biskupi zachęcali do 
odkrywania rodzinnego szczęścia w  relacjach otwartych na obecność 
Boga i drugiego człowieka. Zwrócili też uwagę na codzienne czynności, 
takie jak modlitwa i posiłek, które dają radość bycia ze sobą i dla siebie.

Arcybiskup Wojciech Polak, prymas Polski, przewodniczył uroczy-
stościom odpustowym we wspólnocie Świętej Rodziny na bydgoskich 
Piaskach. „Pierwszą i  najistotniejszą rzeczą w  rodzinie jest panujący 
w  niej klimat miłości i  miłosierdzia, szacunku i  przebaczenia, wza-
jemnej pomocy i troski o siebie” – mówił ksiądz prymas w Niedzielę 
Świętej Rodziny. Podczas homilii abp Wojciech Polak nawiązał do bo-
żonarodzeniowej radości, wskazując, że należy dziękować Bogu za Jego 
miłość objawioną nam w Jezusie Chrystusie. Podkreślił, że miłość do-
maga się obecności i wzajemności, wyraża się bliskością i troską. „Mi-
łość jest związana z wyborem drugiego i jego dobrem, jego akceptacją 
i bezwarunkowym przyjęciem. Łączy w sobie i rozum, i wolę, i uczu-
cie” – mówił. Przywołując papieża Franciszka, prymas Polski podkre-
ślił, że miłość „z samej swej natury jest konkretnym życiem: to inten-
cje, zachowania, postawy, które przyjmujemy w  codzienności. A na-
sza codzienność to przecież codzienność naszych rodzin, troski o nas 
i naszych najbliższych”. Jednocześnie powiedział, że Boże Narodzenie 
jest zaproszeniem do spojrzenia w codzienność życia Świętej Rodziny 
z Nazaretu, Jezusa, Maryi i Józefa, aby popatrzeć na ich intencje, na ich 
zachowania i ich postawy, na ich wzajemną miłość i zaczerpnąć z niej 
również coś dla nas. Prymas Polski zauważył, że dziś jest to bardzo trud-
ne zadanie. „Obraz Świętej Rodziny jest nazbyt idealny, zbyt daleki od 
naszych wyobrażeń, a zwłaszcza – jak to często mówimy – od naszej 
szarej ludzkiej rzeczywistości. To niebezpieczne wyidealizowanie i prze-
konanie odrywa nas chyba od tego, co najważniejsze” – przestrzegał 
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ksiądz prymas. Podkreślił także, że Józef i Maryja byli ludźmi naprawdę 
kochającymi się, wiernymi sobie, wobec siebie uczciwymi, wewnętrz-
nie przejrzystymi i  wytrwałymi do końca. „I  tacy chcą być przecież 
ludzie, którzy wiążą się świętym węzłem małżeńskim. Wyrafinowanie, 
oszustwo, przymus czy cokolwiek jeszcze innego powoduje nieważ-
ność małżeństwa” – przypomniał. Celebrans zwrócił uwagę na jeden 
ze szczególnych wymiarów wzajemnej miłości, jakim jest miłosierdzie. 
Nawiązał do odczytywanego w kościołach listu pasterskiego biskupów 
na Niedzielę Świętej Rodziny, ukazującego rodzinę jako szkołę miło-
sierdzia. „Rodzina będzie szkołą miłosierdzia poprzez możliwość prak-
tykowania w niej «uczynków miłosierdzia». Pierwszą i najistotniejszą 
rzeczą w  rodzinie jest panujący w  niej klimat miłości i  miłosierdzia, 
szacunku i  przebaczenia, wzajemnej pomocy i  troski o  siebie” – do-
dał. Szczególnym sprawdzianem tej postawy – według prymasa – są 
sytuacje trudne, a  więc te kryzysowe, w  których jesteśmy nawzajem 
konfrontowani. „To właśnie do takiej sytuacji w życiu Świętej Rodziny, 
Jezusa, Maryi i Józefa, nawiązuje Ewangelia. Wobec zaginięcia Jezusa 
w drodze powrotnej ze święta, nie pojawiają się między Maryją i Józe-
fem wzajemne oskarżenia i poszukiwania winnego czy winnej zaistnia-
łej sytuacji. Ktoś przecież nie dopilnował Jezusa. Ktoś ponosi odpowie-
dzialność. Wzajemna miłość Maryi i Józefa, zaufanie i szacunek, jakim 
się obdarzają, nie zatrzymują ich jednak na bezsensownych sporach czy 
wzajemnych oskarżeniach. Przemieniają się od razu w konkretne po-
szukiwania, w działania, w których wyraża się ich wzajemna miłość” 
– mówił ksiądz prymas. Na zakończenie nawiązał do trwającego Jubi-
leuszowego Roku Miłosierdzia. Zachęcił zgromadzonych, aby wszystko 
w  ich życiu „kształtowane było przez obecność miłosierdzia”: „Niech 
wyrazem tej obecności będą czułość i dobroć, które pielęgnujmy w na-
szych rodzinach, szacunek i miłość, zdolne prawdziwie przebaczać oraz 
troska, zwłaszcza o wszystkich, którzy naszej pomocy potrzebują, aby-
śmy właśnie w rodzinie uczyli się konkretnej wrażliwości na drugich. 
Niech Święta Rodzina z Nazaretu umocni nas w tej drodze”. 

Ks. Franciszek Jabłoński, diecezjalny duszpasterz rodzin, w Święto 
Świętej Rodziny głosił homilie w parafii pw. św. Łukasza w Bydgoszczy. 
Podczas tej niedzieli ok. 250 par małżeńskich odnowiło swoje przy-
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rzeczenia małżeńskie. Na zakończenie Mszy św. zebrani zostali pobło-
gosławieni relikwiami świętych małżonków Zelii i  Ludwika Martin. 
W czasie Mszy św. z licznym udziałem dzieci przeprowadzono dla nich 
konkurs z nagrodami ufundowanymi przez ks. prob. Mirosława Pstrą-
gowskiego. W parafii znajduje się ponad 90 relikwii różnych świętych. 
Najbardziej czczony jest św. Łukasz oraz św. Rita.
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małżeństwa w archidiecezji 
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1. przyGotowanIe do SaKramentu małżeńStwa 
w archIdIecezjI GnIeźnIeńSKIej – propozycja 

Przygotowanie do małżeństwa obejmuje następujące etapy: 
 • dalsze, 
 • bliższe, 
 • bezpośrednie. 

I. przyGotowanIe dalSze 

1. Przygotowanie dalsze obejmuje: dom rodzinny, katechezę szkol-
ną i parafialną, media, grupy apostolsko-liturgiczne (np. ministranci, 
oaza, ruch eucharystyczny, ognisko misyjne). 

II. przyGotowanIe blIżSze 

1. Przygotowanie bliższe obejmuje katechezę szkolną i  katechezę 
parafialną. O  katechezie parafialnej dla młodzieży ponadgimnazjalnej 
wypowiadają się dwa dokumenty: Dyrektorium Katechetyczne Kościoła 
Katolickiego (2001) oraz Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin (2003). 

Dyrektorium Katechetyczne Kościoła Katolickiego w  rozdzia-
le  V  pt.  Duszpasterstwo katechetyczne w  parafii stwierdza, że „parafia 
jest przede wszystkim uprzywilejowanym miejscem dla katechezy przy-
gotowującej do przyjmowania sakramentów świętych” (nr 107). Spo-
tkania nie powtarzają nauczania religii w  szkole, lecz je uzupełniają, 
zwłaszcza w funkcji wtajemniczenia i wychowania (nr 107). Katecheza 
ponadgimnazjalna winna skupić się na świadectwie wiary. Powinna 
być związana z  przygotowaniem bliższym (ale nie bezpośrednim) do 
założenia rodziny chrześcijańskiej. Winna zatem również uwzględniać 
spotkania prowadzone przez pracowników poradni rodzinnych. Absol-
wentom szkół ponadgimnazjalnych, którzy otrzymali ocenę końcową 
w  szkolnej nauce religii oraz uczęszczali na spotkania dla młodzieży 
w ramach tej katechezy, będą wydawane zaświadczenia o ukończeniu 
przygotowania bliższego do sakramentu małżeństwa (nr 107). W Dy-
rektorium Duszpasterstwa Rodzin w punkcie 24 czytamy, że przygoto-
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wanie bliższe dotyczy młodzieży ponadgimnazjalnej i  ma to być dla 
niej rodzaj katechumenatu przed narzeczeństwem i  przed zawarciem 
małżeństwa. Jego zadaniem jest m.in. pogłębianie nauki o małżeństwie 
i rodzinie. Przygotowanie to powinno zawierać trzy zasadnicze elemen-
ty: wspólnotowo-liturgiczny, konferencyjny i  dialogowy. Niezależnie 
od katechizacji w szkole, w każdej parafii należy prowadzić dla tej mło-
dzieży roczną katechizację przedmałżeńską – jako program optymalny 
– obejmującą co najmniej 25 spotkań, analogicznie do przygotowania 
przed I Komunią Świętą czy przed bierzmowaniem. Dla bardziej owoc-
nego przebiegu tej katechizacji trzeba powołać w każdej parafii Zespół 
Pastoralny składający się z  duszpasterza, doradcy życia rodzinnego, 
przedstawiciela ruchów małżeńskich i rodzinnych oraz Stowarzyszenia 
Rodzin Katolickich (nr 25). 

Na potrzeby tej katechezy zostały przygotowane podręczniki me-
todyczne zatwierdzone przez Komisję Wychowania Katolickiego i Radę 
ds. Rodziny KEP: 
 – Przypatrzcie się powołaniu Waszemu pod red. ks. Jana Szpeta 

i ks. Damiana Bryla, wyd. św. Wojciecha, Poznań (2007); 
 – Drogi i  ścieżki powołania pod red. ks. Zbigniewa Marka SJ, 

wyd. WAM (2007). Niektóre diecezje wypracowały swoje własne 
podręczniki:

 – Sympatia – narzeczeństwo – małżeństwo – rodzina, Sosnowiec 
2004; 

 – Przygotowanie bliższe do małżeństwa, red. M. Wandrasz, Katowice 
2004;

 – U progu dorosłości, Częstochowa 2006; 
 – 3 razy M – Mocni Mocą Miłości, red. ks. Tadeusz Panuś, wyd. św. Sta-

nisława, Kraków. 
Katecheza kończy się wydaniem zaświadczenia o ukończeniu przy-

gotowania bliższego do sakramentu małżeństwa. 

1. Przygotowanie bliższe w archidiecezji gnieźnieńskiej 

W archidiecezji gnieźnieńskiej zgodnie ze wskazaniami Dyrekto-
rium Katechetycznego Kościoła Katolickiego oraz Dyrektorium Duszpa-
sterstwa Rodzin Referat Rodzin zaproponował ówczesnemu ordynariu-
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szowi wprowadzenie katechezy ponadgimnazjalnej w parafii. Kateche-
za parafialna została zainicjowana listem pasterskim wprowadzającym 
Program Duszpasterski na rok 2005 (N. 3118/2004/Abp). Główną 
ideą tej katechezy stało się wychowanie do odpowiedzialnej miłości 
i wyboru drogi życiowej. Referat Rodzin wspólnie z Wydziałem Kate-
chizacji podjął się formacji zespołów pastoralnych, organizując dla nich 
warsztaty i spotkania. Ponadto przygotował indeks i pilotażowe mate-
riały. Katecheza w latach 2005-2013 obejmowała ok. 60% młodzieży 
w naszej archidiecezji (więcej w małych parafiach). 

Katecheza parafialna dla młodzieży ponadgimnazjalnej prezento-
wana była także m.in. na spotkaniu rejonowym dla diecezjalnych dusz-
pasterzy i  doradców rejonu zachodniego Polski oraz we Wrocławiu, 
Częstochowie i Legnicy. 

2. Przygotowanie bezpośrednie 

1. Program katechezy parafialnej młodzieży szkół ponadgimnazjal-
nych przygotowany przez Komisję Wychowania Katolickiego Konfe-
rencji Episkopatu Polski i Radę do Spraw Rodziny Konferencji Episko-
patu Polski stwierdza, że „decyzja o formie przygotowania bezpośred-
niego leży w gestii biskupa diecezjalnego” (s. 19). 

2. Referat Rodzin po wprowadzeniu katechezy ponadgimnazjalnej 
w parafii w drugim etapie chciał wprowadzić rozszerzone, obowiązko-
we bezpośrednie przygotowanie do małżeństwa narzeczonych obejmu-
jące katechezy przedślubne zgodnie z wytycznymi Dyrektorium Dusz-
pasterstwa Rodzin (nr 27). Ze względu na brak wsparcia nie udało się 
tego zrealizować. Wprowadzono natomiast w całej diecezji „Dni sku-
pienia dla narzeczonych” 4 razy w roku (II niedziela Wielkiego Postu, 
II niedziela czerwca, II niedziela września, II niedziela Adwentu w 7 re-
jonach: Gniezno, Markowice, Rościnno, Września, Wągrowiec, Słup-
ca, Żnin). Na te spotkania uczęszcza ok. 200 par na ok. 2000 ślubów 
udzielanych rocznie w archidiecezji. Ponadto Duszpasterstwo Rodzin 
od 2008 r. organizuje fakultatywne weekendowe katechezy dla narze-
czonych 3 razy w roku w Rościnnie. Każdego roku uczestniczy w nich 
ok. 50 par (na ok. 2000 ślubów udzielanych rocznie w archidiecezji). 
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3. W związku z powołaniem z dniem 30 listopada 2014 r. przez 
abp. Wojciecha Polaka, Prymasa Polski, zespołu ds. przeanalizowania 
aktualnej sytuacji katechizacji przedmałżeńskiej w archidiecezji gnieź-
nieńskiej oraz dyskusją nad sposobami przygotowania do małżeństwa 
prowadzoną w  Kościele powszechnym, w  Kościele w  Polsce, a  także 
w archidiecezji gnieźnieńskiej, Referat Rodzin przygotował swoją pro-
pozycję. 

4. Propozycja Referatu Rodzin 
 • Pozostawienie katechezy parafialnej dla młodzieży ponadgim-

nazjalnej w  obecnej formie wraz z  wręczaniem zaświadczenia 
o  ukończeniu przygotowania bliższego do małżeństwa (zgodnie 
z wymaganiami Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin i Dyrektorium 
Katechetycznego) będącego jednym z etapów przygotowania do sa-
kramentu małżeństwa. 

 • Wprowadzenie obowiązkowych katechez przedślubnych dla na-
rzeczonych w  formie stosowanej w większości diecezji w Polsce. 
Referat proponuje wykorzystać wypracowane materiały przez 
Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Katowickiej w 2015 r. (pro-
gram ogólny tych katechez w załączniku). 
Katechezy prowadziliby głównie parafialni doradcy życia rodzin-
nego oraz osoby z zespołów pastoralnych. Zaangażowanie kapła-
nów polegałoby na wprowadzeniu uczestników w temat katechez 
na pierwszym spotkaniu oraz przeprowadzeniu dnia skupienia dla 
narzeczonych na zakończenie katechez. 

 • Rozwiązania szczegółowe 
 W każdym dekanacie taka katecheza dla narzeczonych powinna 

odbywać się raz w roku, w średnich dekanatach dwa razy w roku, 
a w największych trzy razy w roku. Każdy proboszcz uczestniczy 
w kosztach organizacji katechezy w dekanacie proporcjonalnie 
do liczby narzeczonych biorących udział w katechezie. W celach 
prawnych proboszcz, u którego odbywają się katechezy, podpi-
suje z osobami prowadzącymi katechezę umowę o wolontariacie 
i  zwraca koszty dojazdu, materiałów i  formacji. Dodatkowym 
wsparciem materialnym mogłaby być dobrowolna ofiara narze-
czonych zbierana podczas dnia skupienia. 
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 Narzeczeni pragnący zawrzeć sakrament małżeństwa, zgłaszając 
się do kancelarii parafialnej przed planowanym zawarciem te-
goż sakramentu, powinni przedstawić następujące dokumenty: 
– metrykę chrztu wydaną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

zgłoszeniem się do kancelarii; 
– świadectwo ukończenia katechezy szkolnej z ostatniej klasy; 
– świadectwo ukończenia przygotowania bliższego do mał-

żeństwa – katecheza parafialna dla młodzieży ponadgimna-
zjalnej; 

– świadectwo ukończenia katechizacji dla narzeczonych i od-
byciu dnia skupienia; 

– poświadczenie potwierdzające uczestnictwo w  trzech spo-
tkaniach w Katolickiej Poradni Rodzinnej; 

– poświadczenie o odbyciu dwóch spowiedzi przedślubnych; 
– „Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawar-

cie małżeństwa” sporządzonego przez kierownika urzędu 
stanu cywilnego (3 egzemplarze); 

– zaświadczenie odbycia trzech spotkań z duszpasterzem
Dobrą praktyką stosowaną w niektórych parafiach w diecezji jest 

organizowanie spotkań dla narzeczonych, którzy chcą zawrzeć związek 
małżeński z rocznym wyprzedzeniem. Jest to dobra okazja, aby wyjaśnić 
narzeczonym wymogi związane z jego przyjęciem. Referat Rodzin pod-
kreśla, jak ważną rolę w formacji małżeństw odgrywa duszpasterstwo 
młodych małżeństw. Jedną z jego form jest odnowienie ślubowań mał-
żeńskich, które w diecezji systematycznie organizuje Referat Rodzin. 
Ponadto Referat proponuje, aby co roku w każdej parafii odnowienie 
takie było połączone z katechezą o małżeństwie. Referat proponuje zor-
ganizowanie każdego roku spotkania z jubilatami małżeństwa (25 i 50) 
w maju każdego roku w katedrze: katecheza o małżeństwie, Msza św. 
pod przewodnictwem biskupa, skromny posiłek. Ważną formą apo-
stolstwa małżeństw jest formacja rodziców dzieci pierwszokomunij-
nych. W  ramach spotkań z  tymi rodzicami można głosić katechezy 
o tematyce dotyczącej zobowiązań wynikających z sakramentu chrztu 
i małżeństwa. Referat Rodzin widzi potrzebę większego zaangażowa-
nia proboszczów w zapraszanie małżonków do udziału w rekolekcjach 
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czy formacji. Można by zorganizować roczne spotkania formacyjne dla 
małżonków w ramach Centrum Duszpasterskiego w Gnieźnie. Następ-
nie absolwenci mogliby zaangażować się w duszpasterstwo parafialne 
(podobne działania podjęły diecezje: świdnicka i warszawsko-praska). 

3. Przygotowanie bliższe i bezpośrednie w sąsiednich diecezjach 

Kalisz 
Przygotowanie bliższe: obowiązkowa katecheza ponadgimnazjal-

na (cykl trzyletni). Odpowiedzialny: Referat Rodzin. Dla tych, którzy 
nie uczęszczali na katechezę, organizowana jest katecheza raz w roku 
(w  Wielkim Poście w  każdym dekanacie, 10 spotkań; prowadzą je 
kolejno wszystkie parafie z  dekanatu). Przygotowanie bezpośrednie: 
2 spotkania z kapłanem, 4 konsultacje w Parafialnej Poradni Życia Ro-
dzinnego, 2 spowiedzi przedślubne, raz w roku rekolekcje dla narzeczo-
nych (fakultatywnie). 

Bydgoszcz 
Przygotowanie bliższe: organizowana jest katecheza ponadgim-

nazjalna. Odpowiedzialny: Wydział Duszpasterski i  Katechetyczny 
(zgodnie z dekretem). Katechezy tej nie ma w szkołach. Przygotowanie 
bezpośrednie: 3 spotkania kapłana z narzeczonymi, 3 konsultacje w Pa-
rafialnej Poradni Życia Rodzinnego, 2 spowiedzi przedślubne, inne for-
my fakultatywnie. 

Poznań 
Przygotowanie bliższe: nie jest prowadzona katecheza ponadgim-

nazjalna w  parafii i  nie ma katechizacji przedmałżeńskiej w  szkole. 
Przygotowanie bezpośrednie: prowadzona jest permanentnie kateche-
za dla narzeczonych (10 spotkań, 25 tematów), 3 spotkania kapłana 
z narzeczonymi, 3 konsultacje w Parafialnej Poradni Życia Rodzinnego, 
2 spowiedzi przedślubne, inne formy fakultatywnie. 

Włocławek 
Przygotowanie bliższe: organizowana jest katecheza ponadgim-

nazjalna w parafii (Dekret z 31 marca 2005 r.). Za katechezę odpo-
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wiedzialny jest diecezjalny duszpasterz rodzin. Nie ma katechizacji 
przedmałżeńskiej w  szkole. Przygotowanie bezpośrednie: 3 spotkania 
kapłana z narzeczonymi, 3 konsultacje w Parafialnej Poradni Życia Ro-
dzinnego, 2 spowiedzi przedślubne, inne formy fakultatywnie. 

Tematy katechez przedślubnych 
Przygotowanie do sakramentu małżeństwa w  archidiecezji kato-

wickiej

Temat 1: Ślubuję Ci miłość... 
 1. Miłość, która ma swoje źródło w Bogu. 
 2. Małżeństwo według planu Boga. 
 3. Cechy miłości małżeńskiej. 

Temat 2: Ślubuję Ci miłość ludzką...
 1. Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. 
 2. Poznanie siebie – komplementarność. 
 3. Miłość, która dojrzewa do pełni. 

Temat 3: Ślubuję Ci miłość...
 1. Rodzina jako wspólnota życia i miłości. 
 2. Budowanie relacji w małżeństwie i rodzinie. 
 3. Źródła konfliktów w małżeństwie – sposoby ich rozwiązywania. 

Temat 4: Ślubuję Ci miłość płodną...
 1. Płodność i jedność małżeńska. 
 2. Akt małżeński wyrazem miłości. 
 3. Odpowiedzialne rodzicielstwo. 

Temat 5: Ślubuję Ci miłość otwartą na życie...
 1. Płodność małżeńska w znaczeniu fizycznym. 
 2. Niepłodność w małżeństwie. 
 3. Odłożenie poczęcia. 
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Temat 6: Ślubuję Ci wierność... 
 1. Wierność małżeńska – czym ona właściwie jest? 
 2. My a świat wirtualny. 
 3. My a inni. 

Temat 7: Ślubuję Ci uczciwość małżeńską... 
 1. Małżonkowie względem siebie. 
 2. My a dzieci. 
 3. My a nasi rodzice/teściowie. 

Temat 8: Ślubuję Ci, że Cię nie opuszczę aż do śmierci...
 1. Modlitwa w rodzinie. 
 2. Sakramenty w życiu małżonków i rodziny. 
 3. Świętowanie niedzieli. 

Temat 9: Tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący i wszyscy święci... 
 1. Małżeństwo a Eucharystia. 
 2. Obrzędy sakramentu małżeństwa. 
 3. Symbolika małżeństwa. 

Temat 10: Dzień skupienia dla narzeczonych 
 1. Adoracja Najświętszego Sakramentu. 
 2. Rachunek sumienia dla narzeczonych. Okazja do spowiedzi. 
 3. Msza św. (z homilią dla narzeczonych). 

(Materiały zostały przygotowane przez Teresę Niewiadomską i ks. Franciszka Ja-
błońskiego na spotkanie Archidiecezjalnej Rady Duszpasterskiej, która odbyła się 
23 października 2015 r.)
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2. proGram duSzpaSterSKI na roK 2015/2016 

„Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest 
do świadectwa”

Wraz z pierwszą niedzielą Adwentu 2013 r. rozpoczęła się realiza-
cja czteroletniego programu duszpasterskiego. Nawiązuje on do 1050. 
rocznicy Chrztu Polski, którą przeżywać będziemy w 2016 r. Święto-
wanie tej rocznicy jest ważne, ale nie może być celem samym w sobie. 
Znajomość naszej przeszłości pozwala nam odkrywać i doceniać chrze-
ścijańskie korzenie, z których wyrastamy. To z kolei ma służyć patrzeniu 
na teraźniejszość przez pryzmat wiary w Boga, by w konsekwencji bu-
dować naszą przyszłość na fundamencie doświadczenia żywego spotka-
nia z Jezusem Chrystusem. Pragniemy, aby wspomnienie historycznego 
wydarzenia o  fundamentalnym znaczeniu dla chrześcijaństwa i  pań-
stwowości na naszej ziemi, jakim było przyjęcie chrztu przez naszych 
pierwszych władców, stało się impulsem do odnowienia i umocnienia 
naszej wiary. Hasło nowego programu „Przez Chrystusa, z Chrystusem, 
w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa” ukazuje nam jego 
dynamikę. Realizacja nowego programu ma nas prowadzić przez do-
świadczenie wiary, nawrócenie i chrzest ku postawie apostolstwa.

Praca duszpasterska w najbliższych czterech latach będzie skupiała 
się wokół następujących haseł, nawiązujących do treści programowych:
 • 2013/2014 – „Wierzę w Syna Bożego”
 • 2014/2015 – „Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię”
 • 2015/2016 – „Nowe życie w Chrystusie”
 • 2016/2017 – „Idźcie i głoście”.

Każdy rok pracy duszpasterskiej został związany ze znakiem odwo-
łującym się do liturgii chrztu. Są to: świeca, krzyż, woda i biała szata 
oraz olej. Znaki te mogą pomóc osobom już ochrzczonym w odnowie-
niu łaski tego sakramentu i w odkrywaniu godności i misji, jaką otrzy-
mali. Autorzy nowego programu duszpasterskiego wyznaczyli również 
cele, które winniśmy osiągnąć, realizując ten program:
 • ewangelizacyjny – pogłębienie osobistej więzi z Chrystusem po-

przez poznanie, pełniejsze pokochanie i wierniejsze naśladowanie;
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 • inicjacyjny – uświadomienie i podjęcie łaski sakramentów inicja-
cji, przede wszystkim chrztu świętego;

 • formacyjny – kształtowanie postaw duchowych i moralnych zgod-
nych z wyznawaną wiarą: zaangażowanie w życie Kościoła, świa-
dectwo życia chrześcijańskiego;

 • społeczny – świętowanie 1050. rocznicy Chrztu Polski okazją 
do pełniejszego uświadomienia i  podjęcia odpowiedzialności za 
kształtowanie w duchu wiary życia rodzinnego, społecznego i za-
wodowego.
Wskazano również pola realizacji nowego programu, do których 

należą: 
Program duszpasterski dla archidiecezji gnieźnieńskiej przejmuje 

zasadniczo hasło, cele oraz pola realizacji tychże celów, które zostały 
określone w programie ogólnopolskim. Ze względu jednak na określo-
ną sytuację duszpasterską naszej archidiecezji i związane z nią wyzwa-
nia, archidiecezjalny program duszpasterski zawiera i określa szczegóło-
we cele i zadania, które mają służyć także odnowieniu duszpasterstwa 
na ziemiach, które przed prawie 1050 laty były miejscem jakże donio-
słych wydarzeń dla naszej Ojczyzny i Kościoła.

Z tego też powodu realizacja programu będzie przebiegała dwuto-
rowo. Oprócz działań wynikających z realizacji założeń przewidzianych 
dla każdego roku duszpasterskiego, podejmujemy zadania, które mają 
być zrealizowane w  ciągu najbliższych trzech lat. Pragniemy, aby do 
kwietnia roku 2016 w każdej parafii archidiecezji gnieźnieńskiej były 
przeprowadzone misje ewangelizacyjne czy rekolekcje kerygmatyczne. 
Chociaż w założeniach programu ogólnopolskiego rzeczone rekolekcje 
przewidziane są w pierwszym roku jego realizacji, to jednak mając na 
uwadze dobre ich przygotowanie, wyznaczony został ostateczny termin 
na ich przeprowadzenie, którym jest marzec 2016 r. Prosimy również 
księży proboszczów i administratorów parafii, aby sprawdzili i zatrosz-
czyli się o  chrzcielnice, kaplice chrzcielne i  miejsca przechowywania 
olejów świętych w kościołach, które podlegają ich pieczy. Pragniemy 
bowiem, aby miejsca te były należycie przygotowane na obchód 1050. 
rocznicy Chrztu Polski i aby stanowiły miejsce rzeczywistej akcji litur-
gicznej podczas udzielania sakramentu chrztu świętego. Na płaszczyź-
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nie diecezjalnej pragniemy natomiast stworzyć w  czterech rejonach 
duszpasterskich ośrodki katechumenalne, które mają służyć wtajemni-
czeniu chrześcijańskiemu osób dorosłych.

W odniesieniu zaś do programu każdego roku duszpasterskiego, 
jego modyfikacja w wymiarze archidiecezjalnym polega na połączeniu 
go z konkretnym sakramentem wtajemniczenia chrześcijańskiego oraz 
sakramentem pokuty i pojednania. Ma to służyć m.in. trosce o piękno 
celebracji liturgicznych, jak również odnowie duszpasterstwa diecezjal-
nego i parafialnego. (za: www.archidiecezja.pl, dostęp: 20.10.2015)

3. roK mIłoSIerdzIa  
(8 GrudnIa 2015 – 20 lIStopada 2016) 

Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia (Rok Miłosierdzia), który 
rozpoczął się w  Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP (8 grud-
nia), a  zakończy się w Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszech-
świata (20 listopada 2016). Otwarcie Jubileuszu Miłosierdzia przypada 
na dzień, w  którym wspominamy  50. rocznicę zakończenia Soboru 
Watykańskiego II. Ogłoszenie Roku Miłosierdzia nastąpiło 11 kwietnia 
2015 r. podczas ceremonii ogłoszenia bulli Misericordiae vultus (Twarz 
miłosierdzia). 8 grudnia 2015 r. odbyła się uroczysta Eucharystia na 
placu św. Piotra. Punktem kulminacyjnym rozpoczęcia obchodów Ju-
bileuszu Roku Miłosierdzia było otworzenie Drzwi świętych w Bazyli-
ce św. Piotra przez papieża Franciszka. W uroczystości tej uczestniczył 
także papież senior. 

13 grudnia br. abp Wojciech Polak przewodniczył Mszy św. in-
augurującej Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia w  archidiecezji 
gnieźnieńskiej. Eucharystię poprzedziła procesja z  kościoła francisz-
kanów oraz uroczyste otwarcie przez Prymasa Polski dwunastowiecz-
nych Drzwi Gnieźnieńskich – najstarszej Bramy Miłosierdzia w Polsce. 
Zgodnie z wolą papieża Franciszka zawartą w bulli Misericordiae vultus, 
abp Wojciech Polak, prymas Polski, wyznaczył kościoły, w których zo-
stanie otwarta Brama Miłosierdzia i w których będzie można uzyskać 
odpust jubileuszowy. Należą do nich: 
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 • katedra pw. Wniebowzięcia NMP w Gnieźnie
 • bazylika mniejsza pw. Wniebowzięcia NMP w Trzemesznie
 • bazylika mniejsza pw. Imienia NMP w Inowrocławiu
 • bazylika mniejsza pw. św. św. Piotra i Pawła w Kruszwicy
 • bazylika mniejsza pw. Nawiedzenia NMP w Markowicach
 • kościół pw. Pana Jezusa Ukrzyżowanego i MB Bolesnej w Pakości
 • kościół pw. św. Jakuba (fara) w Wągrowcu
 • kościół pw. św. Floriana w Chodzieży
 • kościół pw. Narodzenia NMP w Biechowie
 • kościół pw. Matki Bożej Pocieszenia w Kawnicach.

Pielgrzymujący do tych kościołów wierni będą mogli uzyskać 
odpust zupełny dla siebie i dla zmarłych po spełnieniu następujących 
warunków: przystąpienie do sakramentu pokuty i pojednania, uczest-
niczenie we Mszy św., podjęcie refleksji nad Bożym Miłosierdziem oraz 
odmówienie Wyznania wiary i modlitw w intencji Ojca świętego i in-
tencjach, które nosi on w  sercu dla dobra Kościoła i  całego świata. 
(za: www.archidiecezja.pl, dostęp: 14.12.2015)

4. SprawozdanIe 2014  
SaKrament małżeńStwa 

Orientacyjna liczba małżeństw/rodzin w parafii – 166 171
Liczba nowo zawartych związków – 2 757
Liczba małżeństw konkordatowych – 2 538
Liczba małżeństw zawartych między katolikiem i niekatolikiem – 28
Liczba doradców – 221 

5. pereGrynacja relIKwII śwIętych małżonKów  
zelII I ludwIKa martIn 

W niedzielę 18 października 2015 r. papież Franciszek kanonizował 
małżonków Ludwika i Zelię Martin – rodziców św. Teresy od Dzieciątka Je-
zus. Ci święci małżonkowie doskonale wypełnili swoje życiowe powołanie. 
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Święty Ludwik Martin urodził się w Bordeaux 22 sierpnia 1823 r. 
Jego rodzice stworzyli w rodzinnym domu atmosferę autentycznej wia-
ry, „która działa przez miłość” (Ga 5,6). W takich warunkach Ludwik 
wzrastał, kształtował swój charakter i  pogłębiał relację miłości z  Bo-
giem. W wieku 22 lat zapragnął wstąpić do zakonu kontemplacyjnego, 
ale nie został przyjęty, gdyż nie znał języka łacińskiego. Kontynuował 
swoje studia w Paryżu, specjalizował się w zegarmistrzostwie. 

Święta Zelia Guerin urodziła się 23 grudnia 1831 r. Po studiach 
pragnęła wstąpić do zakonu, jednak nie została przyjęta. Zaczęła wtedy 
zajmować się artystycznym haftem i otworzyła swoją pracownię. 

Po spotkaniu z Ludwikiem zakochała się w nim ze wzajemnością. 
Zelia i Ludwik wiedzieli, że jedynym źródłem ich miłości jest Chrystus 
obecny w sakramencie małżeństwa. Dlatego każdego dnia rano uczest-
niczyli we Mszy św. Wspólnie przeżyli wspaniały czas młodzieńczej 
miłości. Ich spotkania zawsze się zaczynały i  kończyły modlitwą, bo 
oboje wierzyli, że to sam Chrystus jest jedynym źródłem tego niesa-
mowitego cudu, jakim jest ich wzajemna miłość. Ludwik i Zelia prosili 
Boga o dar czystego serca, aby przez grzech nie unicestwić skarbu wza-
jemnej miłości. Wierność Chrystusowi pozwoliła im zachować czystość 
przed ślubem, który odbył się 13 lipca 1858 r. Po ślubie dla Ludwika 
najważniejszą przestrzenią życia stało się małżeństwo i  rodzina. Mieli 
dziewięcioro dzieci, czworo dzieci Pan Bóg natychmiast po urodzeniu 
zabrał do siebie, a pozostałą piątkę powołał do życia konsekrowanego. 

Peregrynacja relikwii rozpoczęła się w 2014 r. w Uroczystość Świę-
tej Rodziny w gnieźnieńskiej katedrze i trwa nadal. W 2015 r. relikwie 
zawędrowały do Wilczyna, Ostrowitego Goliny, Margonina, Szamo-
cina, Dobrosłowa, Budzisławia Kościelnego, Grabowa Królewskiego, 
do parafii św. Michała Archanioła w Pobiedziskach, a  także poza ar-
chidiecezję: do Stoczka (diecezja drohiczyńska), do parafii św. Floriana 
w Częstochowie. 

Relikwie świętych małżonków towarzyszyły również doradcom 
i nadzwyczajnym szafarzom podczas rekolekcji oraz sympozjów dla do-
radców, animatorów misyjnych i członków Dzieła Biblijnego, a także 
podczas spotkania Rodziny Radia Maryja w ramach Tygodnia Misyj-
nego w parafii bł. Jolenty w Gnieźnie. 
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6. termInarz wydarzeń 2016

1.1. Styczeń 

W styczniu 2016 r. odbędą się spotkania opłatkowe połączone 
z odnowieniem ślubowań małżeńskich w parafiach: 
5 styczna – Markowice 
6 stycznia – par. Najwyższego Kapłana Jezusa Chrystusa (Murowana 

Goślina) 
9 stycznia – par. pw. św. Wawrzyńca (Słupca) 
10 stycznia – par. pw. św. Jakuba (Wągrowiec) 
13 stycznia – par. pw. Wniebowzięcia NMP (Września) 
16 stycznia – par. pw. św. Michała Archanioła (Pobiedziska)
17 stycznia – Gościeszyn 
20 stycznia – Dalki – Gniezno
30-31 stycznia – Karnawałowa randka dla małżeństw w Rościnnie

1.2. luty

2-3 lutego (Legnica) – Rejonowe spotkanie diecezjalnych duszpasterzy 
i doradców 

3-4 lutego (Kazimierz Biskupi) – Sympozjum pastoralne 
7 lutego (Wapno) – Odnowienie ślubowań małżeńskich 
10-20 lutego (Rościnno) – Rekolekcje z dietą owocowo-warzywną
12 lutego – Spotkanie formacyjne dla narzeczonych: Gniezno – bł. Bo-

gumiła, Markowice – Sanktuarium, Słupca – św. Wawrzyńca, Wą-
growiec – św. Jakuba, Września – Świętego Krzyża, Żnin – NMP 
Królowej Polski

26-28 lutego – Rekolekcje dla parafialnych doradców w Rościnnie
14 lutego (Gniezno) – Walentynki ze św. Walentym w katedrze

1.3. marzec

5 marca (Gniezno) – Konferencja „Rola kobiety we współczesnym 
świecie. Macierzyństwo” 



63II. Referat Duszpasterstwa Rodzin

11-13 marca – X Zjazd Gnieźnieński „Europa nowych początków. Wy-
zwalająca moc chrześcijaństwa”

11-13 marca (Rościnno) – Katechezy weekendowe dla narzeczonych
17-18 marca (Rościnno) – Rekolekcje z  warsztatami pro-life dla 

Obrońców Życia 
21 marca (Gniezno) – Powiatowe obchody Narodowego Dnia Życia 
24 marca – Narodowy Dzień Życia

1.4. KwIecIeń 

4 kwietnia – Dzień Świętości Życia. Duchowa Adopcja Dziecka Po-
czętego

27 kwietnia – Narodowy Dzień Pokuty za grzechy przeciwko życiu 
człowieka 

28 kwietnia – Wspomnienie liturgiczne św. Gianny Beretty Molli

1.5. maj 

17-18 maja (Warszawa) – Posiedzenie Rady oraz wiosenna sesja diece-
zjalnych duszpasterzy i doradców życia rodzinnego 

29 maja (Gniezno, Inowrocław) – Marsz dla Życia 

1.6. czerwIec 

12 czerwca, godz. 14.00-16.00 – Spotkanie formacyjne dla narzeczo-
nych: Gniezno – bł. Bogumiła, Inowrocław – Świętego Krzyża, 
Markowice – Sanktuarium, Słupca – św. Wawrzyńca, Wągrowiec 
– św. Jakuba, Września – Świętego Krzyża, Żnin – NMP Królowej 
Polski

15 czerwca – Wspomnienie liturgiczne bł. Jolenty – patronki rodzin 
wielkopolskich

16-19 czerwca (Laski k. Warszawy) – Sesja diecezjalnych doradców ży-
cia rodzinnego 
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1.7. lIpIec

13 lipca – Wspomnienie świętych małżonków Zelii i Ludwika Martin
18-28 lipca – Rekolekcje z dietą owocowo-warzywną 

1.8. wrzeSIeń

11 września, godz. 14.00-16.00 – Spotkanie formacyjne dla narzeczo-
nych: Gniezno – bł. Bogumiła, Inowrocław – Świętego Krzyża, 
Markowice – Sanktuarium, Słupca – św. Wawrzyńca, Wągrowiec 
– św. Jakuba, Września – Świętego Krzyża, Żnin – NMP Królowej 
Polski (kontakt: Teresa Niewiadomska, 693 952 409)

24-25 września (Częstochowa) – Jesienna sesja diecezjalnych duszpa-
sterzy i doradców życia rodzinnego

24-25 września (Częstochowa) – XXXI Ogólnopolska Pielgrzymka 
Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę

1.9. paźdzIernIK 

15 października – Dzień Dziecka Utraconego 
16 października – Wspomnienie liturgiczne św. Gerarda Majelli – pa-

trona dzieci nienarodzonych, porodu, matek w  stanie błogosła-
wionym i macierzyństwa

22 października – Wspomnienie liturgiczne św. Jana Pawła II
22 października (Gniezno – seminarium) – Sympozjum poświęcone 

małżeństwu i rodzinie 

1.10. lIStopad 

Konferencja rejonowa dla kapłanów archidiecezji gnieźnieńskiej
25 listopada – Wspomnienie liturgiczne błogosławionych małżonków 

Marii i Ludwika Quattrocchich
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1.11. GrudzIeń 

4 grudnia, godz. 14.00-16.00 – Spotkanie formacyjne dla narzeczo-
nych: Gniezno – bł. Bogumiła, Markowice – Sanktuarium, Słupca 
– św. Wawrzyńca, Wągrowiec – św. Jakuba, Września – Świętego 
Krzyża, Żnin – NMP Królowej Polski

18 grudnia (III Niedziela Adwentu) – Kwartalne dni modlitw o życie 
chrześcijańskie rodzin 

30 grudnia – Święto Świętej Rodziny – Msza św. w katedrze w intencji 
małżeństw i rodzin z odnowieniem ślubowań małżeńskich





III. doradcy życIa  
małżeńSKIeGo I rodzInneGo 

1. Misja kanoniczna 2014

2. Misja kanoniczna 2015





1. mISja KanonIczna 2014 

mISja na 3 lata 

Dekanat chodzieski 
Helena Chmiel (Wyszyny)
Iwona Hereć (Budzyń)
Halina i Michał Gapińscy (Budzyń)
Małgorzata Jeska (Budzyń)

Dekanat gniewkowski 
Bernadeta Radacka (Rojewice)

Dekanat gnieźnieński I
Paulina i Sławomir Gniewoscy (Zdziechowa)
Marlena Hejna (par. Matki Zbawiciela – Gniezno)
Grażyna Osowska (par. Matki Bożej Miłosierdzia – Gniezno)

Dekanat gnieźnieński II
Beata Deberna (par. bł. Bogumiła – Gniezno)

Dekanat inowrocławski II
Julita i Waldemar Białkowscy (par. Świętego Krzyża – Inowrocław)

Dekanat rogowski 
Janina Dąbrowska (Rogowo)

Dekanat słupecki 
Maria Łojewska (Koszuty Małe)

Dekanat trzemeszeński 
Krystyna Łusiak (Gębice)
Emilia Żelazna (Gębice)
Monika i Dominik Nowiccy (Trzemeszno)
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Dekanat września I
Elżbieta i Piotr Krzewińscy (par. Świętego Krzyża – Września)

Dekanat witkowski 
Marek Tanaś (Kędzierzyn)

mISja na roK 

Dekanat trzemeszeński 
Czesława Kamińska (Kamieniec)

nowI doradcy

Dekanat kruszwicki
Katarzyna Bassa (par. św. Teresy od Dzieciątka Jezus – Kruszwica)

Dekanat gnieźnieński I
Dorota Pieronkiewicz (Żydowo)

Dekanat gnieźnieński II
Monika Kaczorowska (par. bł. Bogumiła – Gniezno)

Dekanat mogileński 
Marcin Reis (par. św. Jakuba Większego Ap. – Mogilno)

Dekanat słupecki 
Joanna i Sebastian Puchalscy (Golina)
Anna Kukulska (Młodojewo)
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2. mISja KanonIczna 2015

3 lata 

Dekanat barciński 
Krzysztof Wolski (św. Maksymiliana – Barcin) 
Bogumiła i Piotr Kocikowscy (św. Maksymiliana – Barcin) 
Irena Klatt (bł. bp. Michała Kozala – Janikowo)
Jolanta Lidmman – Kończalska (Piechcin)

Dekanat chodzieski 
Grażyna Kuzanowska (Szamocin) 

Dekanat gniewkowski 
Emilia Sopolińska (Ostrowo)
Mariola Wołoszko (Ostrowo)

Dekanat gnieźnieński I
Katarzyna Łukasik (Dębnica)
Maria Kaczmarczyk (Zdziechowa)

Dekanat gnieźnieński II
Teresa i Jarosław Pacyńscy (bł. Jolenty – Gniezno)
Maria i Zenon Prymas (bł. Radzyma Gaudentego – Gniezno)

Dekanat gośliński 
Wiesława Hauke (Skoki) 
Wioleta Guner (Skoki) 
Honorata Bach (Skoki)

Dekanat inowrocławski I
Małgorzata i Edmund Kłusek (Opatrzności Bożej – Inowrocław)

Dekanat inowrocławski II
Ewa Grzymała (Zwiastowania NMP – Inowrocław)
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Dekanat kłecki
Elżbieta Cytyńska (Mieścisko) 

Dekanat miłosławski 
Eliza Krauze (Orzechowo)

Dekanat pobiedziski 
Łucja Winiarska (Imielno) 
Ewa Szymańska (Imielno)

Dekanat rogowski 
Małgorzata Sodkiewicz – Sosnowska (Janowiec Wlkp.)
Katarzyna Dąbrowska (Janowiec Wlkp.)
Anna Nowak (Janowiec Wlkp.)
Antoni Kośmider (Kołdrąb) 
Marzena i Jaromir Brodeccy (Rogowo)

Dekanat słupecki
Dorota i Marek Nowakowscy (Giewartów) 

Dekanat strzałkowski 
Ilona Szkudlarek (Staw)

Dekanat witkowski 
Agnieszka Łukowska (Mielżyn)

 Dekanat wrzesiński I
Iwona Smorawska (Nekla)

Dekanat wrzesiński II
Alicja Wojciechowska (św. Jadwigi – Września) 
Bożena i Kazimierz Stygar (św. Jadwigi – Września)

Dekanat zagórowski 
Estera Michalak (Zagórów)
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Dekanat złotnicki 
Ewa Rzeźnik (Tuczno)

Dekanat żniński 
Elżbieta i Zbigniew Burzyńscy (Gąsawa)

1 roK 

Dekanat gnieźnieński I
Aleksandra Ciesielska (Katedra – Gniezno) 

Dekanat trzemeszeński
Czesława Kamińska (Kamieniec) 

Dekanat żniński 
Mirosław Goc (św. Floriana – Żnin) 





IV. duchowa adopcja  
dzIecKa poczęteGo 





Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego w archidiecezji gnieźnień-
skiej praktykowana jest od 10 lat. W tym czasie według danych prze-
słanych do Referatu Rodzin ponad 16 tys. osób złożyło swoje deklara-
cje. Co roku Duchowa Adopcja podejmowana jest w ok. 100 parafiach 
naszej archidiecezji. 

Lp. Dekanat Miejscowość Parafia 2014 2015
1 barciński Barcin św. Jakuba Większego 21
2 barciński Barcin św. Maksymiliana M. Kolbego 32 16
3 barciński Piechcin MB Częstochowskiej 25 21
4 chodzieski Chodzież Nawiedzenia NMP 26
5 chodzieski Ujście św. Mikołaja 15
6 damasławski Damasławek św. Stanisława BM 28
7 damasławski Żabiczyn św. Andrzeja Boboli 8
8 gniewkowski Gąski Chrystusa Króla 8 7
9 gniewkowski Murzynno św. Mateusza Ap. i Ew. 3 3
10 gnieźnieński I Gniezno Katedra 35
11 gnieźnieński I Gniezno Chrystusa Wieczystego 

Kapłana 
24 20

12 gnieźnieński I Gniezno MB Miłosierdzia 20
13 gnieźnieński I Gniezno Matki Zbawiciela 25 36
14 gnieźnieński I Gniezno bł. Michała Kozala 19
15 gnieźnieński I Gniezno Świętej Trójcy 11
16 gnieźnieński I Gniezno św. Wawrzyńca 21
17 gnieźnieński I Gniezno Wniebowzięcia NMP – 

Franciszkanie 
24 16

18 gnieźnieński I Zdziechowa NMP Nieustającej Pomocy 20 15
19 gnieźnieński II Gniezno bł. Bogumiła 37
20 gnieźnieński II Gniezno bł. Jolenty
21 gnieźnieński II Gniezno św. Maksymiliana Kolbego
22 gnieźnieński II Gniezno św. Michała Archanioła 19 22
23 gnieźnieński II Gniezno bł. Radzyma Gaudentego 100 100
24 goliński Cienin Kościelny św. Katarzyny Aleksandryjskiej 37
25 goliński Golina MB Szkaplerznej 22
26 gośliński Murowana Goślina Najwyższego Kapłana Jezusa 

Chrystusa
50 53

27 gośliński Skoki św. Mikołaja 24
28 inowrocławski I Inowrocław Chrystusa Miłosiernego 24
29 inowrocławski I Inowrocław św. Mikołaja – Fara 27 40
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Lp. Dekanat Miejscowość Parafia 2014 2015
30 inowrocławski I Inowrocław – 

Mątwy 
Opatrzności Bożej 16 8

31 inowrocławski I Markowice Nawiedzenia NMP 15
32 inowrocławski I Orłowo św. Elżbiety 16
33 inowrocławski II Inowrocław Imienia NMP 47 32
34 inowrocławski II Inowrocław św. Józefa
35 inowrocławski II Inowrocław Świętego Krzyża
36 inowrocławski II Pieranie św. Mikołaja Bp. 31 29
37 inowrocławski II Góra Świętej Trójcy 29
38 inowrocławski II Inowrocław Zwiastowania NMP 16
39 kiszkowski Rejowiec Poznański NSPJ 3
40 kiszkowski Wronczyn św. Stanisława BM 5 3
41 kiszkowski Kiszkowo św. Jana Chrzciciela 4
42 kleczewski Budzisław Kośc. Wniebowzięcia NMP 15 16
43 kleczewski Dobrosołowo św. Jakuba 4
44 kleczewski Wilczyn św. Urszuli 37 26
45 kłecki Dębnica św. Mikołaja i Jadwigi 11 4
46 kłecki Kłecko św. Jerzego i Jadwigi 47
47 kruszwicki Chełmce św. Katarzyny 7
48 kruszwicki Kruszwica św. Teresy od Dzieciątka Jezus 11
49 kruszwicki Piaski Ścięcia św. Jana Chrzciciela 17
50 miłosławski Kołaczkowo św. Ap. Szymona i Judy 

Tadeusza
8 8

51 miłosławski Miłosław św. Jakuba Ap. 47
52 miłosławski Nowa Wieś 

Królewska
św. Andrzeja Ap. 16

53 miłosławski Orzechowo MB Częstochowskiej 21 15
54 miłosławski Wszembórz św. Mikołaja 10 11
55 mogileński Dąbrowa NMP Królowej Polski 4
56 mogileński Mogilno św. Jakuba Apostoła Większego 25
57 mogileński Mogilno św. Jana Apostoła 23 30
58 pobiedziski Jerzykowo Niepokalanego Serca NMP 11
59 pobiedziski Pobiedziska św. Michała Archanioła 13
60 rogowski Janowiec Wlkp. św. Mikołaja 21 21
61 rogowski Rogowo św. Doroty 159 168
62 rogoziński Rogoźno Świętego Ducha 24 19
63 rogoziński Rogoźno św. Wita 16
64 rogoziński Słomowo Wniebowzięcia NMP 4
65 słupecki Samarzewo św. Michała Archanioła 3
66 słupecki Słupca św. Michała Kozala 29
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Lp. Dekanat Miejscowość Parafia 2014 2015
67 słupecki Słupca św. Wawrzyńca 14
68 strzeliński Strzelce Narodzenia NMP 10
69 trzemeszeński Różanna św. Brata Alberta 23
70 trzemeszeński Trzemeszno Wniebowzięcia NMP 130 155
71 wągrowiecki Wągrowiec św. Jakuba 21
72 wągrowiecki Wągrowiec bł. Michała Kozala
73 wągrowiecki Wągrowiec św. Wojciecha 63 66
74 wągrowiecki Wągrowiec Wniebowzięcia NMP 60
75 wągrowiecki Żoń św. Marcina 8
76 witkowski Witkowo św. Mikołaja 14
77 wrzesiński I Czerniejewo św. Jana Chrzciciela 10
78 wrzesiński I Nekla św. Andrzeja Ap. 5 4
79 wrzesiński II Września Wniebowzięcia NMP 36 30
80 wrzesiński II Września Świętego Ducha 30 22
81 wrzesiński II Września Świętego Krzyża 40 54
82 wrzesiński II Września św. Królowej Jadwigi 78
83 zagórowski Ląd n/Wartą Najświętszej MP 12
84 zagórowski Zagórów św. Piotra i Pawła 53 29
85 złotnicki Nowa Wieś Wielka Niepokalanego Poczęcia NMP 34 36
86 złotnicki Pęchowo Świętej Trójcy
87 złotnicki Tuczno św. Apostołów Piotra i Pawła 7 7
88 żniński Gąsawa św. Mikołaja 3
89 żniński Żnin NMP KP 29
90 żniński Żnin św. Floriana 26
91 Gniezno Gniezno Archidiecezjalny Dom 

Emerytów 
7

Razem 1722 1603
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Ewa Porada

narzeczenI w śwIecIe „InStant”

Temat prelekcji z założenia ma łączyć kilka wymiarów:
 • kontynuację dyskusji na temat konkubinatu młodych ludzi 

(o czym była mowa w Warszawie) – w tym wypadku poszukiwania 
przyczyn takiego stanu rzeczy;

 • odpowiedzi na pytanie: czy miłość oblubieńcza w dzisiejszym świe-
cie przesiąkniętym mentalnością rozwodową jest jeszcze możliwa?;

 • zainicjowanie dyskusji na temat kształtu duszpasterstwa rodzin 
w dzisiejszym świecie.
Aby odpowiedzieć na powyższe problemy, proponuję kolejno od-

powiedzieć na pytania: 
w części 1: czym jest narzeczeństwo i jakie pełni zadania?
w części 2:  w  jakim świecie żyją współcześni narzeczeni i  rodziny? 

(oczywiście zostanie poruszony jedynie jeden aspekt rze-
czywistości)

w części 3:  próba zestawienia kilku wniosków duszpasterskich, które 
ufam staną się inspiracją do dalszej dyskusji na ten temat.

1. czym jeSt narzeczeńStwo?

Jak wynika z badań Instytutu statystyki Kościoła Katolickiego SAC 
w Polsce, w 2011 r. w konkubinatach żyło 643,8 tysiąca osób, z tego 
62% to kawalerowie i  panny żyjący „na próbę”1. Czy zatem można 
uznać, że życie w konkubinacie jest nową formą przeżywania okresu 
narzeczeństwa? Czy możemy zgodzić się ze zwolennikami kohabitacji, 
że życie „na próbę” jest wymogiem współczesnych czasów? Czym jest 
narzeczeństwo, jaką pełni rolę?

 1 Konkubinat i  co dalej? Cyt. za: http://www.kodr.pl/konkubinat-i-co-dalei.
html [dostęp z dnia 7.06.2014].
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Narzeczeństwo jest czasem, w którym osoba ma odkryć i budo-
wać we współpracy z Duchem Świętym swą życiową drogę. Jest to czas 
weryfikacji swojego powołania, poznawania przyszłego współmał-
żonka. Jest to okres, w którym narzeczeni w  sposób świadomy uczą 
się wzajemnego oddawania się sobie, kształtują wspólne życie. Jest to 
w końcu czas podejmowania ostatecznej decyzji co do własnej przy-
szłości – decyzji podejmowanej „na zawsze”2. Aby jednak podjąć decy-
zję w  sposób odpowiedzialny, potrzebna jest dojrzałość oraz wolność 
od jakiegokolwiek przymusu: rodziny; mającego narodzić się dziecka, 
popędów, zaistniałej sytuacji.

W tym okresie narzeczeni otaczani są opieką przez wspólnotę Ko-
ścioła, która prowadzi dla nich specjalne kursy przedmałżeńskie, które 
pomagają w podjęciu dobrej i odpowiedzialnej decyzji, w jasności wy-
boru i w jego realizacji. Kursy te stanowią jeden z ważnych, intensyw-
nych i prawdziwych sposobów dojrzewania osoby3.

2. „Kultura InStant”4 I jej wpływ na narzeczonych I rodzIny

„Kultura instant” to innymi słowy „kultura natychmiastowości”. 
Wyznacznikiem rzeczywistości „instant” jest szybkość, wymuszona 
przez konsumpcyjny styl życia. Świat „instant” opisywany jest przez 
swoistą triadę: „fast food”, „fast car”, „fast sex”5.

a. „Fast food”

– symbolem tego pojęcia stały się: restauracje McDonald, kuchenka 
mikrofalowa, gorący kubek, kawa rozpuszczalna itd. Wszystkie te rze-

 2 Por. A. Scola, II mistero numziale. Matrimonio-famiglia, Cita del Vaticano 
2007, s. 190-191.
 3 Por. Narzeczeństwo, w: Encyklopedia chrześcijaństwa, red. wyd. pol. H. Wit-
czyk, Kielce 2002, s. 490.
 4 Por. Z. Melosik, Mass media, tożsamość i  rekonstrukcje kultury współczesnej, 
s. 35. http://edunet.amu.edu.pl/mae2012/04 Melosik 2012.pdf [dostęp z  dnia 
15.07.2014].
 5 Por. Melosik, Mass media..., s. 35
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czy mają na celu jak najszybsze zaspokojenie głodu, przy minimalnym 
okresie przygotowania czy oczekiwania na posiłek.

Mentalność „fast food”, obok skutków zdrowotnych ma również 
znaczący wpływ na funkcjonowanie rodziny. W wielu rodzinach zanika 
wspólne spożywanie posiłków, a więc i wspólne gromadzenie się przy 
stole, który stawał się przestrzenią jednoczenia rodziny, wspólnych roz-
mów i dzielenia się sobą. Z części mieszkań znika stół, a w jego miejsce 
pojawia się ława nakierowana nie tyle na zasiadających, co na telewizor, 
który staje się często „głównym mówcą” w domu.

Coraz częściej zdarzają się rodziny, w których podczas wspólnych 
posiłków, spotkań rodzinnych któryś z członków rodziny pisze maile, 
wysyła sms-y, odbiera telefon komórkowy, komentuje coś na facebooku 
czy twiterze – wszystko to po to, aby nie tracić czasu, aby ciągle być 
w gotowości, by być na bieżąco.

Jednak pewnie nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że w takich 
sytuacjach nie ma się pełnego kontaktu ani z rodziną, ani z osobami, 
z  którymi wymienia się informacje. Następstwem owej erozji uwagi 
jest to, że człowiek nie ma pełnego kontaktu nawet z samym sobą. Jest 
wewnętrznie rozdarty6.

Kolejnym „objawem” stylu życia „instant” jest przeniesienie co-
dziennego życia rodziny poza obszar domu/mieszkania. I  tak, oprócz 
posiłków, także sporą część wolnego czasu rodzina spędza poza domem 
na zakupach, zajęciach dodatkowych, w  coraz bardziej wymyślnych 
miejscach spędzania wolnego czasu dla dzieci, młodzieży i dorosłych: 
zaczynając od kina czy kompleksów zabaw dla dzieci, po kluby i puby 
dla młodzieży, aż po SPA, centra odnowy biologicznej, kursy i szkole-
nia dla dorosłych.

Człowiek żyjący w  taki sposób stopniowo traci zdolność pozna-
wania samego siebie, drugiej osoby, wchodzenia w prawdziwe głębo-
kie relacje. Dotyczy to w znacznej mierze także współczesnych narze-
czonych, którzy żyjąc w świecie „fast food” coraz częściej nie znajdują 

 6 S. Meetschen, Cyfrowa duchowość, tłum. A. Meetschen, Warszawa 2013, 
s. 111.
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czasu i przestrzeni na wspólne rozmowy, poznawanie siebie, wspólne 
snucie planów na przyszłość.

b. „Fast car” 

– którego symbolem są: samoloty Concord czy też sieć internetowa. 
Owe dwa symbole ukazują „kurczenie się” czasu i przestrzeni – świat 
staje się „globalną wioską”.

W codziennym życiu człowiek ma poczucie nieustannie zmniej-
szającego się świata dzięki: wiadomościom mailowym, sieci sklepów, 
dzięki którym ten sam towar można kupić w każdym zakątku świata, 
hipermarketom, bankom, które swoje oddziały mają na całym świe-
cie. Wspomniane już telefony komórkowe, portale społecznościowe 
czy Internet pozwalają w mgnieniu oka być „obecnym” we wszystkich 
zakątkach świata i  to niemalże jednocześnie. Świat stał się „globalną 
wioską”, w której nie ma już ograniczeń czasu i przestrzeni. I chociaż 
wydaje się, że wszystkie te sprawy służą dobru człowieka, sprawiają, że 
życie staje się łatwiejsze, a kontakt z  ludźmi bliższy, to jednak warto 
przyjrzeć się bliżej przemianom mentalności wypływającym z takiego 
stylu życia i zobaczyć, jaki to ma wpływ na narzeczonych i budowanie 
ich przyszłego małżeństwa.

W życiu codziennym objawia się to w 3 wymiarach:
 • pośpiech
 • konsumpcjonizm
 • indywidualizm.

POŚPIECH
Człowiek żyjący w „globalnej wiosce” postrzega świat w katego-

riach natychmiastowości. Nie chce „marnować czasu” na stanie w kor-
kach; na pisanie listów, które z powodzeniem zastępują maile, sms-y 
czy wiadomości na portalach społecznościowych i czatach; nie chce tra-
cić czasu na spotykanie się z ludźmi, dlatego spotkania osobowe coraz 
częściej zastępują wideorozmowy czy telefon komórkowy. Także, jeżeli 
chodzi o ważne sprawy czy decyzje życiowe, liczy się czas, dlatego coraz 
większą popularnością cieszą się: firmy wysyłające upominki najbliż-
szym, organizujące wesela i uroczystości rodzinne. A w sferze zawodo-
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wej: studia zaoczne, kursy i szkolenia, dzięki którym w krótkim czasie 
można zdobyć szerokie kwalifikacje, miejsca pracy, w których można 
niemalże natychmiast odnieść sukces i zarobić duże pieniądze.

Dlatego dzisiaj przestaje już dziwić, że dużą popularnością cieszą 
się weekendowe czy nawet internetowe kursy przygotowania do mał-
żeństwa, motywowane brakiem czasu narzeczonych oraz trwającą już 
kohabitacją. Wydaje się, że właśnie wspólne zamieszkiwanie przed ślu-
bem staje się dzisiaj znakiem czasu, przez który narzeczeni w nonsza-
lancki sposób oznajmiają światu, że nie potrzeba im okresu narzeczeń-
stwa, są bowiem już/natychmiast gotowi do małżeństwa.

KONSUMPCJONIZM
„Logika rozwoju współczesnej kultury w  krajach Zachodu wy-

znaczona jest przez zjawisko nieograniczonej konsumpcji”. Wokół roli 
konsumenta konstruowana jest tożsamość i marzenia życiowe. Wydaje 
się, że sensem życia człowieka jest nabywanie nowych produktów7. Na-
tomiast podstawową ideologią konsumpcji jest przyjemność. Ideologia 
przyjemności zawiera w sobie obowiązek bycia szczęśliwym za wszelką 
cenę.

Szczęście w umysłach wielu ludzi utożsamiane jest z „natychmia-
stową gratyfikacją (z udanymi zakupami, byciem na czasie oraz intere-
sującym i ekscytującym stylem życia)”8.

W ideologię konsumpcji wpisana jest kategoria przestarzałości, co 
sprawia, że jednostka nigdy nie jest w stanie uzyskać pełni satysfakcji. 
„Konsumentowi wydaje się, że już osiągnął ostateczny punkt szczęśli-
wości (najnowsza marka samochodu, najmodniejszy strój), jednak za 
chwilę odczuwa, że moment stabilizacji pragnień i  satysfakcji minął 
bezpowrotnie i trzeba zacząć dalsze poszukiwania”. Ponieważ cykl „no-
wość-przestarzałość” nabiera coraz większej szybkości, człowiek żyje 

 7 R. Kaszanek, Główne założenia i problemy wychowania w dobie globalizmu,
http://www.edukacia.edux.pl/p-2049-glowne-zalozenia-i-problemv-wychowania.
php [dostęp z dnia 8.08.2014].
 8 Tamże.
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w  ciągłym „konsumpcyjnym niepokoju”. Poszukuje nowych wrażeń 
pomagających mu w wierze, że on sam nie jest przestarzały i zużyty9.

Mentalność konsumpcyjna dotyka także przestrzeni miłości i mał-
żeństwa. Mówi się o „płynnej miłości”, czyli o miłości, w której nie ma 
stabilizacji, poczucia pewności, jest za to możliwość zmienności, wyni-
kająca z subiektywnych oczekiwań. Miłość taka staje się „wydarzeniem 
komercyjnym” niczym z wielkiego hipermarketu. W takim rozumieniu 
miłości człowiek próbuje dostosować relacje małżeńskie do wydarzeń 
komercyjnych, miłość małżonka/partnera staje się dobrem, wobec któ-
rego jednostka ma własne prawa (niekoniecznie obowiązki). A ponie-
waż druga osoba staje się dobrem subiektywnym, niejako nabytym pro-
duktem, dlatego człowiek może go brać i odrzucać w dowolnej chwili, 
w której pojawi się „produkt” lepiej zaspokajający subiektywne potrze-
by10. W takim podejściu do małżeństwa i rodziny nie dziwi mentalność 
rozwodowa, w myśl której w razie braku satysfakcji lub niepowodzenia 
w stosunkowo prosty sposób można „rozwiązać” dotychczasowy zwią-
zek i zmienić „towarzysza życia”.

INDYWIDUALIZACJA
Jest zjawiskiem wielowymiarowym i  objawia się w  różnorodny 

sposób. W tym miejscu zatrzymamy się jedynie przy dwóch czynnikach 
mających wpływ na przyszłe małżeństwo:

Konstrukcja rodziny na zasadzie „zrób to sam”11

Z historii wiemy, że Kościół przez wieki wprowadzał w życie spo-
łeczne zasady postępowania i normy życia. To dawało człowiekowi po-
czucie zakorzenienia, związku z wcześniejszymi pokoleniami, a w kon-
sekwencji i  stabilności. Wraz z  wzrastającą sekularyzacją, pluralizacją 
życia, zanika jasny i gotowy obraz świata, coraz więcej aspektów życia 

 9 Tamże.
 10 Za: L. Melina, Blask rodziny w kontekście współczesnych przemian, w: Fami-
liaris splendor. Piękno życia rodzinnego jako wyzwanie dla społeczeństwa i Kościoła, 
red. A. Malina, Katowice 2011, s. 141. Zob. także: E. Porada, Amor coniugalis we 
współczesnym świecie, w: Rodzina miłością wielka (?), red. W. Surmiak, Katowice 
2014, s. 61.
 11 Por. Szlendak, Socjologia rodziny..., s. 399.
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staje się „kwestią umowną”. We współczesnym świecie małżeństwo 
zdaje się być „sprawą otwartą”, przestrzenią, którą należy ukształtować 
wedle własnego pomysłu, za pomocą negocjacji i kontraktów pomię-
dzy małżonkami12. W ten sposób można ustalić niemalże wszystko, co 
kształtuje życie małżeńskie i  rodzinne: od podziału najdrobniejszych 
prac domowych, przez życie zawodowe, aż po inwestycje i plany rodzi-
ny13. Wszystko to jednak nie daje poczucia stabilności, bezpieczeństwa, 
trwałości, na którym opierało się małżeństwo przez stulecia.

Dzisiaj zdarzają się nauki przedślubne prowadzone przez przypad-
kowe małżeństwa, które utwierdzają narzeczonych w przekonaniu, że 
(poza naturalnymi metodami rozpoznawania płodności) nie ma obiek-
tywnej nauki Kościoła na temat małżeństwa i rodziny, a narzeczeni mu-
szą swoje małżeństwo kształtować po swojemu, szukając przykładów 
wśród innych małżeństw, np. mogą wzorować się na przykładzie pro-
wadzących nauki.

W czasach konsumpcjonizmu „fast car”, gdy coraz mniejsze zna-
czenie odgrywają w życiu człowieka obiektywne zasady moralne, można 
odnieść wrażenie, że jedynym wyznacznikiem pragnień jest: „więcej”, 
„lepiej”, „szybciej”. Współczesne badania wykazują, że wymagania sta-
wiane związkowi małżeńskiemu dziś są dużo wyższe niż kiedyś. Przed 
małżeństwem (małżonkiem) stawia się wymagania między innymi: 
własnego spełnienia, nieustannego szczęścia, realizacji przysłowiowego 
„amerykańskiego marzenia”14. To jednak są wymagania, które nie mają 

 12 Por. S. Belardinelli, La normalitá e  l’eccezione. II ritorno delia natura nella 
cultura contemporáneo, Soveria Mannelli 2002, s. 78-79, L. Gattamorta, Famiglia 
e individualizzazione nella teoria sociologica contemporáneo, „Rivista di Sociología”, 
1 (2006), s. 2-4.
 13 Oczywiście umowy istniały od zawsze. Tyle tylko, że w  czasach dawnych 
były zabezpieczeniem związku małżeńskiego, dzisiaj są zabezpieczeniem rozwo-
du. Dawniej określały wiano, które wnosi się do małżeństwa, by mogło dobrze 
funkcjonować. Dzisiaj umowy dotyczą przyszłości, kwestii, które zabezpieczą 
małżonków przed ewentualnym niespełnieniem oczekiwań lub na czas rozwodu. 
Por. Beck, Beck-Gernsheim, Całkiem zwyczajny..., s. 183-185.
 14 Tamże, s. 109.



90 Informator Duszpasterstwa Rodzin 

szans realizacji, co skłania osoby do nieustannego poszukiwania no-
wych osób, doznań, emocji, które w końcu spełnią oczekiwania15.

Drugim wyznacznikiem indywidualizmu, ściśle powiązanym 
z pierwszym jest...

miłość romantyczna
W społeczeństwie przedindustrialnym zasadniczo ślub brano nie 

z powodu miłości, lecz kierując się celami, którymi małżeństwo miało 
służyć: posiadaniu spadkobierców, powiększeniu majątku, prestiżowi 
społecznemu, czy też dla przedłużenia rodu itd.16. Reguły obowiązują-
ce w społeczeństwie dawały niewiele wolnej przestrzeni dla osobistych 
pragnień. Tam, gdzie małżeństwo było aranżowane przez wspólnoty 
rodzinne i lokalną społeczność, tam też ludzie byli zainteresowani jego 
trwałością i  w  razie konfliktów czy nieporozumień otoczenie dbało 
o rozwiązanie sporów. „Okres narzeczeństwa” był czasem poznawania 
się rodów, dlatego całe rodziny były zaangażowane w przygotowanie do 
małżeństwa.

Od przełomu XVIII i XIX wieku małżeństwo staje się związkiem 
wyrastającym z więzi uczuciowej dwojga ludzi, które przekracza ograni-
czenia klasowe i stanowe, a jedynym wyznacznikiem ma być „głos ser-
ca”17. Małżeństwo i rodzina stają się sprawą prywatną małżonków, odda-
loną od więzów rodzinnych, ale także, co za tym idzie często też pozba-
wioną wsparcia rodziny w sytuacjach kryzysowych. Paradoksalnie mamy 
do czynienia z sytuacją, w której to z jednej strony kobiety i mężczyźni 
sami dobierają sobie współmałżonków, kierując się względami uczucio-
wymi, jednak pozbawieni wsparcia coraz częściej się rozwodzą18.

Kruchość małżeństwa wypływa nierzadko z  rozumienia miłości 
przez samych małżonków – miłości rozumianej jako uczucia. Dewizą 
życia tychże małżonków jest myślenie: gdzie kończą się uczucia, powin-
no zakończyć się także małżeństwo19.

 15 Szerzej na ten temat zob. E. Porada, Amor coniugalis..., s. 55-57.
 16 Por. Beck, Beck-Gernsheim, Całkiem zwyczajny..., s. 93.
 17 Por. Tamże, s. 58.
 18 Por. Tamże, s. 96. Zob. także E. Porada, Amor coniugalis..., s. 63-65.
 19 Por. Tamże, s. 116.
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c. „Fast sex” 

– którego symbolem bez wątpienia jest szeroka gama produktów ma-
jących na celu uzyskanie najlepszej satysfakcji, większej przyjemności, 
bardziej ekstremalnych doznań seksualnych bez najmniejszej odpowie-
dzialności za swoje czyny.

Można powiedzieć, że tenże wymiar współczesnej kultury jest 
dzieckiem „rewolucji seksualnej” i propagandy genderowej.

Początki „rewolucji seksualnej” sięgają połowy XX wieku. Zwolen-
nicy tego nurtu utożsamiali miłość z seksualnością. Rewolucja ta miała 
przynieść wyzwolenie obyczajowe20. Główne tezy promowały hedo-
nizm i zaspokojenie egoistycznych potrzeb21. „Miłość” została wówczas 
sprowadzona do seksualności i  wyjęta z  przestrzeni małżeńskiej. Zaś 
małżeństwo zaczęto traktować jako narzędzie ograniczania wolności 
jednostki.

W duchu „rewolucji seksualnej” zdają się głosić swoje poglądy 
również zwolennicy ideologii gender. „Broniąc” szeroko rozumianych 
praw, kobiety walczą między innymi o to, aby kobieta miała absolut-
ną kontrolę nad reprodukcją. W ich rozumieniu oznacza to swobodny 
dostęp do antykoncepcji i aborcji, ponieważ – ich zdaniem – seksual-
ność człowieka powinna być traktowana jako przestrzeń uwolniona od 
wszelkiego rodzaju zobowiązań, w tym od brania odpowiedzialności za 
poczęte dziecko. Na tym jednak nie kończą się postulaty zwolenników 
tejże ideologii. Kolejny postulat ma na celu uniezależnienie kobiety od 
mężczyzny w poczęciu dziecka. Oznacza to, że kobieta chcąca realizo-
wać macierzyństwo, powinna mieć zapewnioną przez państwo możli-
wość zapłodnienia pozaustrojowego22.

Praktycznym wymiarem przestrzeni życia zwanej „fast sex” jest 
wczesna inicjacja seksualna dzieci i  młodzieży oraz coraz powszech-

 20 Por. A. Zwoliński, Rodzina w sieci apersonalnych relacji, w: Zagrożenia rodziny 
w aspekcie pastoralno-społecznym, red. I. Celary, G. Polok, Katowice 2008, s. 13.
 21 Zob. A. Zwoliński, Rodzina..., s. 13-20.
 22 P. Morciniec, Małżeństwo i rodzina w zderzeniu z Gender, w: Familiaris splen-
dor. Piękno życia rodzinnego jako wyzwanie dla społeczeństwa i Kościoła, red. A. Bar-
toszek, Katowice 2011, s. 80.
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niejsze rozdzielenie sfery seksualności i  życia małżeńskiego. Jednak 
zwolennicy tejże mentalności nie ograniczają się już tylko do promocji 
wczesnej inicjacji seksualnej (przedmałżeńskiej), z coraz większym roz-
machem promuje się również tzw. „małżeństwa otwarte”, czyli takie, 
w których małżonkowie utrzymują kontakty seksualne z innymi part-
nerami.

3. wnIoSKI duSzpaSterSKIe

a. Podchodzić z miłością do otaczającego świata

Oznacza to, że nie można „obrażać się” na otaczający świat. Owo 
„obrażanie się” ma miejsce wtedy, gdy duszpasterze i osoby zaangażo-
wane w życie Kościoła próbują odcinać się od otaczającej ich rzeczywi-
stości, poddając krytyce zarówno obecne czasy, jak i żyjących w nich 
ludzi. Należy w tym wypadku wyzbyć się pesymizmu, zatruwającego 
umysł oceną: „z nich i tak nic nie będzie” – nie warto się wysilać.

Istnieje także i drugie niebezpieczeństwo, a mianowicie zbytnia za-
żyłość ze współczesną kulturą. Ma ona miejsce wtedy, gdy prowadzący 
kursy przedmałżeńskie zdają się zbytnio dopasowywać do „wymagania 
narzeczonych”. Mam tu na myśli promowanie weekendowego przygo-
towania do małżeństwa dla wszystkich zainteresowanych, pomijanie 
niewygodnych tematów, głoszenie niejednoznacznej nauki Kościoła 
w dziedzinie moralności, a wszystko to po to, by wychodzić naprzeciw 
oczekiwaniom narzeczonych.

Nauczający w  imieniu Kościoła muszą stać się swoistego rodza-
ju Mistrzami, którzy prowadząc narzeczonych drogami współczesnego 
świata, pomogą im odkryć Boga i żyć według Jego wskazań. Mają być 
osobami autentycznymi, budzącymi zaufanie tak, aby narzeczeni zdo-
byli pewność, że życie wedle nauki Kościoła jest możliwe i jest drogą do 
osiągnięcia szczęścia i trwałości ich małżeństwa.

b. Przywrócić znaczenie i sens okresu narzeczeństwa

Okres narzeczeństwa – jak to zostało powiedziane w  pierwszej 
części wystąpienia – jest czasem wzajemnego poznawania się, podej-



93V. Artykuły

mowania decyzji dotyczącej całego przyszłego życia narzeczonych. Jest 
to okres niezmiernie ważny dla kształtu i trwałości małżeństwa i rodzi-
ny, dlatego należałoby stopniowo, lecz konsekwentnie przywracać jego 
sens i wartość.

Należałoby promować sens okresu narzeczeństwa już od najmłod-
szych lat: w domu rodzinnym, na katechezie, we wspólnotach i gru-
pach religijnych. Okazją do tego są z  całą pewnością rekolekcje dla 
młodzieży, katecheza szkolna, przygotowanie bliższe do małżeństwa 
dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych – co może warto byłoby 
odrodzić, wypromować.

A w  okresie narzeczeńskim można zaproponować narzeczonym 
(na 3 miesiące, na pół roku przed zawarciem sakramentu małżeństwa) 
rekolekcje zamknięte, którymi rozpoczną okres narzeczeński i proces 
przygotowania się do sakramentu małżeństwa.

Należałoby zachęcać narzeczonych, którzy mieszkają wspólnie, 
aby przynajmniej na czas przygotowania się do sakramentu małżeństwa 
zamieszkali osobno, aby z pewnego dystansu spojrzeć na siebie, żeby 
„zatrzymując się” nieco, podjąć odpowiedzialną decyzję.

c. Dobrze wykorzystać czas przygotowania się do małżeństwa – 
przygotowanie bezpośrednie do małżeństwa

Jedną z przyczyn rozpadu małżeństwa jest zbytni pośpiech w przy-
gotowaniu się do niego. Narzeczeni często próbują przygotować się do 
małżeństwa w jeden weekend lub 2-3 spotkania. Kościół, przystając na 
takie oczekiwania młodych ludzi, zdaje się potwierdzać tezę, że małżeń-
stwo nie jest niczym istotnym oraz że wspólnota Kościoła nie ma nic 
ważnego do powiedzenia w tej dziedzinie. Tymczasem przygotowanie 
do małżeństwa jest procesem dojrzewania narzeczonych do tej jak-
że ważnej decyzji. W czasach, gdy w tej drodze coraz mniej towarzy-
szą narzeczonym ich rodzice i dziadkowie, trzeba dołożyć starań, aby 
wspólnota Kościoła wspomagała rodziny i  samych narzeczonych tak, 
aby podejmowali odpowiedzialną decyzję i byli w stanie w niej wytrwać 
do końca życia.

Dlatego należałoby niejako na przekór współczesnej mentalności 
wydłużyć czas przygotowania do małżeństwa. Jak to już zostało powie-
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dziane, okres przygotowań można rozpocząć od rekolekcji zamknię-
tych, łączących w sobie elementy ewangelizacyjne z uświadomieniem 
narzeczonym powagi tego okresu.

Przygotowując program przygotowania bezpośredniego do mał-
żeństwa, trzeba pamiętać, że „kultura instant” niesie z  sobą pewne 
standardy, do których coraz bardziej przyzwyczaja się współczesny czło-
wiek, takie jak: wygląd i  standard pomieszczeń, ubiór i kompetencje 
osób, forma przekazu, sposób traktowania. Jako Kościół akurat w tych 
dziedzinach musimy nadążać za współczesnym światem.

Forma i tematyka spotkań
Z różnorodnych doświadczeń zarówno prowadzących, jak i narze-

czonych wynika, że dużym uznaniem cieszą się spotkania w  małych 
grupach (chyba czas na duszpasterstwo indywidualne, w małych gru-
pach), podczas których łączy się wprowadzenie teoretyczne w daną te-
matykę z możliwością rozmowy narzeczonych na dany temat23. Dialog 
narzeczonych wydaje się elementem nieodzownym, mobilizuje bowiem 
do rozmowy na tematy, na które nierzadko nie było okazji lub odwagi 
porozmawiać wcześniej, a które służą wzajemnemu poznaniu się, swo-
ich rodzin, oczekiwań, wizji świata, małżeństwa i przyszłej rodziny. Jest 
to szczególnie ważne w czasach dominacji wirtualnych form kontak-
tów, takich jak: sms-y, e-maile czy zdawkowych wpisów na portalach 
społecznościowych.

Istotną kwestią wydaje się również wypracowanie odpowiedniego 
języka i  form przekazu (multimedia), szczególnie w dziedzinie seksu-
alności i naturalnego rozpoznawania płodności. Takich, które z jednej 
strony nie będą identyfikowane z dosyć powszechnie stosowanym języ-
kiem hedonizmu i technik seksualnych, z drugiej zaś strony, aby forma 
przekazu była przystępna i zrozumiała dla młodego pokolenia.

 23 Zob. S. Puchała, T.E. Maliccy, Narzeczeni, czyli dziewięciospotkaniowe bez-
pośrednie przygotowanie do małżeństwa prowadzone metodą dialogową, Katowice 
2004; K. Szabat, Aktualna sytuacja w bezpośrednim przygotowaniu do małżeństwa 
w opinii narzeczonych. Wybrane aspekty, w: Sens i wartość sakramentu małżeństwa, 
red. A. Czaja, M. Wyżlic, Lublin 2008, s. 59-71.
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Ważnym elementem przygotowania bezpośredniego do zawarcia 
sakramentu małżeństwa jest rozmowa duszpasterska w  kancelarii 
parafialnej, której nie należy ani bagatelizować, ani zaniedbywać, do 
czego wielokrotnie wzywał papież Benedykt XVI w  przemówieniach 
do członków Roty Rzymskiej. Jest to bardzo dobra okazja do rozmowy 
z narzeczonymi na temat ich wizji małżeństwa i rodziny, do ukazania 
powagi sakramentu oraz zadań i oczekiwań, jakie stawia przed małżon-
kami Kościół.

W przygotowaniu bezpośrednim warto wypracować tematykę, 
która będzie adekwatną i nieodzowną pomocą w budowaniu katolic-
kiego małżeństwa i rodziny. Wydaje się, że obok tradycyjnych tematów, 
takich jak: teologia małżeństwa, etyka życia małżeńskiego i liturgia sa-
kramentu małżeństwa, należałoby położyć nacisk na takie tematy, jak: 
istota i rozwój miłości w małżeństwie – różne jej etapy, bogatą paletę 
możliwości okazywania sobie miłości w  codziennym życiu, ukazanie 
wartości rodziny wielopokoleniowej i kształtowanie relacji z rodzicami 
i  teściami (dziadkami). Odpowiedzią na zmieniające się czasy będzie 
uwzględnienie w  naukach przedślubnych takich aspektów kulturo-
wych, jak: problem pracy, bezrobocia, dochodów i  wydatków rodzi-
ny, emigracji zarobkowej, świata wirtualnego, nałogów, rozwiązywania 
konfliktów, dialogu itp. Jednak fundamentalnym tematem rozważań 
powinna stać się osobista relacja narzeczonych do Pana Boga, życie sa-
kramentalne, wspólna modlitwa, religijne wychowanie dziecka, ducho-
wość małżeńska, zaangażowanie na rzecz Kościoła.

Osoby prowadzące
Ważne są również osoby prowadzące, wśród których nie może 

zabraknąć kapłanów, małżonków – szczególnie w  średnim i  starszym 
wieku, które dają świadectwo temu, że wierność i trwałość małżeństwa 
są możliwe i  osiągalne. Osoby prowadzące powinny posiadać odpo-
wiednią wiedzę i formację. Nie jest dobrze, aby spotkania prowadziły 
osoby „przypadkowe”, istnieje bowiem niebezpieczeństwo, że będą gło-
siły własne poglądy i przekonania na temat małżeństwa, zamiast nauki 
Kościoła.
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Warto tworzyć zespoły osób prowadzących, które się znają, sza-
nują, aby były dla siebie źródłem wsparcia, inspiracji, ale także, aby 
potrafiły zwracać sobie uwagę na pewne niedociągnięcia.

Trzeba zwracać uwagę na odpowiedni ubiór prowadzących, tak 
aby nie przekraczał odpowiednich norm.

Pomieszczenia
Kolejną niezmiernie ważną sprawą są pomieszczenia, w  których 

odbywa się rozmowa z narzeczonymi oraz nauki przedślubne. W po-
mieszczeniach, które są czyste, zadbane, odpowiednio ogrzane i este-
tycznie przystrojone z całą pewnością narzeczeni będą bardziej otwarci 
i lepiej nastawieni emocjonalnie.

W dzisiejszym świecie, gdzie sprawy wizerunkowe odgrywają nie-
rzadko jedną z najważniejszych ról (gdzie sztaby specjalistów dobiera-
ją kolory ścian, wystrój wnętrz, odpowiednią muzykę czy ustawienie 
poszczególnych elementów wystroju), Kościół nie może odstawać od 
tej rzeczywistości. Narzeczeni wchodzący do ciemnych, niedogrzanych, 
ponurych pomieszczeń podświadomie będą czuli dyskomfort i już na 
wstępie będą negatywnie nastawieni do nawet najlepszych treści, które 
będzie się im przekazywało.

Wsparcie rodziny
W wielu parafiach coraz częściej wraz z  przygotowaniem narze-

czonych do sakramentu małżeństwa organizuje się wspólne spotkania 
(Msze św., konferencje) dla narzeczonych i przyszłych teściów. Najczę-
ściej jest to jednak forma dodatkowa, bardziej sprowadzana do aspektu 
towarzyskiego niż formacyjnego.

Rodzi się jednak pytanie, czy nie warto przygotować programu 
kilku spotkań dla przyszłych teściów i  dziadków, który będzie przy-
gotowywał ich do nowej roli: teściów, dziadków, w którym ukaże się 
wyzwania związane z „syndromem pustego gniazda”.

d. Duszpasterstwo małżeństw

Niewątpliwie wezwaniem dla duszpasterstwa rodzin jest stworze-
nie duszpasterstwa małżonków, tak aby także po zawarciu małżeństwa 
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wspierać i formować narzeczonych/małżonków. Nie chodzi tu jednak 
jedynie (chociaż jest to niezmiernie ważne) o wspieranie małżonków 
w  kryzysie, ale o  systematyczną pracę duszpasterską z  małżonkami 
w różnym wieku.

Wydaje się, że należałoby wypracować całościową wizję otaczania 
małżonków wsparciem i opieką duszpasterską poprzez rekolekcje dla 
małżonków (w różnych grupach wiekowych), konferencje i warsztaty, 
spotkania.

Można także odnieść wrażenie, że wspólnoty i ruchy w Polsce są 
nieco „uśpionym olbrzymem”, który mógłby się zaangażować w orga-
nizowanie różnych imprez dla małżeństw i rodzin: warsztaty i spotka-
nia z ciekawymi ludźmi czy festyny, pielgrzymki, bale. Czasami takie 
nieformalne spotkania przyciągną więcej osób i  staną się okazją do 
podjęcia ważnych dla małżonków/narzeczonych tematów oraz staną się 
drogą nowej ewangelizacji.

Spraw, o których należałoby wspomnieć, jest jeszcze wiele, lecz pozosta-
wiam to jako temat otwarty do dyskusji...

spotkania Metropolii i Bielska od wiosny

za aprobatą biskupów, spraw jest mnóstwo i rodzą się coraz nowe prze-
strzenie do przepracowania – sporo się zmienia.



Monika Białkowska

narzeczenI na weeKendzIe 

Jedni zatrudnieni w korporacjach pracują od świtu do nocy. Inni 
– za granicą, a do kraju wpadają raz na jakiś czas. Ale kochają się i chcą 
brać ślub. Aby się do tego przygotować, nie są w stanie dwa razy w ty-
godniu przychodzić na spotkania w parafii. 

To właśnie dla nich powstały kursy weekendowe. Organizowane 
w Rościnnie z ramienia Referatu Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metro-
politalnej w Gnieźnie i pod opieką ks. Franciszka Jabłońskiego, prowa-
dzone są nie przez teoretyków, ale przez małżeństwa: Barbarę i Filipa 
Klepackich oraz Adrianę i Artura Wojtkowiaków. To właśnie oni two-
rzą Centrum Małżeńskie CASA – to znaczy „dom”.

zdobyć papIer?

Od wielu lat jesteśmy doradcami życia małżeńskiego i rodzinnego 
przy naszej parafii w Murowanej Goślinie – tłumaczą Barbara i Filip. 
– W pewnym momencie pojawił się pomysł poszerzenia oferty duszpa-
sterstwa rodzin o kursy weekendowe. Wiedzieliśmy, że sami nie damy 
rady, ale kiedy pojawili się nasi przyjaciele uznaliśmy, że to może się 
udać.

Myśleliśmy, że na weekendowe kursy przyjeżdżać będą ci, którzy 
po prostu „potrzebują papierka” i  w  inny sposób nie są w  stanie go 
zdobyć, którzy chcą, żeby to przebiegło szybko i bezboleśnie. Przygo-
towywaliśmy je dla ludzi, którzy niekoniecznie mają głęboką relację 
z Panem Jezusem – mówi Basia. – Życie szybko nas zweryfikowało. Na 
nasze kursy przyjeżdżają również ci, którzy ślub mają w perspektywie 
roku czy półtora. Na jeden z weekendów przyjechał pan, który podczas 
podsumowania przyznał otwarcie, że owszem, przyjechał tu po to, żeby 
zdobyć „papier”, ale teraz może z całą odpowiedzialnością powiedzieć, 
że wyjeżdża, będąc bliżej Pana Boga. Kiedy to usłyszałam, pomyślałam, 
że choćby tylko dla tego jednego człowieka warto to robić.
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Po ludziach widać, kiedy przychodzą do nas, mając za sobą jakąś 
formację duszpasterską, harcerstwo – dodaje Filip. – Oni mają świado-
mość, że w małżeństwo wchodzi się po to, żeby coś budować. Że ślub to 
nie jest wisienka na torcie: budujemy, budujemy, zbieramy, na koniec 
możemy się pobrać. To jest odwrócenie sensu małżeństwa! Małżeństwo 
to nie jest kolejny etap „do zaliczenia” w życiu, bo koleżanka, bo ko-
lega, bo wypada. Małżeństwa często nie udają się na przykład szefom 
w  korporacjach. Dla nich jest ono kolejnym „projektem”, a  projekt 
przecież ma prawo się nie udać. Taki szef nie przyzna się do poraż-
ki. Jak umniejszyć jej fakt? Umniejszając rangę małżeństwa. A rozpad 
małżeństwa to jest olbrzymia porażka, to pewnie jedna z największych 
porażek, jakie można ponieść w życiu.

śwIadectwo

Ludziom, którzy mają silną relację z Panem Bogiem, może się wy-
dawać, że takie weekendowe kursy są zbytnim uproszczeniem sprawy, 
że pewne ważne rzeczy mogą umknąć. Tymczasem jest zupełnie od-
wrotnie. Kiedy widzimy ludzi na katechezach parafialnych, sześć razy 
po półtorej godziny, możemy wtedy zrobić dużo mniej fajnych rzeczy. 
Spotykamy ich w dość formalnym kontekście. Wpadają na chwilę ze 
swojej rzeczywistości i zaraz znów do niej wracają. Na weekendowych 
kursach jesteśmy ze sobą od piątku do niedzieli i mamy szansę zawiązać 
prawdziwą wspólnotę. Nie dość, że mamy czas na omówienie wszyst-
kich tematów, które zwykle omawiamy na kursach w parafii, to jeszcze 
w  ramach poradni przedmałżeńskiej bardzo dokładnie prezentujemy 
angielską metodę naturalnego planowania rodziny. To jest konkret, cie-
szący się dużym zainteresowaniem: okazuje się, że ludzie nie korzystają 
z tych metod nie dlatego, że mają coś przeciwko nim, ale dlatego, że 
nie mają wiedzy na ich temat. Pewnym bonusem takich spotkań jest 
również to, co wydarza się pomiędzy uczestnikami weekendów: miesz-
kają razem, razem jedzą posiłki, więc po wykładach rozmawiają ze sobą, 
wymieniają opinie i doświadczenia. Do tego patrzą na nas, często jeste-
śmy tam z naszymi dziećmi: jesteśmy dla nich świadectwem normalnej, 
katolickiej rodziny.
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wSpólnota

Weekendowe kursy można by porównać do grupy duszpasterskiej, 
która spotyka się wyłącznie na niedzielnych Mszach św. – mówi Filip. 
– Jeśli ta grupa nie wyjedzie gdzieś razem, nie przeżyje wspólnie rekolek-
cji, będzie dużo słabsza. Człowiek uformowany nie potrzebuje niczego 
dodatkowego, dla niego pójście na Mszę św. obojętnie gdzie jest zawsze 
jednakowo wartościowe. Dla tych, którzy takiej formacji nie mają, nie 
do przecenienia są takie rzeczy jak atmosfera, poczucie wspólnoty. To im 
dajemy. Dbamy na przykład, żeby zawsze na weekendach była uroczy-
sta, wspólna kolacja przy świecach, taka prawie jak wigilia. Ks. Jabłoński 
uczula wtedy przyszłych małżonków, żeby tak właśnie celebrowali w swo-
im życiu rodzinnym, ta kolacja jest dla nich ważną lekcją.

W czasie weekendów jest również czas na warsztaty – tłumaczy Ba-
sia. – Skupiamy się na nich dość mocno najpierw na różnicach między 
kobietą i mężczyzną, a później na wynikających z tych różnic trudno-
ściach, z jakimi narzeczeni na pewno się spotkają. Na warsztatach stają 
oni wobec bardzo konkretnych sytuacji i muszą znaleźć ich rozwiąza-
nie. Czasem na zasadzie zabawy, ale też wymagającej rozmowy między 
młodymi, mają zaprojektować herb rodzącej się rodziny i wyjaśnić, ja-
kie symbole w nim umieścili i dlaczego.

do lIKwIdacjI?

Kiedyś mówiono o bliższym i dalszym przygotowaniu do małżeń-
stwa – mówi Basia. – To, co robimy, można nazwać przygotowaniem 
bliższym. Przychodzący do nas ludzie zwykle mają już zarezerwowane 
terminy, już szyją sobie ubrania, wszystko już się dzieje, a nie tylko jest 
planowane. Nie tędy więc chyba droga, żeby likwidować weekendowe 
katechezy. Bardziej pewnie należałoby się skupić na tym, żeby nie było 
takich księży, którzy powiedzą: „OK, skoro macie już zarezerwowaną 
salę, to załatwimy wam, żebyście mogli mieć ten ślub jak najszybciej”. 
W tej chwili minimum czasu potrzebne na kurs i poradnię przedmał-
żeńską to trzy miesiące. W USA do poradni małżeńskiej trzeba się zgło-
sić pół roku przed ślubem, a jeśli ktoś zgłosi się później, nie ma żadnej 
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możliwości negocjacji – po prostu musi przełożyć ślub. A my nadal sły-
szymy od narzeczonych, że „jeśli nie załatwimy tego tutaj, to załatwimy 
w sąsiedniej parafii”. I to, co powinno trwać trzy miesiące, odklepują 
w tydzień.

Przygotowanie do życia w rodzinie powinno zaczynać się w szko-
le – mówi Filip. – Nie od mówienia wyłącznie o  technice zakłada-
nia prezerwatywy lub wyłącznie o tym, że Bóg nas kocha. Widziałem 
kiedyś taką sytuację: podjechało na rynek paru łysych w BMW, drzwi 
samochodu otwarte, oni rozparci siedzą w fotelach, a dziewczyna kuca 
przy samochodzie i w tej pozycji z nimi rozmawia. Kilkunastoletnim 
dziewczynom powinno się mówić, że jeśli same nie będą się szanować, 
to i mężczyzna nie będzie ich szanował. Że jeśli chłopak kocha, to na-
prawdę jest w stanie bardzo dużo zrobić – a jeśli tylko się zakochał albo 
sam siebie kocha w tym związku, to takiego związku z ogóle nie warto 
ciągnąć. Trzeba mówić też, że dziewczyna może sobie ulepić tego faceta. 
Mnie moja żona ulepiła…

Razem się tak polepiliśmy – dodaje Basia. – To tak właśnie działa. 
Problemem w szkołach jest to, że o wielu rzeczach nie potrafimy mówić. 
Słyszę czasem, że młodzi usłyszeli od kogoś, że do 25. roku życia mają 
w ogóle nie myśleć o chłopaku i dziewczynie, tylko uczyć się i zdobyć 
dobry zawód. Jeśli ktoś tak mówi, niech przynajmniej wytłumaczy im, 
dlaczego tak uważa, a nie zostawia ich z taką kosmiczną informacją.

InStant

Idący dziś do ślubu to często przedstawiciele tzw. pokolenia instant 
– mówi Basia. – To jest chyba ich najsłabszy punkt, wymagający naj-
więcej pracy. Nie umieją czekać, nie umieją się do niczego w dłuższej 
perspektywie przygotowywać. To też jest ogromny problem w kontek-
ście czystości przedmałżeńskiej. A ja o niej nie umiem mówić bez od-
niesienia do Jezusa, z którym oni mają bardzo słabą relację. Marzy mi 
się, żeby mieć więcej czasu, żeby móc tych ludzi uformować trochę od 
podstaw, opowiedzieć im o Jezusie i Jego miłości. My często odwołuje-
my się do relacji z Bogiem i wtedy mamy wrażenie, że oni kompletnie 
tego nie rozumieją. Marzy mi się taki powrót do korzeni.
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Najbliższy weekend dla narzeczonych odbędzie się w  Rościnnie 
w dniach 4–6 grudnia. Kolejne spotkania zaplanowane są na 11–13 
marca i  2–5 czerwca 2016 r. Więcej informacji uzyskać można pod 
numerem telefonu 790 012 257.

Artykuł zamieszczony w Przewodniku Katolickim 46/2015



Ks. Franciszek Jabłoński

udzIał rodzIny w mISyjnym dzIele KoścIoła 

W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy: „Przymierze mał-
żeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę ca-
łego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zro-
dzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi pod-
niesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu” (KKK 1601).

Łaska sakramentu małżeństwa polega na tym, że Chrystus – podob-
nie jak w Kanie Galilejskiej (J 2,1-11) był obecny rzeczywiście i widzial-
nie – również w czasie wypowiadania przez nowożeńców słów przysięgi 
jest obecny rzeczywiście i sakramentalnie. Sakrament małżeństwa to spo-
tkanie mężczyzny i kobiety, które jednak nie kończy się w dniu zawarcia 
tego sakramentu. Chrystus nieustannie trwa przy nich w  całym życiu 
małżeńskim i wspiera ich swoją łaską. Poprzez sakramenty chrztu św., 
bierzmowania, a następnie małżeństwa uczestniczą oni w misji proroc-
kiej, kapłańskiej i królewskiej; w misji, którą wypełnił Chrystus, a teraz 
czyni to Kościół, czyli każdy ochrzczony. Należy jednak pamiętać, że re-
alizowanie tych zadań wiąże się z przyjęciem odpowiedniej postawy.

Mężczyzna i kobieta, przyjmując sakrament małżeństwa, zobowią-
zują się do obrony i szerzenia wiary wszczepionej na chrzcie św. i pod-
czas bierzmowania. Stają się świadkami Chrystusa „aż po krańce ziemi” 
(Dz 1,8), prawdziwymi „misjonarzami” miłości i życia (por. FC 54), 
pierwszymi formatorami misyjnymi dzieci i  młodzieży. W  ramach 
katechezy rodzinnej rodzina powołana jest do ewangelizacji i  misji 
(por. KKK 2205), do dawania żywego świadectwa wiary (por. FC 53) 
oraz kształtowania powołania misjonarskiego (por. FC 54; Dyrektorium 
katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce, 29).

O tym, jak ważną rolę w życiu misyjnym Kościoła odgrywa ro-
dzina, pisał Jan Paweł II w adhortacji apo stolskiej Familiaris consortio 
(1981 r.). Również w orędziu na Światowy Dzień Misyjny w 1994 r. 
papież ukazał udział rodziny w misyjnym dziele Kościoła w aspekcie 
czterech elementów.
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Po pierwsze rodzina wspiera dzieło misyjne po przez modlitwę. 
„Jak każda modlitwa chrześcijańska, także modlitwa rodziny powinna 
mieć również wy miar misyjny, aby skutecznie wspierać dzieło ewange-
lizacji” (Orędzie misyjne, 1994 r.).

Po drugie rodzina wspiera misje poprzez ofiary, zarówno duchowe, 
jak i  materialne. „Nieodzownym uzupełnieniem modlitwy jest ofiara, 
tym skuteczniej sza, im bardziej wielkoduszna. Nieocenioną wartość ma 
cierpienie niewinnych, chorych, niepełnospraw nych, tych, którzy cier-
pią ucisk i przemoc” (Orędzie misyjne, 1994 r.). Jest także wiele okazji 
umożliwiających rodzinom niesienie przez nie wsparcia material nego. 
Najpierw w parafiach, gdzie organizowane są zbiórki pieniężne, np. pod-
czas II Niedzieli Wielkiego Postu na Dzieło Pomocy „Ad Gentes” czy 
Niedzieli Misyjnej (przedostatniej niedzieli października) – na misje na 
całym świecie itp. Pomoc materialną mogą także realizować poprzez bez-
pośrednie wspieranie organizacji misyjnych, takich jak np. MIVA Polska 
(pomoc w zakupie środków transportu) czy zakony misyjne, np. werbi-
stów, oblatów, salezjanów, franciszkanów lub samych misjonarzy.

Po trzecie rodzina, czytając i zgłębiając różne treści dotyczące mi-
sji, a także podejmując związane z tym przedsięwzięcia, pełni funkcję 
animatora mi sji. Zadaniem rodziców według papieża Jana Pawła II jest 
„Komentowanie wspólnie z  dziećmi wiadomości, informacji i  opinii 
oraz rozważanie w sposób odpo wiedzialny wszystkich treści, które za 
pośrednictwem środków społecznego przekazu docierają do ich do-
mów, a także podejmowanie pod ich wpływem konkretnych działań. 
W ten sposób rodzina współdziała z najbardziej autentyczną funkcją 
środków społecznego przekazu, która polega na umacnianiu jedności 
i wspomaganiu rozwoju ludzkiej rodziny” (Orędzie misyjne, 1994 r.).

Po czwarte rodzina ma też bezpośredni udział w dziele misyjnym 
poprzez pracę na misjach: „Najdoskonalszym wyrazem wielkoduszności 
jest całkowity dar z samego siebie”. W tej kwestii papież najpierw zwra-
ca się do ludzi młodych: „Nie bójcie się poświęcić całego życia służbie 
Chrystusowi i Jego Ewangelii!”, a następnie do rodziców: „Niech nigdy 
nie zabraknie w waszych sercach wiary i dobrej woli, gdy Chrystus ze-
chce wam pobłogosławić, powołując waszego syna czy córkę do służby 
misyjnej. Umiejcie Mu za to dziękować! Starajcie się raczej przygotować 



105V. Artykuły

na takie powołanie przez rodzinną modlitwę, przez wychowa nie budzące 
wolę i radość działania, przez codzienny przykład troski o sprawy innych, 
przez udział w życiu parafii i diecezji, przez zaangażowanie w działalność 
stowarzyszeń i wolontariatu” (Orędzie misyjne, 1994 r.).

Jan Paweł II w Familiaris consortio zachęca samych małżonków do 
podjęcia pracy na misjach. Jako wzór wskazuje małżonków, którzy wraz 
ze św. Pawłem głosili Ewangelię: „Jak u zarania chrześcijaństwa Akwi-
la i  Pryscylla występowali jako para misjonarska, tak dzisiaj Kościół 
świadczy o swej nieprzemijającej nowości i rozkwicie poprzez obecność 
małżonków i  rodzin chrześcijańskich, które przynajmniej na pewien 
czas udają się na tereny misyjne, ażeby głosić Ewangelię, służąc człowie-
kowi z miłością Jezusa Chrystusa” (FC 54).

W Polsce mamy już kilkanaście takich „misjonarskich” par małżeń-
skich. Należą do nich m.in. Barbara i Aleksander Szanieccy, którzy jako 
emeryci pojechali na misje w 2007 r. do Tanzanii. W czasie kilkuletniej 
pracy na misjach wielokrotnie doświadczali, jak wielką siłę ma świadec-
two ich małżeńskiego życia. Oto jeden z przykładów: „W Kowak na trzy-
miesięcznej praktyce były dwie amerykańskie pielęgniarki. Jedna z nich, 
Mary, przyszła do nas w przeddzień wyjazdu i zaczęła opowiadać o swojej 
rodzinie. Jej rodzice rozwiedli się, kiedy miała 9 lat, obydwoje założyli 
nowe rodziny, mają dzieci w tych nowych związkach. Mary powiedziała, 
że tak naprawdę nie ma domu. Według niej my, żyjąc z dala od naszych 
dzieci i rodzin, mamy bardziej zjednoczoną rodzinę niż ona, mieszkając 
u któregoś z rodziców. Powiedziała też, że ma chłopaka, bardzo dobre-
go, z  katolickiej rodziny, ale nie chciała wychodzić za mąż, obawiając 
się porażki. Teraz, kiedy spotkała nas, powiedziała swojemu chłopakowi, 
Ryanowi, że to może się udać. Wie już, że trzeba oprzeć się na Jezu-
sie Chrystusie. Na koniec poprosiła nas o różaniec. Ciągle mamy jakieś 
różańce, najczęściej bardzo tanie, plastikowe, ale właśnie mieliśmy kilka 
trochę droższych i  ładniejszych. Dostała jeden, oglądała go tak, jakby 
pierwszy raz w  życiu widziała różaniec. W końcu powiedziała: «naucz 
mnie go odmawiać, bo chcę się modlić razem z Ryanem»”.

Materiały formacyjne dla rodziców, konferencje, scenariusze katechez 
na IV Krajowy Kongres Misyjny (12-14 czerwca 2015 r), s. 31-35.
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„mISja śwIęteGo wojcIecha nadal trwa!  
co możemy zrobIć dla mISjI?” 

Czcigodni kapłani, klerycy, bracia i siostry zakonne, drodzy mał-
żonkowie, rodzice, młodzież i dzieci, umiłowani telewidzowie i radio-
słuchacze! 

Święty Paweł, ukazując nam postać św. Abrahama, przedstawia 
człowieka, który zawierzył Bogu bez reszty, wbrew nadziei – uwierzył 
nadziei. Dla niego wiara była skarbem. Gdzie skarb nasz, tam i nasze 
serce. Tylko to, co będzie rozpoznane przez nas jako skarb, pociągnie 
nasze serce. Jeśli wiara jest dla nas skarbem prawdziwym, będziemy 
o nią zabiegać, strzec jej, pomnażać ją, szczycić się nią, z dumą o niej 
mówić, a to sprawi, że staniemy się bogatymi Bogiem, jak to powiedział 
Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Bogatymi na tyle, że tym bogactwem bę-
dziemy mogli dzielić się z innymi, dając świadectwo wiary i misyjnego 
zaangażowania. Warto zadać sobie dzisiaj pytanie, czy wiara jest dla nas 
autentycznie skarbem. 

Pierwszym skarbem dla naszego narodu i Kościoła w Polsce jest 
dar chrztu Polski, od którego wszystko się zaczęło, a  którego 1050. 
rocznicę będziemy przeżywać w  przyszłym roku. Tutaj w  Gnieźnie 
książę Mieszko przyjął chrzest, a skutki i owoce tego aktu religijnego 
widoczne są w całej naszej historii, w kulturze polskiej; dostrzegamy je 
w życiu i postępowaniu tak licznych świętych, począwszy od św. Sta-
nisława, poprzez św. Maksymiliana i bł. Jerzego Popiełuszkę, którego 
liturgiczne wspomnienie dzisiaj przeżywamy, aż do św. Jana Pawła II. 

Drugim skarbem dla nas, Polaków, jest postać św. Wojciecha – 
zakonnika, biskupa i misjonarza, którego ciało spoczywa w gnieźnień-
skiej katedrze. To on przekazał młodemu Kościołowi w Polsce ducha 
misyjnego. Troskę o to dzieło misyjne podjął w Kościele gnieźnieńskim 
m.in. św. Bogumił, arcybiskup gnieźnieński, który cały swój majątek 
rodzinny przekazał na misje. Dzieło zapoczątkowane przez św. Wojcie-
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cha trwa nadal, jak mówi nam hasło dzisiejszego spotkania. To właśnie 
stąd, od grobu św. Wojciecha, polscy misjonarze po otrzymaniu mi-
syjnego krzyża wyruszają w świat. Trzeba pamiętać o tym, że tradycja 
wręczania krzyży misyjnych w  Gnieźnie, zapoczątkowana przez Jana 
Pawła II w 1979 r., jest jednym ze sposobów realizacji misyjnego wy-
miaru Kościoła. 

Nie inaczej właśnie jak skarb powinniśmy traktować II Sobór Wa-
tykański, a szczególnie dekret misyjny At gentes do narodów; 7 grudnia 
będziemy obchodzić 50. rocznicę jego podpisania. To w nim właśnie 
w sposób jasny i zdecydowany ukazana została misyjna natura Kościo-
ła, która bierze swoje źródło z posłania Ojca, Syna i Ducha Świętego. 
W tym też dekrecie została podkreślona odpowiedzialność wszystkich 
za dzieło misyjne Kościoła. 

Misyjnymi skarbami są także Tydzień Misyjny oraz Niedziela Mi-
syjna, którą od 1929 r. Kościół powszechny przeżywa w przedostatnią 
niedzielę października. Nieodłącznym elementem związanym z  tym 
dniem jest papieskie orędzie misyjne. Pierwszym papieżem, który napi-
sał takie orędzie, był Jan XXII. Właśnie to papieskie przesłanie stanowi 
impuls dla Kościoła diecezjalnego, parafialnego oraz dla nas wszystkich. 

Darem dla Polski był również tegoroczny IV Krajowy Kongres Mi-
syjny zorganizowany w czerwcu w Warszawie, który zgromadził 7 tys. 
uczestników, a wśród nich dzieci, młodzież i starszych misjonarzy, mi-
sjologów oraz animatorów misyjnych. Kongres był owocem działań 
podjętych przez Krajową Radę Misyjną Komisji Episkopatu Polski pod 
przewodnictwem bp. Jerzego Mazura.

Wielkim darem dla Kościoła jest wreszcie wczorajsza kanonizacja 
małżonków Zelii i Ludwika Martin, których relikwie towarzyszą nam 
przy ołtarzu (obok relikwiarza małżonków znajduje się relikwiarz ich 
córki – św. Teresy). Święci małżonkowie – jak mówił papież Franciszek 
– świadczyli, budując dzień po dniu środowisko pełne wiary i miłości. 
To właśnie ich córka wraz ze św. Franciszkiem Ksawerym są patronami 
misji Kościoła powszechnego. 

Trzeba nam dzisiaj zatrzymać się na chwilę nad tematem tegorocz-
nego orędzia i hasła Tygodnia Misyjnego, które brzmi: „Od nawróce-
nia do misji”. Z czego mam się nawrócić? Przede wszystkim z grzechu 
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niemisyjności. Grzech ten dotyka nas wszystkich, zarówno osoby zaan-
gażowane w struktury diecezjalne, zakonne, jak i nasze rodziny będące 
Kościołami domowymi. 

Analizując uchwały synodalne, dostrzegamy, jak mało jest w nich 
wątków misyjnych. Dlatego też z tego miejsca apeluję do moich kole-
gów, diecezjalnych dyrektorów, wikariuszy do spraw misji, by na ten 
fakt zwrócili szczególną uwagę w swoich diecezjach. Bądźcie nadal gor-
liwi! Bądźcie misyjnym sumieniem dla diecezji! 

Misyjnego wymiaru brakuje także w podręcznikach do nauki religii, 
mimo że podstawa programowa jednoznacznie uwzględnia tzw. „wpro-
wadzenie do misji”. Zaledwie 2-3% treści podręcznika poświęcone jest 
problematyce misyjnej. Bywają też i takie podręczniki, które tej tematyki 
w ogóle nie uwzględniają. Dlatego kieruję prośbę do wszystkich kateche-
tów, by mimo wszystko nie zaniedbywali tego wątku misyjnego podczas 
katechezy. Jest wiele okazji w roku liturgicznym, by w ten temat wprowa-
dzać zarówno młodzież, jak i dzieci. Zachęcam do prowadzenia w szko-
łach, w ramach zajęć pozaszkolnych dziecięcych i młodzieżowych, ognisk 
misyjnych. To krótkie przedstawienie, które dzisiaj mieliśmy okazję zo-
baczyć, pokazuje nam, jak wielką wartość niesie za sobą taka działalność. 
Trzeba sobie wciąż uświadamiać prawdę, którą papież Franciszek pod-
kreślał w orędziu: „Każdy z nas ochrzczony, z mocą chrztu św. otrzymał 
powołanie do świętości, ale także powołanie misyjne”. 

Świadectwem troski o misje jest modlitwa, zdobywanie wiedzy o mi-
sjach oraz pomoc materialna. Największej ofiary i poświęcenia wymaga 
praca na misjach. W ten sposób realizowane jest powołanie misjonarskie, 
czyli mówiąc prościej, stajemy się misjonarzami. W Polsce jest ok. 30 tys. 
duchownych, biskupów, kapłanów diecezjalnych, osób duchownych, 
sióstr zakonnych, a  zaledwie 2040 misjonarzy. Nasze bogactwo powo-
łań aż woła o większe zaangażowanie duchownych w dzieło misyjne, by 
stać się darem wiary dla innych. Wielokrotnie słyszałem, zarówno od 
duchownych, jak i wiernych świeckich, że w Polsce też są misje. To nie-
prawda. Kościół w Polsce ma już katolickie szkoły, uniwersytety, działa 
poprzez katolickie małżeństwa, rodziny, przez katolickich posłów i sena-
torów aż po prezydenta – katolika. Nie potrzebujemy więc naszego kraju 
traktować jako misyjnego, konieczne jest jednak gorliwe zaangażowanie 
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apostolskie. Abp Fulton Sheen – twórca misyjnego różańca, który każ-
dy za nas dzisiaj otrzymał – apelował do tych, którzy negowali potrzebę 
zaangażowania dla misji w ten sposób: „Diecezja, parafia lub pojedyncza 
osoba, która woli wszystkie swoje siły poświęcić własnemu domowi niż 
wykorzystać je dla misji, podobna jest do człowieka, który wiedząc, iż 
krew płynie z serca aż do najodleglejszych części ciała, a nie chcąc zubożyć 
swe go serca, ustawia bariery zatrzymujące krew. Szybko jednak zauważy, 
że ręce i nogi zostają sparaliżowane, zaś samo serce osłabione”. Jedno-
cześnie podkreślał, że „w ten sam sposób dla dobra Ciała Mistycznego 
Chrystusa konieczne jest, aby krew płynęła aż do najodleglejszych części 
organizmu i wzbogacona wracała do serca. Prawa i lewa część serca nie 
mają ze sobą bezpośredniej łączności. Mogą komunikować się jedynie 
za pośrednictwem krwi wysyłanej do całego organizmu. W ten sposób 
dojdziemy do jedności i łączności między wszystkimi chrześci janami. Je-
dynie wtedy, gdy dojdzie do wspólnoty między wszystkimi członkami 
Mistycz nego Ciała poprzez cały świat, będziemy mogli mówić o pełnej 
odnowie Kościoła”. Bardzo wielu ludzi chorych i starszych przebywają-
cych w domach, szpitalach, domach opieki, domach spokojnej starości 
mówi, że słucha Radia Maryja. I zapewne dzisiaj też tak jest. Moi Kocha-
ni! Kiedy byłem wikariuszem w sąsiedniej parafii pw. św. Bogumiła, od-
wiedzając chorych, spotkałem Panią Teresę. Przez wiele lat leżała w łóżku. 
Odwiedzali ją klerycy z gnieźnieńskiego seminarium w każdy czwartek. 
Ona za nich się modliła, gdy zostawali kapłanami czyniła to podobnie. 
Ofiarowała też swoje cierpienie za misje i misjonarzy. Do dziś pamiętam 
jej uśmiechniętą i pogodną twarz. Zapraszam was do włączenia się tak jak 
ona w misyjne apostolstwo chorych. Polskie rodziny słynące z religijności 
i tradycji katolickich są zaproszone i zobowiązane do troski o misje. Ad-
hortacja o rodzinie Familiaris consortio Jana Pawła II wskazuje na kilka 
takich elementów misyjnego zaangażowania. Pierwszy – wewnątrz ro-
dziny: gdy któryś z członów rodziny jest niewierzący lub niepraktykujący 
– w obecnym czasie jest to wielkie wyzwanie.

W sobotę mieliśmy w diecezji spotkanie z rejonowymi doradcami 
życia małżeńskiego i rodzinnego. Jedni z obecnych na spotkaniu mał-
żonków powiedzieli ze łzami w  oczach: „Nasze dzieci nie chcą mieć 
kontaktu ani z Kościołem, ani z Panem Bogiem, nie chcą przyjąć sa-
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kramentu małżeństwa”. Inny doradca dodał: „Moje dzieci też”. Drugi 
element misyjnego zagazowania rodziny – na zewnątrz rodziny: przez 
apostolstwo innych małżonków, narzeczonych, gościnność i  troskę 
o potrzebujących.

I wreszcie papież pisze w adhortacji o trosce o misje przez ucze-
nie dzieci od najmłodszych lat, że Pan Bóg jest Bogiem wszystkich lu-
dzi, następnie pielęgnowanie powołań do pracy na misjach czy nawet 
poświęcenie jakiegoś czasu pracy misyjnej jako małżonkowie lub cała 
rodzina na wzór Pryscylli i Akwili – misyjnego małżeństwa – współpra-
cowników św. Pawła. Stąd, na koniec, mój apel do każdego małżeństwa 
i  rodziny! Drodzy Małżonkowie! Na wzór świętych małżonków Zelli 
i  Ludwika Martin pielęgnujcie w  sobie miłość do siebie i  do dzieci. 
Praktykujcie wiarę i módlcie się razem. Przez trawnie w sakramencie 
małżeństwa stawajcie się świadkami dla innych małżeństw i  wyrzu-
tem sumienia dla tych, którzy nie chcą przyjąć tego sakramentu. Wasz 
sakrament małżeństwa jest potrzebny kapłanom, osobom życia kon-
sekrowanego i  przyszłym powołanym. Prosimy was! Bądźcie otwarci 
na życie, przyjmując potomstwo, którym was Bóg obdarzy! Pozwólcie 
i zachęcajcie wasze dzieci do uczestnictwa w Ognisku Misyjnym, kole 
biblijnym, szkolnym kole Caritas. Nie mówcie, że ważniejszy jest basen 
czy angielski. Bądźcie otwarci na fakt, że wasze dziecko będzie chcia-
ło odpowiedzieć na Boże wezwanie do zakonu, kapłaństwa czy pracy 
misyjnej. Nie lękajcie się! Ja pochodzę z  wielodzietnej rodziny. Było 
nas siedmioro, w tym sześciu chłopaków. Pamiętam, jak tata często po-
wtarzał, że cieszyłby się, gdyby któryś z nas został kapłanem. Czy ty, 
drogi ojcze, miałbyś dziś taką odwagę (i wiarę), by powiedzieć do swego 
dziecka: córko, synu, byłbym szczęśliwy, gdybyś została siostra zakonną 
czy został kapłanem, zakonnikiem, misjonarzem? 

Pamiętajmy wszyscy, misyjny mandat Chrystusa: Idźcie i pozyskuj-
cie uczniów oraz misja św. Wojciecha nadal trwają. Amen.

Homilia podczas spotkania Rodziny Radia Maryja w ramach Tygodnia Misyjnego 
w parafii bł. Jolenty w Gnieźnie. Mszy św. przewodniczył ks. kan. dr Franciszek 
Jabłoński – dyrektor diecezjalny ds. misji i konsultor Komisji Episkopatu Polski 
ds. Misji



Ks. Franciszek Jabłoński

homIlIa na mSzy św. dla rodzIców mISjonarzy  
w dnIu 19 X 2015 r. w KaplIcy SemInaryjnej 

1. Liturgia słowa ukazuje nam dwa małżeństwa: Manoacha i jego 
żonę oraz Zachariasza i Elżbietę, które mają ten sam problem – nie-
płodności. W obu tych przypadkach widzimy cudowną, bezpośrednią 
ingerencję Boga. Bóg obiecuje i tej obietnicy dotrzymuje. Ukazana jest 
tutaj wierność Boga. Rodzą się synowie: Samson i Jan. Patrząc na ich 
życie, dostrzegamy wiele podobieństw:
 • słudzy Boga;
 • powołani do misji „wybawienia” z  rąk Filistynów (Samson), 

wezwanie do nawrócenia (Jan);
 • byli znakiem Boga wobec ludu i zmiłowania Boga nad swoim lu-

dem (miłosierdzie Boga wobec ludu);
 • podobny koniec misji – więzienie i śmierć.

2. Cały przeżywany czas adwentu – to czas, który daje nam Ko-
ściół, abyśmy na nowo zaufali Panu Bogu, ponieważ On spełnia obiet-
nice, jest wierny. Dał nam zapowiadanego Syna Bożego, którego naro-
dzenie w Betlejem wspominać będziemy 25 grudnia. On daje nam ko-
lejną obietnicę, że żyjąc zgodnie z Jego Ewangelią, będziemy zbawieni.

3. Drodzy Rodzice i Krewni misjonarzy!
Wasz syn, córka, urodzili się też w cudowny sposób, każde życie 

ludzkie jest cudem. Oni mają swoją historię życia, która wpisała się na 
zawsze w Waszą historię: jako małżonków i rodziców.

Wasz dom rodzinny stworzył takie warunki życia codziennego i re-
ligijnego, że Bóg wybrał Waszych synów i krewnych spośród wielu do 
pełnienia specjalnego zadania: podobnego do zadania Samsona i Jana...

Misjonarze są świadomi, jak ważną rolę odegrał dom rodzinny i na-
dal odgrywa w ich życiu. Dwa dni temu dzwonił o. Eryk – franciszkanin 
z Boliwii i powiedział: „Co ja bym zrobił, gdyby nie codzienna modlitwa 
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mojej mamy”. Kilka lat temu przeprowadziłem badania nad wpływem 
rodziny na przyszłe powołanie do pracy misyjnej. Rozesłałem taką an-
kietę do wszystkich misjonarzy z Polski (ponad 2 tysiące). W nadesła-
nych odpowiedziach, które w całości zostaną opublikowane w przyszłym 
roku, można dostrzec, jak bardzo duży wpływ na powołanie dziecka ma 
właśnie rodzina. Przeczytam Wam dwie takie wypowiedzi:
 • Wiara rodziców i świadectwo życia były najpierw inspiracją w pod-

jęciu decyzji o  życiu zakonnym. To oni nauczyli mnie, jak dawać 
siebie i jak zawsze być gotowym do odpowiedzi na potrzeby innych. To 
ludzie prostej wiary, których zawsze widziałam na kolanach w modli-
twie – za bliskich i za świat.

 • Mój tata był bardzo religijny, mogę powiedzieć „święty człowiek”. Gdy 
myślę o mym tatuśku, to mam wspaniały obraz dobroci Boga Ojca. 
Był dla nas przykładem i modelem do naśladowania, wielki patriota, 
miłośnik ludzi, kochał i pomagał innym. Miał wielkie serce i potra-
fił służyć bezinteresownie ludziom. Również moja Mama była osobą, 
która kochała biednych i kalekich ludzi, w naszym domu zawsze go-
ściliśmy ludzi pokrzywdzonych przez los.

4. Drodzy Rodzice!
Wasza misja trwa nadal: wspieranie swoich dzieci modlitwą, dawa-

nie świadectwa wiary w parafii, troska o Kościół w naszych rozmowach, 
bronienie prawdy i  wspieranie całego Kościoła powszechnego. Stąd 
pragnę Was prosić o pomoc papieżowi Franciszkowi, który daje Ko-
ściołowi Papieskie Intencje: misyjne i ogólne. Każda rodzina otrzyma 
te intencje na 2016 r. Jest to prośba, abyście się modlili, prosząc Boga 
w tych wskazanych przez papieża intencjach. Będziecie pomocnikami 
Kościoła misyjnego poprzez ofiarę syna czy córki jako misjonarzy, ale 
także modląc się za potrzeby całego Kościoła misyjnego.

Druga prośba jest taka, abyśmy stworzyli między sobą patronat 
misyjny, który polegałby na modlitwie za swoje dziecko czy krewnego, 
ale także jednego jeszcze dodatkowo misjonarza, losowo wybranego. Ta 
wspólnota zapoczątkowana 23 lata temu mogłaby też zacieśnić jeszcze 
większe więzy.
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5. Rok Miłosierdzia
W tym Roku Miłosierdzia szerzej otwórzmy serca na Miłość Boga, 

która pochyla się nad naszym życiem. Słowo „miłosierdzie” znaczy 
„biednym serce dawać”. Na wzór Bożej Miłości pochylmy się także my 
nad naszymi bliźnimi, z  przebaczeniem i  życzliwością, a  wypełniane 
uczynki miłosierdzia względem duszy i ciała niech zostawiają za nami 
trwały ślad autentycznej miłości do Boga i drugiego człowieka. Życzmy 
sobie, by Boże Dziecię wspierało nas w tym „dawaniu serca” innym.





VI. propozycje wydawnIcze

 Ks. Franciszek Jabłoński,  
Jak Akwila i Pryscylla... Świadectwa 
małżeństw pracujących na misjach





Ks. Franciszek Jabłoński, Jak Akwila i  Pry-
scylla... Świadectwa małżeństw pracujących 
na misjach
Publikacja zawiera 33 świadectwa małżeństw po-
chodzących z 6 krajów: Ekwadoru, Hiszpanii, Pol-
ski, Słowacji, USA i Włoch. Misyjne świadectwa 
obejmują terytoria misyjne znajdujące się w nastę-
pujących krajach: Benin, Chiny, Czad, Ekwador, 
Filipiny, Japonia, Kambodża, Kamerun, Kazach-
stan, Kenia, Libia, Meksyk, Mongolia, Mozam-
bik, Papua Nowa Gwinea, Peru, RPA, Tanzania. 
We wstępie do książki autor napisał: „W związ-
ku z podjęciem naukowego opracowania udziału 
małżeństwa i rodziny w misyjnym dziele Kościoła 
została zebrana baza świadectw małżeństw i  ro-
dzin na misjach. Ze względu na to, że małżeństw 
z  doświadczeniem misyjnej pracy w  Polsce jest 
niewiele, poszukiwania źródeł zostały poszerzone 
o literaturę obcojęzyczną. W ten sposób powstała 
niniejsza książka”.




