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I. KalendarIum wydarzeń 2010/2011





1. GrudzIeń 2010

2 grudnia przyszedł list do Duszpasterstwa Rodzin: „Szczęść 
Boże! Współredagujemy na portalu www.franciszkanska3.pl, powsta-
łym z inicjatywy JE Stanisława kard. Dziwisza, Metropolity Krakow-
skiego, dział Razem, poświęcony problematyce relacji międzyludzkich, 
kobiecości i męskości, macierzyństwa i ojcostwa, małżeństwa, rodziny, 
miłości i przyjaźni. Z dużą przyjemnością obejrzałyśmy piękną i peł-
ną treści stronę Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Gnieźnieńskiej. 
Chętnie będziemy naszym młodym czytelnikom przekazywać infor-
macje na temat konferencji i inicjatyw dotyczących rodziny, o których 
macie Państwo informacje, by przyczynić się do pomnażania dobra. 
Liczymy na owocną współpracę: Marzena Deresz, Agnieszka Kruszyń-
ska i Katarzyna Budyś”. 

5 grudnia odbyły się kolejne spotkania formacyjne dla narze-
czonych. Uczestniczyło w nich kilkadziesiąt par. Najwięcej w Marko-
wicach i Słupcy. 

8 grudnia prymas Polski abp Józef Kowalczyk spotkał się z ro-
dzicami misjonarzy pochodzących z  archidiecezji gnieźnieńskiej. 
Dziękując im za trud wychowania, podkreślił, iż ich synowie spłacają 
wielki dług, jaki Polska zaciągnęła przed tysiącem z górą lat w czasie mi-
syjnej działalności św. Wojciecha. Spotkanie odbyło się po raz osiemna-
sty. Tym razem rodziców i krewnych misjonarzy gościło gnieźnieńskie 
seminarium duchowne. Obecni odmówili modlitwę różańcową, a na-
stępnie uczestniczyli we Mszy św. sprawowanej pod przewodnictwem 
abp. J. Kowalczyka. Eucharystię koncelebrowali: bp Bogdan Wojtuś, 
ks. Andrzej Graczyk posługujący w Gruzji oraz ks. Franciszek Jabłoński 
z Referatu Misyjnego Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie. Przypomina-
jąc w  homilii misyjną działalność św. Wojciecha, metropolita gnieź-
nieński wskazał na wielkie dziedzictwo, jakie pozostawił nam patron 
Polski i archidiecezji gnieźnieńskiej. Jak podkreślił, Polska stara się dziś 
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za to dziedzictwo odwdzięczyć, wysyłając swoich synów wszędzie tam, 
gdzie przesłanie Ewangelii nie jest jeszcze znane. „Jest to niejako spłaca-
nie długu za posługę, jaką św. Wojciech i jego następcy spełniali przed 
tysiącem lat na naszych ziemiach” – tłumaczył ksiądz prymas. Podzię-
kował również rodzicom misjonarzy za to, iż pomogli swoim dzieciom 
odkryć powołanie, a później w nim wzrastać. Prosił również o modli-
twę i  duchowe wsparcie misjonarzy, które – jak dodał – jest równie 
ważne jak pomoc materialna. Spotkanie, jak co roku, było także okazją 
do podzielenia się opłatkiem oraz złożenia sobie świątecznych życzeń. 
Nie zabrakło także podziękowań, wspomnień i osobistej rozmowy. 

(Źródło: http://www.archidiecezja.pl/pl/informacje/ 
archiwum_wydarzen/2010/grudzien_2010/ 

oplatek_z_rodzicami_misjonarzy.html, 10.12.2011)

26 grudnia, w niedzielę Świętej Rodziny Bractwo Świętej Ro-
dziny przy parafii bł. Michała Kozala w Gnieźnie po raz drugi zorga-
nizowało Marsz dla życia i rodziny, w którym wzięło udział 80 osób. 
Podobnie jak w roku ubiegłym wystosowano apel do władz samorządo-
wych o obronę życia i rodziny. Uczestnicy marszu zebrali się przed sta-
rym Ratuszem i po odczytaniu apelu przeszli do katedry gnieźnieńskiej 
i uczestniczyli we Mszy św. w intencji rodzin, której przewodniczył pry-
mas Polski abp Józef Kowalczyk. Homilię wygłosił bp Bogdan Wojtuś. 
„To mężczyzna, mąż i ojciec jest przede wszystkim powołany do tego, 
aby stać na straży małżeństwa i rodziny. To mąż i ojciec jest tym pierw-
szym, który ma bronić życia dzieci od poczęcia do naturalnej śmier-
ci” – mówił ksiądz biskup. Wielokrotnie przywoływał postać św. Józe-
fa, który, chcąc chronić swoich najbliższych przed prześladowaniem, 
uszedł wraz z nimi do Egiptu. Bp Wojtuś podkreślał, że troska, opieka 
i odpowiedzialność św. Józefa powinny być wzorem także dla współcze-
snych mężów i ojców. „Wstań i uchodź do Egiptu! A więc tak kształtuj 
życie społeczne, aby nie godziło ono w życie dziecka. Tak twórz prawo, 
aby stało ono na straży tego życia od poczęcia do naturalnej śmierci. 
Zadbaj o to, aby małżeństwa i rodziny miały zapewniony byt i warunki 
do wychowania dzieci” – apelował ksiądz biskup. Przypomniał rów-
nież, że to rodzina jest optymalnym środowiskiem rozwoju człowieka, 
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a rodzice są pierwszymi, głównymi, najważniejszymi i niezastąpionymi 
wychowawcami. „W rodzinie rodzą się i zespalają wszystkie więzi. Tyl-
ko w rodzinie człowiek może się harmonijnie rozwijać. Wszystko, co 
dzieje się w rodzinie, kształtuje przyszłe, społeczne postawy dziecka. Je-
śli w rodzinie zabraknie miłości, opieki, wzorców i przykładów, dziecko 
w dorosłym życiu nie będzie potrafiło odnaleźć się w społeczeństwie. 
Dom rodzinny to nie miejsce, w którym mieszkamy. Dom rodzinny to 
miejsce, w którym nas chcą, rozumieją i kochają” – mówił gnieźnieński 
biskup pomocniczy. Podczas Mszy św. małżonkowie odnowili przyrze-
czenia małżeńskie. Po Mszy św. ks. F. Jabłoński udzielił 100 parom 
indywidualnego błogosławieństwa i wręczył okolicznościową pamiątkę. 

(Źródło: http://ekai.pl/wydarzenia/polska/x36756/ 
biskup-wojtus-maz-i-ojciec-ma-stac-na-strazy-rodziny, 27.12.2010) 

26 grudnia, w Święto Świętej Rodziny, w kościele pw. bł. Radzy-
ma Gaudentego w Gnieźnie, o godz. 18.00 prymas Polski abp Józef 
Kowalczyk odprawił Mszę św., podczas której pobłogosławił indy-
widualnie pary małżeńskie i wręczył pamiątkowy obrazek z tekstem 
listu księdza prymasa z dnia 12 grudnia 2010 r. do małżonków. W ho-
milii ksiądz prymas powiedział: „Moi Kochani – Wy jesteście «domo-
wym Kościołem». W domu, który stworzyliście od momentu zawarcia 
sakramentu małżeństwa, obecny jest Chrystus”. Ksiądz Prymas poświę-
cił nowe organy, na których zagrał Robert Napieralski – organista Fary 
Poznańskiej. Tego dnia podczas Mszy św. niedzielnych 500 par małżeń-
skich odnowiło przyrzeczenia małżeńskie.

(Źródło: http://gniezno.oaza.pl, 10.12.2011)

2. Styczeń 2011

W styczniu tradycyjnie odbyły się spotkania opłatkowe dla pa-
rafialnych doradców życia rodzinnego. Na spotkanie przybyło ponad 
120 doradców, którzy wspólnie z  małżonkami uczestniczyli w  uro-
czystej Mszy św., a następnie w spotkaniu. Blisko 2200 par małżeń-
skich z  kilkunastu parafii archidiecezji gnieźnieńskiej odnowiło 
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swoje przyrzeczenia małżeńskie podczas Mszy św., sprawowanych 
pod przewodnictwem bp. Bogdana Wojtusia w intencji małżeństw 
i rodzin. W zależności od wielkości parafii ślubną przysięgę powtarza-
ło każdorazowo od 50 do ponad 230 par małżeńskich: w  parafiach: 
katedralnej (100), pw. Matki Bożej Miłosierdzia (70) i pw. Chrystusa 
Wieczystego Kapłana w Gnieźnie (105), w parafii Nawiedzenia NMP 
w Chodzieży (130), w parafii pw. Najwyższego Kapłana Jezusa Chry-
stusa w  Murowanej Goślinie (185), w  parafii pw. św. Maksymiliana 
Kolbego w  Barcinie (190), w  parafiach pw. św. Jadwigi (150) i  pw. 
Chrystusa Miłosiernego w  Inowrocławiu (100), w  parafiach pw. św. 
Wojciecha (235) i pw.  św.  Jakuba w Wągrowcu (100), w parafii pw. 
Świętego Ducha w Pobiedziskach (70), w parafii pw. św. Ap. Szymona 
i  Judy Tadeusza w  Jankowie Dolnym (60), w parafii Wniebowzięcia 
NMP we Wrześni (105), w parafii pw. Wszystkich Świętych w Orcho-
wie (57) oraz w parafii pw. bł. Michała Kozala w Słupcy (70). Uczestni-
czący w nich małżonkowie otrzymali indywidualne błogosławieństwo 
bp. Bogdana Wojtusia oraz pamiątkę odnowienia przyrzeczeń małżeń-
skich z przesłaniem prymasa abp. Józefa Kowalczyka. 

(Źródło: http://www.archidiecezja.pl/pl/aktualnosci/ 
2200_par_malzenskich_odnowilo.html, 3.03.2011)

19 stycznia, w auli seminarium duchownego w Gnieźnie, grupa 
„Przystań” zorganizowała spotkanie pod hasłem: Konflikty w relacjach 
– szansa czy zagrożenie?, które poprowadził ks. dr Wojciech Rzeszowski. 
Główne zagadnienia poruszane przez prelegenta dotyczyły konfliktów 
w relacjach. Prelegent omawiał konstruktywne i niekonstruktywne spo-
soby ich rozwiązywania oraz zapraszał do dialogu i szukania dróg pojed-
nania. W spotkaniu wzięli udział również doradcy. 

3. luty 2011

21 lutego w  Warszawie po długiej chorobie zmarł redempto-
rysta o. Andrzej Rębacz, dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpaster-
stwa Rodzin przy Radzie Konferencji Episkopatu Polski ds. Rodziny. 
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Miał 75  lat. Od 15 lat kierował Ośrodkiem Duszpasterstwa Rodzin. 
O. Andrzej Rębacz urodził się 21 października 1936 r. w  Rdzucho-
wie Kolonia k. Radomia.  Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne 
Ojców Redemptorystów w  Tuchowie, a  także fizykę na Uniwersyte-
cie Jagiellońskim i  filozofię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 
Śluby wieczyste złożył w 1958 r. w Tuchowie. Tam w 1960 r. przyjął 
święcenia kapłańskie z  rąk abp. Włodzimierza Jasińskiego. W  latach 
1962-1976 pełnił funkcję duszpasterza akademickiego w  Krakowie. 
W  latach 1971-1990 był wykładowcą w  WSD Ojców Redemptory-
stów w Tuchowie, a w latach 1975-1981 pełnił tam funkcję dyrekto-
ra studiów. W latach 1972-1975 był proboszczem w Krakowie, a od 
1981 do 1987 r. prowincjałem redemptorystów. W latach 1987-1990 
pełnił obowiązki rektora WSD w Tuchowie. Następnie do 1993 r. był 
rekolekcjonistą i duszpasterzem małżeństw niesakramentalnych w To-
runiu oraz kapelanem tamtejszego hospicjum. W  latach 1993-1995 
o. Rębacz był wikariuszem prowincjała zgromadzenia redemptorystów, 
a następnie przełożonym klasztoru redemptorystów w Warszawie. Od 
1997 r. pełnił funkcję dyrektora Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa 
Rodzin przy Radzie Episkopatu Polski ds. Rodziny.

22-23 lutego odbyło się rejonowe spotkanie diecezjalnych do-
radców i duszpasterzy rodzin (diecezji bydgoskiej, wrocławskiej, ka-
liskiej, włocławskiej, poznańskiej, gnieźnieńskiej, świdnickiej, legnic-
kiej, radomskiej) w  Kaliszu. Spotkaniu przewodniczył bp Romuald 
Kamiński – członek Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski. 
W  spotkaniu udział wzięli: p. Elżbieta Chojnacka – krajowa dorad-
czyni oraz o. Bogusław Augustowski – dyrektor Krajowego Ośrodka 
Duszpasterstwa Rodzin. Bp Stanisław Napierała – ordynariusz kaliski, 
witając gości, mówił o małżeństwie Maryi i Józefa, które stało się do-
skonałe, choć na początku było niełatwe. Uczestnicy gościli w parafii 
pw. Bożego Ciała w Nowych Skalmierzycach, gdzie zespół pastoralny 
z parafii dzielił się doświadczeniami i spostrzeżeniami w prowadzeniu 
i  realizacji katechezy ponadgimnazjalnej. Ks. prałat Leszek Szkopek 
mówił o spotkaniach pierwszoczwartkowych. Przedstawił historię spo-
tkań modlitewnych w intencji rodzin i obrony poczętego życia. Przy-
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pomniał tematy i wyjaśnił wielkie znaczenie tej modlitwy oraz wyjątko-
wość wstawiennictwa św. Józefa w sprawach rodzin. Goście wysłuchali 
także wykładu o pielgrzymowaniu do św. Józefa kaliskiego. Po połu-
dniu wysłuchano wspaniałego koncertu uczniów szkoły muzycznej, na 
który przybył specjalny gość – bp Teofil Wilski. Jednym z  punktów 
dwudniowego programu było spotkanie u sióstr nazaretanek, najpierw 
przy Oknie Życia, a później przy stole z siostrą przełożoną Gertrudą. 
Na zakończenie przedstawiono informacje z Krajowego Ośrodka Dusz-
pasterstwa Rodzin. 

(Źródło: http://www.opiekun.kalisz.pl/ 
index.php?dzial=artykuly&id=890, 3.03.2011)

23 lutego w  Nowym Jorku w  wieku 84 lat zmarł dr Bernard 
Nathanson – nawrócony aborcjonista, obrońca życia. Ten znany gi-
nekolog, przez wiele lat zdeklarowany ateista, walczący na początku 
lat 70. ubiegłego wieku o legalizację aborcji w USA, od ponad 40 lat 
był przeciwnikiem zabijania nienarodzonych dzieci i  działaczem pro-
-life. Dzięki nakręconemu przez niego dokumentowi „Niemy krzyk”, 
w którym pokazał, jak naprawdę wygląda „zabieg” aborcji, wiele osób, 
w tym także lekarzy, zmieniło swe poglądy na temat przerywania ciąży. 
W 1979 r., pozostając ateistą, ogłosił, że staje się obrońcą życia. 5 lat 
później, przy pomocy kamery i ultrasonografu, zarejestrował aborcję. 
Po długich zmaganiach duchowych w 1996 r. Nathanson został kato-
likiem. Do końca życia Nathansonowi towarzyszyły ogromne wyrzuty 
sumienia. Często pościł w tej intencji i modlił się o Boże miłosierdzie. 
„Jestem połamany i próbuję się posklejać. Mam nadzieję, że Główny 
Sędzia da mi przebaczenie, którego naprawdę pragnę” – zwierzał się.

(Źródło: KAI)

24 lutego w kurii metropolitalnej w Gnieźnie odbyło się spotka-
nie dekanalnych referentów rodzin oraz prowadzących spotkania 
formacyjne dla narzeczonych. Jednym z  głównych punktów posie-
dzenia był referat wygłoszony przez ks. dr. kan. Krzysztofa Wętkowskie-
go, kanclerza gnieźnieńskiej kurii na temat: Kanoniczno-duszpasterskie 
przygotowanie do małżeństwa w świetle przemówienia Benedykta XVI do 
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Roty Rzymskiej (z dn. 22 I 2011 r.). We wspomnianym przemówieniu 
papież zauważył, że na kursach przygotowujących do małżeństwa kwe-
stie kanoniczne zajmują niewiele miejsca. Ksiądz kanclerz mówił, że 
„szerzy się mentalność, jakoby egzamin narzeczonych, zapowiedzi oraz 
inne odpowiednie środki do przeprowadzenia badań przed zawarciem 
małżeństwa, w tym kursy przedmałżeńskie, były tylko formalnością”. 
Stwierdził też, że błędnym kołem jest zbyt łatwe dopuszczanie do mał-
żeństwa bez odpowiedniego przygotowania i  zbadania, czy narzecze-
ni spełniają wymagane warunki, a  następnie – czasem równie łatwe 
– stwierdzanie jego nieważności w przypadku kryzysu. Przygotowanie 
do małżeństwa jest konieczne.

By przygotowanie do małżeństwa było owocne, sami narzeczeni 
muszą mieć świadomość po co im ślub kościelny. Przygotowanie po-
winno być również dostosowane do różnych etapów formacji i rozwoju 
osobowości narzeczonych oraz prowadzone stopniowo, zgodnie z pew-
nym planem. Istotne jest także, by kapłani zachęcali narzeczonych do 
rozwoju cnót i postaw koniecznych, do życia w zgodzie z zasadami dok-
tryny Kościoła katolickiego. Niezbędne jest właściwe przeprowadzenie 
przygotowania bezpośredniego: spotkania z  duszpasterzem, katechez 
przedślubnych oraz spotkań w  Parafialnej Poradni Życia Rodzinne-
go. Przygotowanie bezpośrednie jest konieczne zawsze i w każdym 
przypadku, a niezbędne, gdy chodzi o narzeczonych wykazujących 
braki i mających trudności w doktrynie i praktyce życia chrześci-
jańskiego. Niezwykle istotne jest również to, aby przygotowanie bez-
pośrednie było we wszystkich parafiach jednolite, tak samo przebiegało 
i było odpowiedzialnie traktowane przez duszpasterzy. Niejednolitość 
bowiem, a także lekceważenie przez niektórych duszpasterzy pewnych 
etapów i wymogów koniecznych do zawarcia sakramentu małżeństwa, 
powodują zamieszanie i wprowadzają wiernych w błąd, każąc im są-
dzić, że wspomniane wymogi są zależne wyłącznie od danego kapłana. 

Niezwykle istotnym punktem przygotowania bezpośredniego 
jest badanie przedślubne, czyli spisanie protokołu rozmów kano-
niczno-duszpasterskich z  narzeczonymi. Obowiązek ten spoczywa 
gównie na proboszczu. Może on powierzyć to zadanie tylko i wyłącz-
nie innemu duszpasterzowi. Należy poświęcić odpowiedni czas na roz-
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mowę z narzeczonymi, pamiętając, że posługa w kancelarii parafialnej 
jest posługą duszpasterską w  ścisłym tego słowa znaczeniu. Protokół 
rozmów kanoniczno-duszpasterskich z  narzeczonymi ma charakter 
prawny, co nie znaczy, że ma być jedynie formalnością, polegającą na 
biurokratycznym odhaczaniu kolejnych pytań. Duszpasterz powinien 
z własnej inicjatywy i jeśli trzeba poprzez dodatkowe wyjaśnienia do-
prowadzić do nawiązania z narzeczonymi życzliwej rozmowy. Rozmo-
wa ta powinna być przeprowadzona bez pośpiechu, osobno z każdym 
z narzeczonych. Pytania powinny być wyjaśnione, by narzeczeni właści-
wie je zrozumieli. Jeżeli podczas badania ujawnią się okoliczności unie-
możliwiające ważne i godziwe zawarcie małżeństwa, duszpasterz powi-
nien odpowiednio zareagować, a  w  uzasadnionych sytuacjach nawet 
odmówić asystowania. Duszpasterz powinien wówczas w odpowiedni 
sposób poinformować o  tym narzeczonych i wyjaśnić przyczyny od-
mowy, a także wskazać im czynności, jakie powinni podjąć, aby usunąć 
przeszkody. 

Duszpasterze są zmuszeni odmówić sakramentu małżeństwa, gdy 
pomimo wszystkich poczynionych kroków, narzeczeni wyraźnie i for-
malnie dają do zrozumienia, że odrzucają to, co Kościół chce dopełnić, 
sprawując obrzęd małżeństwa.

(Źródło: http://www.archidiecezja.pl/pl/informacje/archiwum_wydarzen/2011/
luty/spotkanie_dekanalnych_referentow_rodzin.html, 3.03.2011)

4. marzec 2011

2-3 marca w  Kazimierzu Biskupim odbyło się XI Sympozjum 
teologiczne pt. (Nie)aktualność „Familiaris Consortio”. W  trzydziestą 
rocznicę wydania. W sympozjum wzięli udział także doradcy z archidie-
cezji gnieźnieńskiej oraz ks. Franciszek Jabłoński.

12 marca odbyło się spotkanie rejonowych doradców. Spotka-
nie poprowadziła mgr Małgorzata Bojarska – diecezjalna doradczyni 
z Włocławka. W spotkaniu uczestniczyło 15 doradców z 9 rejonów.
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20 marca odbyło się spotkanie formacyjne dla narzeczonych 
(Chodzież, Gniezno, Markowice, Murowana Goślina, Rogoźno, Słupca, 
Wągrowiec, Żnin). W spotkaniu wzięło udział ponad 80 narzeczonych. 

22 marca odbyło się spotkanie doradców z  doradcami rejo-
nowymi: Gniezno – katedra i par. bł. Jolenty, Chodzież, Wągrowiec, 
Inowrocław – par. Świętego Krzyża i Chrystusa Miłosiernego, Słupca, 
Września, Orchowo, Żnin, Murowana Goślina. W spotkaniu uczestni-
czyło 80 doradców. 

24 marca pod hasłem Pamiętaj, dajesz przykład po raz kolejny 
obchodzono Narodowy Dzień Życia. Dzień ten został ustanowiony 
przez Sejm RP w 2004 r. Tym razem ambasadorem kampanii poświę-
conej odpowiedzialności wychowawczej rodziców jest znany prezenter 
telewizyjny Krzysztof Ziemiec. Organizatorzy zachęcali, by przywią-
zywać większą uwagę do wspólnego spożywania posiłków w rodzinie. 
W ramach kampanii społecznej została uruchomiona strona interneto-
wa „Silna Rodzina” – www.silnarodzina.pl, na której znajduje się m.in. 
Kalendarz Ambitnego Rodzica, dzięki któremu rodzice i wychowawcy 
mogą systematycznie pracować nad swoimi umiejętnościami wycho-
wawczymi.

Z przedstawionych przez Fundację Komitetu Obchodów Narodo-
wego Dnia Życia badań wynika, że w Polsce wspólny główny posiłek 
spożywany jest przez wszystkich członków rodziny częściej w weekendy 
(71% w niedziele i 63% w soboty) niż w dni powszednie (46-48%). 
Najwięcej problemów ze zorganizowaniem wspólnych posiłków ro-
dzinnych mają ludzie młodzi. Przyczyną są zazwyczaj pośpiech i trud-
ności w  znalezieniu równowagi między pracą a  życiem prywatnym. 
Brak czasu na wspólne zasiadanie do stołu prowadzi do zatarcia znacze-
nia tradycji rodzinnych oraz do izolacji ludzi (Źródło: KAI).

25 marca obchodzono Dzień Świętości Życia. W  katedrze bp 
Bogdan Wojtuś sprawował uroczystą Mszę św. w intencji życia. Kilka-
naście osób podjęło dzieło duchowej adopcji dziecka poczętego. „Życie 
jest święte, bo jest darem Boga. Powinniśmy wobec życia pełnić posłu-
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gę miłości, a więc otaczać je troską i opieką od momentu poczęcia aż 
po naturalny kres” – mówił ksiądz biskup. W homilii, nawiązując do 
Ewangelii o zwiastowaniu podkreślił, że w deklaracji Maryi „oto ja słu-
żebnica pańska”, w Jej fiat wypowiedzianym z pokorą jest ukryte „tak” 
każdego człowieka. Wszyscy są przez Boga powołani, różne są tylko dro-
gi realizacji tego powołania. Szczególną drogą jest małżeństwo. „Mał-
żeństwo to powołanie do wzajemnej miłości i przyjęcia z miłością po-
tomstwa, którym Bóg obdarza małżonków. To wielka godność. Bóg 
zaprasza w ten sposób małżonków do współpracy. Nowe życie jest Jego 
wielkim darem i dlatego jest święte”. Bp Wojtuś przypomniał również, 
że każdy z nas zobowiązany jest do głoszenia dobrej nowiny o życiu, 
a także troski i obrony życia od poczęcia po naturalną śmierć. „Przed 
wielu laty w Szwecji ukazał się album przedstawiający etapy rozwoju 
człowieka od poczęcia do narodzenia. Pamiętam, jak wielkie poruszenie 
wywołały wówczas zamieszczone w nim zdjęcia ukazujące poszczególne 
etapy rozwoju. Dziś mamy USG, rodzice mogą zobaczyć swoje dziecko 
przed narodzeniem, nagrać film, zrobić zdjęcie. Więc jak można pytać, 
czy ta istota w łonie matki to już człowiek? Do tego nie jest potrzeb-
na wiara!” – stwierdził ksiądz biskup. Podziękował również wszystkim, 
którzy troszczą się o życie, zwłaszcza ludziom pracującym w hospicjach. 
Wyraził również wdzięczność i podziw dla rodziców dzieci dotkniętych 
niepełnosprawnością, którzy – jak mówił – realizują swoje rodzicielskie 
powołanie z wielką miłością i poświęceniem. W wielu parafiach archi-
diecezji gnieźnieńskiej wierni podjęli duchową adopcję dziecka poczę-
tego. W 2011 r. do dzieła włączyło się ponad 1000 osób.

(Źródło: http://www.archidiecezja.pl/pl/aktualnosci/ 
bp_wojtus_zycie_jest.html, 10.04.2011)

26 marca, w domu sióstr pallotynek w Gnieźnie, odbył się wiel-
kopostny dzień skupienia dla animatorów misyjnych i zespołów pa-
storalnych. W  spotkaniu uczestniczyło 30 osób. Specjalnymi gośćmi 
byli misjonarze: ks. Mariusz Misiorowski i o. Manolo Torres, kombo-
nianin. Dzień skupienia rozpoczęła Msza św., podczas której homilię 
wygłosił ks. Misiorowski. Po Eucharystii uczestnicy wysłuchali wykładu 
ks. kan. Franciszka Jabłońskiego na temat powołania misyjnego i mi-
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sjonarskiego w  Kościele, a  następnie w  grupach, zastanawiali się, jak 
usłyszane treści wykorzystać w  animacji misyjnej i  podczas katechezy 
ponadgimnazjalnej. Uczestnicy modlili się także w intencji misjonarzy 
i  nowych powołań misjonarskich oraz obejrzeli pokaz multimedialny 
przygotowany przez o. Manolo. Spotkanie było okazją do podziękowa-
nia temu misjonarzowi za 20 lat współpracy i pomocy w animacji misyj-
nej. Uczniowie ze szkoły podstawowej nr 9 w Gnieźnie, pod kierunkiem 
mgr Ewy Zachwieji, przygotowali przedstawienie. Dzień skupienia za-
kończyła projekcja filmu poświęconego pracy ks. Mariana Zalewskiego 
w Papui Nowej Gwinei oraz spotkanie z bp. Bogdanem Wojtusiem. 

(Źródło: http://www.archidiecezja.pl/pl/aktualnosci/ 
wielkopostny_dzien_skupienia_dla.html, 10.04.2011) 

5. KwIecIeń 2011

27 kwietnia obchodzony był Narodowy Dzień Pokuty za grze-
chy przeciwko życiu człowieka. W  tym dniu mija kolejna bolesna 
rocznica uchwalenia w 1956 r. ustawy aborcyjnej.

6. maj 2011

10 maja w Gnieźnie odbyło się kolejne spotkanie zorganizowane 
przez grupę „Przystań”, na które przybyli m.in. doradcy z Gniezna 
i okolic. Magdalena i Wiesław Grabowscy wygłosili wykład pt. Kobie-
ta i mężczyzna – czy wojna światów jest nieunikniona. Spotkanie było 
próbą odpowiedzi na takie pytania, jak: dlaczego czasem jest nam tak 
trudno być razem, chociaż tak bardzo tego chcemy? Dlaczego, choć tę-
sknimy za sobą, jednocześnie się odpychamy, a czasem zwalczamy? Co 
powoduje, że nasze światy są tak odmienne, co je charakteryzuje i co 
może pomóc nam wzajemnie lepiej się rozumieć, doceniać i podziwiać?

17 maja odbyła się wiosenna sesja diecezjalnych doradców i dusz-
pasterzy rodzin w Warszawie. W sesji uczestniczył ks. F. Jabłoński.
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22 maja w katedrze sprawowana była uroczysta Msza św. z okazji 
50-lecia święceń kapłańskich bp. Bogdana Wojtusia. We Mszy św. 
licznie uczestniczyli także doradcy. 

7. czerwIec 2011

8 czerwca w gnieźnieńskim seminarium grupa „Przystań” zor-
ganizowała spotkanie z Michałem Piekarą. W spotkaniu uczestniczyli 
również doradcy.

10-12 czerwca w Słupcy odbył się „Weekend dla narzeczonych”. 
Uczestniczyły dwie pary.

12 czerwca odbyło się spotkanie formacyjne dla narzeczonych 
(Chodzież, Gniezno, Markowice, Murowana Goślina, Słupca, Wągro-
wiec, Żnin). W spotkaniu wzięło udział ponad 86 narzeczonych. 

24-26 czerwca w  Markowicach odbyły się rekolekcje dla pa-
rafialnych doradców życia rodzinnego archidiecezji gnieźnieńskiej, 
które poprowadził o. Lucjan Osiecki OMI. W  rekolekcjach wzięło 
udział 30 doradców. 

8. wrzeSIeń 2011

9-11 września w  Gnieźnie odbył się „Weekend dla narzeczo-
nych”, na który przybyły dwie pary.

12-18 września odbył się „Tydzień wychowania”. Kościół w Pol-
sce po raz pierwszy obchodził nową inicjatywę duszpasterską Episko-
patu Polski pod hasłem Wszyscy zacznijmy wychowywać. Polscy biskupi 
w  liście pasterskim apelują do katolików i  ludzi dobrej woli o  troskę 
o  pełny rozwój człowieka i  przestrzegają przed niebezpieczeństwem 
„jednostronnego kształcenia pod presją współczesnej cywilizacji zdomi-
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nowanej przez technikę i prawa rynku”. Podkreślają, że człowiek, „aby 
stać się tym, kim powinien ostatecznie być, koniecznie potrzebuje wy-
chowania oraz kochających i wymagających zarazem wychowawców”.

17 września odbyło się IV sympozjum pod hasłem Rodzina: 
praca i  świętowanie, w którym uczestniczyło 60 osób (8 kapłanów, 
14 par małżeńskich, doradcy, członkowie Stowarzyszenia Rodzin Kato-
lickich, Bractwa św. Rodziny, Ruchu Domowy Kościół, Rodzin Szensz-
tackich, Stowarzyszenia Wspierania Powołań Kapłańskich, Apostolatu 
Maryjnego oraz katecheci). Bp Wojtuś przedstawił nauczanie Pryma-
sa Wyszyńskiego o małżeństwie i rodzinie, a dr Mieczysław Guzewicz 
w swoim wykładzie ukazał, w jaki sposób należy realizować w parafii 
duszpasterstwo małżeństw. 

16-18 września, w  parafii pw. NMP Królowej Polski w  Żninie, 
odbyły się VI Żnińskie Spotkania Małżeństw ze św. Gianną Berettą 
Mollą, pod hasłem Parami do nieba. W piątek Mszy św. przewodniczył 
prymas Polski abp Józef Kowalczyk. W sobotę, 17 września, w Żnińskim 
Domu Kultury odbyło się spotkanie młodzieży ze Zbigniewem Nosow-
skim, redaktorem naczelnym miesięcznika „Więź”. Wieczorem wygłosił 
on prelekcję dla małżeństw Parami do nieba, czyli sakrament życia małżeń-
skiego. Ponad 100 par małżeńskich odnowiło swoje ślubowania. 

(Źródło: www.archidiecezja.pl).

18 września, na zaproszenie ks. dziekana Karola Kaczora – pro-
boszcza parafii w Skokach, mgr Teresa Niewiadomska, na zakończenie 
„Tygodnia wychowania”, wygłosiła konferencję dla rodziców dzieci 
pierwszokomunijnych. Temat wykładu dotyczył wychowania religij-
nego dzieci i zadań rodziców w przygotowaniu do sakramentu przyjęcia 
I Komunii świętej. 

18 września po raz trzeci w parafii pw. św. Jakuba Większego Ap. 
odbyło się Miłosławskie Święto Rodziny. W niedzielę wierni podczas 
Mszy św. wysłuchali homilii głoszonych przez ks. prof. Andrzeja Boh-
danowicza z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Adama Mickiewi-
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cza w Poznaniu, proboszcza parafii w Opatówku. 20 osób włączyło się 
w dzieło duchowej adopcji dziecka poczętego. Uczestnicy wysłuchali 
wykładu prof. Władysława Chałupki, Kierownika Pracowni Gene-
tyki Populacyjnej w  Instytucie Dendrologii Polskiej Akademii Nauk 
w Kórniku. III Miłosławskie Święto Rodziny zakończyła Msza św. pod 
przewodnictwem bp. Bogdana Wojtusia, podczas której 100 par mał-
żeńskich odnowiło ślubne przyrzeczenia i otrzymało specjalne błogosła-
wieństwo. Mszę św. koncelebrował także ks. F. Jabłoński.

W Krajowym Ośrodku Duszpasterstwa Rodzin w  Warszawie 
pracę rozpoczął ks. dr Przemysław Drąg z diecezji rzeszowskiej, któ-
ry objął funkcję po zmarłym w  lutym o. Andrzeju Rębaczu CSSR. 
Ks. P. Drąg ukończył studia w zakresie prawa kanonicznego oraz dwu-
letnie studia w Papieskim Instytucie Studiów nad Rodziną i Małżeń-
stwem w Rzymie. W maju 2011 r. objął funkcję dyrektora Wydziału 
Duszpasterstwa Rodzin diecezji rzeszowskiej. Jest sędzią Sądu Bisku-
piego oraz wykładowcą prawa kanonicznego w Wyższym Seminarium 
Duchownym w Rzeszowie.

22-23 września w  Poznaniu odbyła się ogólnopolska konfe-
rencja poświęcona naprotechnologii. Gościem specjalnym był prof. 
Thomas W. Hilgers z USA. W konferencji wzięli udział także doradcy 
z naszej diecezji. 

24-25 września na Jasnej Górze odbyło się spotkanie małżeństw 
i rodzin pod hasłem Polska odnawia małżeńskie śluby. Wśród uczestników 
byli także pielgrzymi z Gniezna, Pobiedzisk, Inowrocławia, Żnina (200), 
Wrześni, Wągrowca, Murowanej Gośliny, Budzynia i Damasławka. 

9. paźdzIernIK 2011

1 października, w  parafii św. Floriana w  Chodzieży, 240 par 
odnowiło ślubowanie małżeńskie w obecności bp. Bogdana Wojtusia. 
Mszę św. koncelebrował także ks. F. Jabłoński.
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2 października w Gnieźnie ponad 300 osób uczestniczyło w Mar-
szu dla życia i rodziny. Uczestnicy, niosąc tekst encykliki Jana Pawła 
II Redemptor hominis i plakaty STOP aborcji, apelowali o ochronę życia 
nienarodzonych. Na gnieźnieńskim Rynku głos zabrał Mariusz Dzier-
żawski – znany działacz pro-life, inicjator obywatelskiego projektu usta-
wy o ochronie życia. Odczytano także list otwarty członków Bractwa 
Świętej Rodziny, którzy apelowali o roztropne wybory 9 października. 
Z Rynku uczestnicy marszu przeszli do katedry gnieźnieńskiej, gdzie 
odbyła się Msza św. w intencji ochrony życia nienarodzonych. W mar-
szu wzięli udział również doradcy z diecezji 

(Źródło: www.archidiecezja.pl, 10.10.2011)

7-9 października odbył się I Ogólnopolski Kongres Małżeństw, 
w którym uczestniczyło 320 par. Diecezję gnieźnieńską reprezentowało 
małżeństwo z parafii Świętego Krzyża z Wrześni – państwo E. P. Krze-
wińscy oraz ks. Franciszek Jabłoński. 

8 października w Gnieźnie odbyło się spotkanie dla rejonowych 
doradców, w którym uczestniczyło doradców 15 z 9 rejonów. Dorad-
cy dzielili się spostrzeżeniami z rejonu. Od dłuższego czasu zauważyli 
w parafiach wzrost zainteresowania księży proboszczów sprawami po-
radnictwa i doradców. Zaproponowali zatem, aby księża proboszczo-
wie mieli listę doradców z  aktualną misją kanoniczną, uprawniającą 
do prowadzenia spotkań z narzeczonymi z danego rejonu. Jednocze-
śnie zaznaczyli, że dużą pomocą w propagowaniu naturalnych metod 
jest książka ABC dla narzeczonych. Zasygnalizowali także, aby kapłani 
kierowali narzeczonych do poradni zaraz po pierwszym zgłoszeniu do 
biura parafialnego. 

15 października w parafii pw. Świętego Krzyża w Inowrocławiu 
rozpoczęło się Studium Życia Rodzinnego i Małżeńskiego. Zgłosiło 
się 9 osób, w tym 2 pary małżeńskie (z parafii pw. Świętego Krzyża – 
Inowrocław, z parafii pw. Zwiastowania NMP – Inowrocław, z parafii 
pw. Opatrzności Bożej – Inowrocław–Mątwy, z Dąbrowy Mogileńskiej, 
z parafii pw. św. Floriana – Żnin, z parafii pw. św. Marcina – Żnin).
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15 października obchodzono Dzień Dziecka Utraconego. W Pol-
sce, dzięki inicjatywie Dlaczego – Organizacji Rodziców po Stracie oraz 
Rodziców Dzieci Chorych, idea propagowana jest od 2004 r. i wiąże 
się z potrzebą zmiany sposobu postrzegania przez społeczeństwo pro-
blemów, z jakimi borykają się rodzice po stracie dziecka. Dzień ten ma 
również przywołać pamięć wszystkich zmarłych dzieci.

W Stanach Zjednoczonych dzień ten oficjalnie jest obchodzony 
jako Dzień Pamięci Dzieci Nienarodzonych i  Zmarłych (Pregnancy 
and Infant Loss Remembrance Day) już od 1988 r. Pomocne strony: 
www.poronienie.pl, www.dlaczego.org.pl.

14, 19, 20, 21 października Referat Rodzin wspólnie z Wydziałem 
Katechizacji Szkół Katolickich zorganizował warsztaty dla zespołów 
pastoralnych. Na spotkaniu uczestnicy mogli zapoznać się programem 
duszpasterskim na rok 2011/2012 Kościół naszym domem, a  także po-
dzielić się doświadczeniami z  katechez ponadgimnazjalnych w  swoich 
parafiach. Podczas pracy w grupach próbowali wypracować mocne stro-
ny tej katechezy oraz zastanawiali się, co zrobić, by szczególnie młodzież 
poczuła, że Kościół to ich dom. Pojawiło się wiele propozycji, m.in. za-
angażowanie młodzieży w liturgię, w dzieła charytatywne, sprzątanie ko-
ścioła, przygotowanie nabożeństw, budowanie więzi między młodzieżą 
a księdzem proboszczem. W spotkaniach uczestniczyło kilkanaście osób: 
Słupca – 0, Inowrocław – 8, Gniezno – 10, Wągrowiec – 5.

26 października odbyło się spotkanie parafialnych doradców 
życia małżeńskiego i rodzinnego w rejonach z rejonowymi doradcami 
życia małżeńskiego i rodzinnego. W spotkaniu uczestniczyło 96 dorad-
ców: Chodzież – par. pw. Nawiedzenia NMP (5), Gniezno – par. pw. 
bł. Jolenty (5), katedra (7), Inowrocław – par. pw. Świętego Krzyża (7), 
Inowrocław – par. pw. Chrystusa Miłosiernego (4), Orchowo – par. pw. 
Wszystkich Świętych (7), Pobiedziska – par. pw. św. Michała Archanio-
ła (10), Skoki (9), Słupca – par. pw. św. Leonarda (9), Wągrowiec – par. 
pw. św. Jakuba (12), Września – par. pw. Świętego Ducha (12), Żnin 
– par. pw. NMP Królowej Polski (9).
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29 października odbyło się drugie spotkanie dla Katolickie-
go Studium Rodziny w Inowrocławiu. Uczestniczyło w nim 14 osób 
(z parafii: Świętego Krzyża – Inowrocław, Zwiastowania NMP – Inowro-
cław, św. Jadwigi – Inowrocław, Opatrzności Bożej – Inowrocław–Mą-
twy, Dąbrowy Mogileńskiej, św. Floriana – Żnin, św. Marcina – Żnin).

10. lIStopad 2011

17 listopada z inicjatywy ks. Piotra Kotowskiego – proboszcza pa-
rafii pw. Wniebowzięcia NMP w Trzemesznie, odbyło się spotkanie 
inaugurujące Studium Życia Rodzinnego i Małżeńskiego. W spo-
tkaniu wzięło udział 17 osób.

20 listopada w  Gnieźnie odbyła się konferencja rejonowa dla 
duchowieństwa archidiecezji gnieźnieńskiej. Referat o Duszpaster-
stwie Rodzin wygłosił ks. Roman Tomaszczuk, diecezjalny duszpasterz 
rodzin diecezji świdnickiej. Informacje dotyczące Duszpasterstwa Ro-
dzin przekazała p. T. Niewiadomska.

23 listopada w Trzemesznie odbyło się kolejne spotkanie Studium 
Życia Rodzinnego i Małżeńskiego, w którym uczestniczyło 12 osób.

26 listopada w Markowicach odbyła się konferencja rejonowa dla 
duchowieństwa archidiecezji gnieźnieńskiej. Konferencję o duszpaster-
stwie małżeństw wygłosił: dr Mieczysław Guzewicz. Informacje doty-
czące Duszpasterstwa Rodzin przekazał ks. F. Jabłoński.

26 listopada w  Inowrocławiu odbyło się kolejne spotkanie dla 
Katolickiego Studium Rodziny, w którym uczestniczyło 12 osób. Go-
ściem specjalnym był dr Mieczysław Guzewicz, który wygłosił prelekcje 
na temat Miłość małżeńska może być piękna.

I Niedziela Adwentu rozpoczyna nowy rok duszpasterski pod 
hasłem Kościół naszym domem. Duszpasterstwo Rodzin w  ramach 
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ogólnopolskiego i  diecezjalnego programu duszpasterskiego na rok 
2011/2012 realizować będzie ten program pod hasłem Kościół domem 
rodzinnym. Program duszpasterski na 2012 r. kontynuuje rozpoczęty 
przed rokiem trzyletni cykl pracy duszpasterskiej Kościoła w  Polsce 
w myśl hasła Kościół domem i szkołą komunii (por. NMI 43). Po 2011 r. 
poświęconym wymiarowi wertykalnemu komunii (Komunia z  Bo-
giem), 2012 r. poświęcony jest wymiarowi horyzontalnemu komunii 
(Komunia między ludźmi w Kościele, który jest naszym domem). 

Założeniem tegorocznego programu jest to, aby na fundamen-
cie komunii z Bogiem budować chrześcijańskie relacje z bliźnimi, od 
doświadczenia bliskości Boga przejść do doświadczenia bliskości czło-
wieka. Program ten ma stać się inspiracją do większego zaangażowania 
wiernych świeckich w życie Kościoła, do ich większego zadomowienia 
w Kościele oraz do większego udomowienia Kościoła.

(Źródło: Kościół naszym domem. Kościół domem i szkołą komunii, za: Program 
Duszpasterski Archidiecezji Gnieźnieńskiej na rok 2011/2012, WAG, 2011)

27 listopada w I Niedzielę Adwentu w parafii pw. NSPJ w Roje-
wicach wierni podczas homilii wysłuchali specjalnej katechezy o patro-
nach małżonków. Każdy z uczestników liturgii otrzymał specjalny obra-
zek przedstawiający postacie dwóch błogosławionych par małżeńskich: 
Marii i Ludwika Quattrocchi z Włoch i Zelii i Ludwika Martin z Fran-
cji oraz dwóch Sług Bożych: Rosetty i Jana Gheddo z Włoch i Fran-
ciszki i  Tomasza Alvira z  Hiszpanii. Na podstawie przykładów z  ich 
życia ks. F. Jabłoński ukazał wzory do naśladowania dla współczesnych 
małżeństw. W czasie tej katechezy omówił także główne założenia Pro-
gramu duszpasterskiego na rok 2012: Kościół naszym domem. Po Mszy 
św. ks. Franciszek spotkał się także grupą młodzieży przygotowującej 
się do sakramentu bierzmowania. Ta katecheza była przygotowaniem 
do odnowienia przyrzeczeń małżeńskich, które dokona w  parafii bp 
Bogdan Wojtuś w IV Niedzielę Adwentu.

(Źródło: http://www.parafiarojewice.strefa.pl/adwent_2011.html, 3.01.2012)

27 listopada w Pelplinie zmarł ks. infułat Jerzy Buxakowski, je-
den z najbardziej znanych polskich teologów-dogmatyków, wielki autory-
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tet Kościoła na Pomorzu. Jest autorem licznych książek z zakresu teologii 
dogmatycznej, materiałów dla Duszpasterstwa Rodzin. Współpracował 
z kard. Karolem Wojtyłą, kard. Stefanem Wyszyńskim i ks. Jerzym Popie-
łuszką. Od 1964 r. był jednym z prekursorów Krajowego Duszpasterstwa 
Służby Zdrowia, a latach 1964-1976 ogólnopolskim duszpasterzem leka-
rzy. Ogromnie zaangażowany w Duszpasterstwo Rodzin w Polsce, przez 
wiele lat pełnił funkcję sekretarza Komisji Episkopatu ds. Rodzin. Wy-
głaszał liczne odczyty w Polsce i za granicą. Napisał kilka podręczników 
z zakresu teologii dogmatycznej. (Źródło: KAI)

11. GrudzIeń 2011

2-4 grudnia w Gnieźnie odbył się „Weekend dla narzeczonych”. 
Uczestniczyły dwie pary. 

3 grudnia w parafii pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Tucznie sprawo-
wana była Msza św. w intencji małżeństw i rodzin, której przewod-
niczył proboszcz parafii, ks. Mirosław Kwiatkowski. Homilię wygłosił 
ks. Rafał Wnuk, proboszcz parafii pw. Świętego Krzyża w Inowrocła-
wiu. Wcześniej małżonkowie oraz narzeczeni mieli okazję wysłuchać 
prelekcji Wiesława Gajewskiego z Ruchu Czystych Serc z Bydgoszczy 
– Dlaczego wstydzimy się seksualności, Ireny Klatt z centrum onkologii 
w Bydgoszczy oraz doradczyni życia rodzinnego w Janikowie – Profi-
laktyka nowotworów kobiecych. 30 małżonków odnowiło swoje przyrze-
czenia małżeńskie.

4 grudnia w  godzinach od 14.00 do 16.00 odbyły się spotka-
nia formacyjne dla narzeczonych (Gniezno – par. pw. bł. M. Kozala, 
Markowice, Rogoźno – par. pw. Ducha Świętego (0), Chodzież – par. 
pw. Nawiedzenia NMP, Wągrowiec – par. pw. św. Jakuba (0), Żnin – 
par. pw. Królowej Polski (4), Słupca – par. pw. św. Leonarda (1)).

10 grudnia po raz dziewiętnasty przyjechali do Gniezna rodzi-
ce i  krewni misjonarzy diecezjalnych i  zakonnych z  archidiecezji 
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gnieźnieńskiej. Obecnych było 60 osób. Spotkanie rozpoczęła wspól-
na modlitwa różańcowa w  kaplicy seminaryjnej. Mszy św. koncele-
browanej przewodniczył bp Bogdan Wojtuś. Mszę św. koncelebrowali 
także: ks. Andrzej Marmurowicz i ks. Wojciech Owczarz z Kazachsta-
nu oraz ks. Franciszek Jabłoński. Klerycy z Ogniska Misyjnego przy-
gotowali piękną – iście papieską oprawę liturgiczną. Homilię wygłosił 
ks. A. Marmurowicz, który pracował 11 lat w Kazachstanie. 

Przed błogosławieństwem bp Wojtuś powiedział: „W tym roku 
obchodziliśmy Rok kard. Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski. Ks. 
Prymas często mówił o  małżeństwie i  rodzinie. Wy Drodzy Rodzice 
w sposób pośredni głosicie Ewangelię na całym świecie. Radujcie się, że 
dostąpiliście tego zaszczytu”. 

Następnie uczestnicy spotkania przeszli do specjalnie przygotowa-
nej sali, ustrojonej w choinkę i żłóbek na śpiew kolęd, składanie życzeń 
i dzielenie się opłatkiem. Na tę cześć przyszedł ks. prymas abp  Józef 
Kowalczyk. Słowa wprowadzenia dokonał ks. Franciszek, który przy-
pomniał historię tych spotkań oraz zwrócił uwagę, że te spotkania od-
bywają się przed III Niedzielą Adwentu, która rozpoczyna kwartalne 
dni modlitw o życie chrześcijańskie rodzin. Podkreślał również, że to 
spotkanie jest jednym z elementów realizacji i wdrażania nowego pro-
gramu duszpasterskiego, którego hasłem w tym roku są piękne słowa: 
Kościół naszym domem. Życzenia ks. prymasowi złożyli rodzice. Rodzice 
pamiętali także o  złotym jubileuszu kapłaństwa obchodzonym przez 
bp. Bogdana Wojtusia w maju br. Prymas podziękował rodzicom za tro-
skę, modlitwę i pamięć o najbliższych pracujących w różnych zakątkach 
świata. „Jesteście z nimi sercem i myślą i w ten sposób macie swój udział 
w ich pracy misyjnej. Za to wam dziękuję” – mówił Prymas. Podkreślił 
również, że praca na misjach „to wielkie i ważne posłannictwo wyma-
gające odwagi i prawdziwie żywej wiary”. „Wasi synowie i wasze córki 
głoszą prawdę o Chrystusie w najdalszych zakątkach świata. Łamiąc się 
z wami opłatkiem, łamię się nim również z nimi i zapewniam o modli-
tewnej pamięci” – dodał Prymas.

(KAI: www.srm.gniezno.opoka.org.pl, 12.01.2012)
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11 grudnia w II Niedzielę Adwentu odbyły się kwartalne dni mo-
dlitw o życie chrześcijańskie rodzin. W Chodzieży, w parafii pw. Na-
wiedzenia NMP, 10 parafialnych doradców życia małżeńskiego i ro-
dzinnego uczestniczyło w spotkaniu opłatkowym. 120 małżeństw od-
nowiło ślubowania.

 
18 grudnia w parafii pw. NSPJ w Rojewicach odbyła się Msza 

św., której przewodniczył bp Bogdan Wojtuś, podczas której małżon-
kowie odnowili przyrzeczenia małżeńskie. Uroczystość ta miała na celu 
wzmocnienie małżeństwa, które jest istotą życia rodzinnego. 

30 grudnia w  święto Świętej Rodziny, w  katedrze gnieźnień-
skiej odbyła się Msza św., przed którą uczestnicy wzięli udział w mar-
szu dziękczynienia za małżeństwo i rodzinę. 

W pochodzie wzięło udział około 100 osób. „Opowiedzcie się po 
stronie rodziny i życia! W ten sposób opowiecie się po stronie Polski!” 
– apelowali uczestnicy III Gnieźnieńskiego marszu dla rodziny. Marsz 
wyruszył spod gnieźnieńskiego Urzędu Stanu Cywilnego, gdzie od-
czytano apel w obronie rodziny. Organizatorzy i uczestnicy pochodu, 
głównie członkowie stowarzyszeń i  ruchów prorodzinnych napisali, iż 
pragną promować rodzinę, której podstawą jest małżeństwo – związek 
mężczyzny i kobiety, a  także stawać w obronie dzieci nienarodzonych 
i osób w podeszłym wieku. Wezwali także władze Gniezna i Polski do 
opowiedzenia się po stronie życia i rodziny. „Apelujemy, oprzyjcie prawo 
Rzeczpospolitej o normy moralne! Niech prawo służy rodzinie, umacnia 
małżeństwa, broni najsłabszych. Nie lękajcie się otworzyć Chrystusowi 
drzwi Waszych serc i Waszych rodzin! Opowiedzcie się po stronie rodzi-
ny i życia! W ten sposób opowiecie się po stronie Polski!” – wołali. 

Po odczytaniu apelu uczestnicy marszu, podążając za ikoną Świę-
tej Rodziny, przeszli do gnieźnieńskiej katedry, gdzie wysłuchali konfe-
rencji ks. F. Jabłońskiego na temat Świętej Rodziny. Następnie uczest-
niczyli we Mszy św. sprawowanej pod przewodnictwem bp. Bogdana 
Wojtusia. W homilii gnieźnieński biskup pomocniczy zwrócił uwagę 
na potrzebę nieustannej troski o rodzinę. Jak mówił, jest ona jedynym 
środowiskiem, w którym człowiek może się w pełni się rozwinąć i wzra-
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stać. „Nie zapominajmy o nauczaniu Jana Pawła II, który wielokrotnie 
podnosił temat rodziny, tak ważnej w życiu społecznym. Walczmy o to, 
aby rodzina była Bogiem silna!” – apelował bp Wojtuś. Podczas Mszy 
św. małżeństwa odnowiły swoje ślubne przyrzeczenia. Na zakończenie 
każda z par małżeńskich otrzymała od biskupa indywidualne błogosła-
wieństwo oraz specjalną pamiątkę. Do indywidualnego błogosławień-
stwa podeszło 55 par małżeńskich. W przygotowanie Marszu dla rodzi-
ny włączyły się stowarzyszenia i organizacje skupione w Porozumieniu 
„Gniezno dla życia”. Ma ono inicjować, organizować i wspierać działa-
nia na rzecz ochrony życia i rodziny. 

W Porozumienie zaangażowały się: Katolickie Stowarzyszenie Ci-
vitas Christiana, Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Domowy Ko-
ściół, Bractwo Świętej Rodziny, Odnowa w Duchu Świętym, Towarzy-
stwo św. Wojciecha, Gimnazjum Stowarzyszenia Rodzice – Dzieciom 
oraz Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Lider”.

(Źródło: bgk KAI: www.archidiecezja.pl oraz ks. FJ)
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1. termInarz na roK 2012

1.1 Styczeń 2012

Spotkania opłatkowe dla parafialnych doradców życia małżeńskie-
go i rodzinnego z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich rozpoczęły się 
uroczystą Mszą św. pod przewodnictwem bp. Bogdana Wojtusia w in-
tencji małżeństw i rodzin.
	 •	3 I (wtorek) – Trzemeszno, godz. 18.00 (dekanat trzemeszeński),
	 •	5 I  (czwartek) – Wronczyn, godz. 17.00 (dekanaty: kiszkowski, 

pobiedziski),
	 •	6 I (piątek) – Murowana Goślina, Najwyższego Arcykapłana Jezu-

sa Chrystusa, godz. 15.30, 17.00 (dekanat gośliński),
	 •	8 stycznia – Wągrowiec, par. pw. św. Jakuba, godz. 16.00 (dekana-

ty: rogoziński, wągrowiecki, z dekanatu kłeckowskiego – par. Mieści-
sko i Popowo Kościelne),

	 •	10 stycznia – Gozdowo, godz. 17.00 (dekanaty: miłosławski, wrze-
siński I, wrzesiński II),

	 •	12 stycznia – Gniezno, par. pw. bł. Michała Kozala, godz. 18.00 
(dekanaty: gnieźnieński I, kłecki, witkowski),

	 •	14 stycznia – Szymanowice, godz. 17.00 (dekanaty: goliński, kle-
czewski, słupecki, strzałkowski, zagórowski),

	 •	15 stycznia – Inowrocław, par. pw. Świętego Krzyża, godz. 12.15 
(Studium życia małżeńskiego i rodzinnego),

	 •	17 stycznia – Damasławek, godz. 17.00 (dekanaty: damasłwski, 
barciński, rogowski, żniński),

	 •	19 stycznia – Gniezno, par. pw. Matki Zbawiciela, godz. 18.00 
(dekanaty: gnieźnieński II, mogileński),

	 •	21 stycznia – Inowrocław, Świętego Ducha, godz. 18.00 (deka-
naty: inowrocławski I,  inowrocławski II, gniewkowski, kruszwicki, 
złotnicki, strzeliński, z dekanatu mogileńskiego – par. pw. św. Fausty-
ny – Mogilno, z dekanatu barcińskiego, św. Bonawentury – Pakość). 
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1.2 luty 2012

14 lutego – Walentynki ze św. Walentym, Katedra, kaplica św. 
Walentego, godz. 9.00-17.30. Wyłożona będzie księga próśb. O godz.  
18.00 Msza św. w intencji próśb. 

15-16 lutego – XII Ogólnopolskie Sympozjum Teologiczne 
w Kazimierzu Biskupim pt. Po co ślub kościelny? Ks. F. Jabłoński wy-
głosił wykład nt. „Ślub kościelny”. Jak przygotować. Pastoralne działania 
formacyjne wobec narzeczonych.

1.3 marzec 2012

2-4 marca – „Weekend dla narzeczonych” (Gniezno, piątek 
o godz. 17.00).

1 marca – Katolickie Studium Rodziny w Trzemesznie
3 marca – Katolickie Studium Rodziny w Inowrocławiu 
4 marca – spotkania formacyjne dla narzeczonych (Gniezno – par. 

pw. bł. M. Kozala, Markowice, Rogoźno – par. pw. Ducha Świętego, 
Chodzież – par. pw. Nawiedzenia NMP, Wągrowiec – par. pw. św. Ja-
kuba, Żnin – par. pw. Królowej Polski, Słupca – par. pw. św. Leonarda, 
godz. 14.00-16.00).

7-8 marca – rejonowe spotkanie diecezjalnych doradców i duszpa-
sterzy rodzin diecezji bydgoskiej, wrocławskiej, kaliskiej, włocławskiej, 
poznańskiej, gnieźnieńskiej, świdnickiej, legnickiej (Gniezno).

9-11 marca – rekolekcje dla doradców życia małżeńskiego i  ro-
dzinnego, które poprowadzi ks. dr hab. Waldemar Szczerbiński (ss. pal-
lotynki, Gniezno). Początek w piątek o godz. 18.00. 

17 marca – spotkanie dla rejonowych doradców (Gniezno, godz. 
10.00).

16-18 marca – IX Zjazd Gnieźnieński pod hasłem: Europa obywa-
telska – rola i miejsce chrześcijan. 

19 marca – Pielgrzymka Obrońców Życia na Jasną Górę. 
22 marca – spotkanie rejonowych doradców z doradcami para-

fialnymi.
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24 marca – Narodowy Dzień Życia. Pod hasłem Rodzina receptą 
na kryzys.

26 marca – Dzień Świętości Życia. Otwarcie OKNA ŻYCIA 
w Gnieźnie, w domu Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincen-
tego à Paulo – siostry wincentki, szarytki, ul. Lecha 11, Gniezno. O 
godz. 14.00 – konferencja: Istota więzi rodzinnej dla poczucia bezpie-
czeństwa matki oraz Prawne aspekty adopcji. O godz. 15.00 – odbędzie 
się uroczyste poświęcenie Okna Życia przez prymasa Polski abp. Józefa 
Kowalczyka z  udziałem wszystkich chętnych mieszkańców, probosz-
czów gnieźnieńskich parafii, posłów, senatorów, władz wojewódzkich 
(dziedziniec domu siostr miłosierdzia). 

1.4 KwIecIeń 2012

21 kwietnia – kongresy diecezjalne: parafialnych rad duszpaster-
skich i ekonomicznych, ruchów i stowarzyszeń apostolskich, doradców 
oraz animatorów trzeźwościowych. W kongresie będą uczestniczyli tak-
że doradcy.

27 kwietnia – Narodowy Dzień Pokuty za grzechy przeciw życiu.
28 kwietnia – wspomnienie liturgiczne św. Gianny Berenty Molli.

1.5 maj 2012

27 maja – Marsz dla życia (Gniezno).
30 maja – 3 czerwca – VII Światowe Spotkanie Rodzin w Medio-

lanie pod hasłem Rodzina: praca i święto.
Tematy katechez:

 1. Tajemnica Nazaretu.
 2. Rodzina rodzi życie.
 3. Rodzina przeżywa czas próby.
 4. Rodzina ożywia społeczeństwo.
 5. Praca i święto w rodzinie.
 6. Praca zasobem rodziny.
 7. Praca wyzwaniem dla rodziny.
 8. Święto jako czas poświęcony rodzinie.
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 9. Święto jako czas poświęcony Bogu.
 10. Święto jako czas poświęcony wspólnocie.

1.6 czerwIec 2012

8-10 czerwca – „Weekend dla narzeczonych” (Markowice). 
10 czerwca – spotkanie formacyjne dla narzeczonych (Chodzież, 

Gniezno, Markowice, Murowana Goślina, Rogoźno, Słupca, Wągro-
wiec, Żnin, godz.14.00-16.00).

15 czerwca – wspomnienie liturgiczne bł. Jolenty, patronki rodzin.
W czerwcu odbędą się także warsztaty dla parafialnych dorad-

ców życia rodzinnego. 

1.7 lIpIec 2012

12 lipca – wspomnienie liturgiczne błogosławionych małżonków 
Zelii i Ludwika Martin.

1.8 wrzeSIeń 2012

7-9 września – „Weekend dla narzeczonych” (Gniezno, początek 
w piątek o godz. 17.00).

9 września – spotkanie formacyjne dla narzeczonych (Chodzież, 
Gniezno, Markowice, Murowana Goślina, Rogoźno, Słupca, Wągro-
wiec, Żnin, godz. 14.00-16.00).

15 września – sympozjum poświęcone małżeństwu i  rodzinie 
(Gniezno).

21-23 września – VII Żnińskie Spotkania Małżeństw ze św. Gian-
ną Berettą Mollą (par. pw. NMP Królowej Polski w Żninie).

We wrześniu – Miłosławskie Święto Rodziny.
22 września – jesienna sesja diecezjalnych duszpasterzy i diecezjal-

nych doradców.
22-23 września – pielgrzymka małżeństw i rodzin na Jasną Górę. 
Wrzesień/październik – spotkanie formacyjno-modlitewne dla 

doradców. 
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1.9 paźdzIernIK 2012

11 października – rozpoczęcie Roku Wiary. 
14 października – XII Dzień Papieski – Papież Rodziny. 
15 października – Dzień Dziecka Utraconego. Modlitwa w  in-

tencji rodziców, którym zmarło dziecko. 
16 października – wspomnienie liturgiczne św. Gerarda Majelli 

– patrona dzieci (w szczególności nienarodzonych), porodu, matek (w 
szczególności w ciąży), macierzyństwa.

1.10 lIStopad 2012

25 listopada – wspomnienie liturgiczne błogosławionych małżon-
ków bł. Marii i Ludwika Quattrocchi.

W listopadzie odbędzie się rejonowa konferencja dla kapłanów ar-
chidiecezji gnieźnieńskiej w Gnieźnie (24.11) i Markowicach (17.11).

1.11 GrudzIeń 2012

7-9 grudnia – „Weekend dla narzeczonych” (Gniezno, początek 
w piątek o godz. 17.00).

9 grudnia – spotkanie formacyjne dla narzeczonych (Chodzież, 
Gniezno, Markowice, Murowana Goślina, Rogoźno, Słupca, Wągro-
wiec, Żnin).

8 grudnia – spotkanie opłatkowe dla rodziców misjonarzy (Gnie-
zno).

16 grudnia – kwartalne dni modlitw o życie chrześcijańskie ro-
dzin (III Niedziela Adwentu).

16 grudnia – spotkania opłatkowe dla parafialnych doradców ży-
cia rodzinnego w Chodzieży. Odnowienie przyrzeczeń małżeńskich.

28 grudnia – wspomnienie młodzianków. Dzień modlitw w in-
tencji życia. 

30 grudnia – święto Świętej Rodziny. Marsz dla małżeństwa i ro-
dziny (Gniezno).
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2. mISja KanonIczna 

mISja na roK (2011/2012)

Dekanat goliński
Jadwiga Rosiejewska (Golina)

Dekanat kiszkowski
Grażyna Jastrzębska (Sławno)

Dekanat pobiedziski
Maria Piasecka (par. pw. MB Nieustającej Pomocy – Pobiedziska)

mISja na 3 lata (2011-2013)

Dekanat barciński
Irena Klatt (par. pw. bł. Kozala – Janikowo)
Danuta Kaźmierczak (par. pw. św. Bonawentury – Pakość) 
Jolanta Ciesielska (par. pw. św. Maksymiliana – Barcin)
Bogumiła i Piotr Kocikowscy (par. pw. św. Maksymiliana – Barcin)

Dekanat gośliński 
Honorata Bach (Skoki)
Wioletta Guner (Skoki)
Wiesława Hanke (Skoki)

Dekanat gnieźnieński I 
Maria Kaczmarczyk (Zdziechowa)

Dekanat gnieźnieński II
Teresa i Jarosław Pacyńscy (par. pw. bł. Jolenty – Gniezno)

Dekanat kleczewski 
Alicja Grabiarz (Kleczew) 

Dekanat kłecki 
Justyna Buczkowska (Kłecko)
Stanisława Pasternak (Kłecko)
Dorota Garbatowska (Kłecko) 

Dekanat pobiedziski
Marzena Graczyk (Łubowo)
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Iwona Graczyk (Łubowo)
Aleksandra Gołębiewska (par. pw. Świętego Ducha – Pobiedziska)
Teresa Kaszyńska (Dziekanowice)
Łucja Winiarska (Imielno)
Ewa Szymkowiak (Imielno)

Dekanat rogowski 
Janina Dąbrowska (Rogowo) 

Dekanat słupecki 
Arleta Sakowska (par. pw. św. Wawrzyńca – Słupca)

Dekanat trzemeszeński
Anna Bednarska (Gębice)
Aniela Buzała (Orchowo)
Ewa Gorzelańczyk (Orchowo)

Dekanat wągrowiecki 
Magdalena i Piotr Kośmiccy (par. pw. św. Wojciecha – Wągrowiec)
Urszula Bagrowicka (par. pw. św. Jakuba – Wągrowiec)
Grażyna Godawa (par. pw. św. Jakuba – Wągrowiec)
Halina Lubawa (par. pw. św. Jakuba – Wągrowiec) 
Wioletta Kowalczyk (par. pw. św. Jakuba – Wągrowiec)
Żaneta Kwaśniewska (par. pw. św. Jakuba – Wągrowiec)

Dekanat wrzesiński I
Elżbieta i Piotr Krzewińscy (par. pw. Świętego Krzyża – Września) 

Dekanat wrzesiński II
Bogumiła Kubiak (par. pw. św. Kazimierza Królewicza – Września) 
Alicja Wojciechowska (par. pw. św. Jadwigi – Września)

Dekanat złotnicki
Ewa Rzeźnik (Tuczno)

nowI doradcy (rozpoczęlI Swoją poSłuGę w 2011 r.)

Dekanat witkowski
Marek Tanaś (Kędzierzyn)

Dekanat zagórowski
Estera Michalak (Zagórów)
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Dekanat złotnicki 
Niedziela (Nowa Wieś Wielka)

doradcy, Którzy zaKończylI Swoją poSłuGę w 2011 r.

Dekanat goliński
Andrzej Wojtkowiak (par. pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa 
Chrystusa – Murowana Goślina) 

Dekanat pobiedziski
Krystyna Cicha (Dziekanowice)
Teresa Wędzikowska (Dziekanowice) 

Dekanat strzałkowski
Urszula Jędrzak (Strzałkowo) 

Dekanat złotnicki 
Jadwiga Nowak (Nowa Wieś Wielka)

3. rejonowI doradcy życIa małżeńSKIeGo I rodzInneGo

a) mISja na roK (2011/2012)

 1. Rejon Słupca – par. pw. św. Leonarda w Słupcy 
Monika i Sebastian Rogalscy (par. pw. bł. Michała Kozala – Słupca)
Dekanaty: goliński, kleczewski, słupecki, strzałkowski, zagórowski

B) mISja na trzy lata (2011-2013)

 1. Rejon Chodzież – par. pw. Narodzenia NMP w Chodzieży
Teresa Slosorz (par. pw. Narodzenia NMP – Chodzież)
Dekanat chodzieski

 2. Rejon Gniezno I – katedra 
Aleksandra Ciesielska (katedra – Gniezno) 
Dekanaty: gnieźnieński I, kłecki, witkowski
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 3. Rejon Gniezno II – par. pw. bł. Jolenty – Gniezno
Marek Kubiak (par. pw. św. Michała Archanioła – Gniezno)
Dekanaty: gnieźnieński II, mogileński 

 4. Rejon Murowana Goślina – par. pw. Najwyższego Arcykapłana 
Jezusa Chrystusa – Murowana Goślina
Justyna i Marcin Teliccy (par. pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa 
Chrystusa – Murowana Goślina) 
Dekanat gośliński 

 5. Rejon Inowrocław I – par. pw. Chrystusa Miłosiernego – Ino-
wrocław 
vacat
Dekanaty: gniewkowski, inowrocławski I, strzeliński, mogileński 
(par. pw. św. Faustyny – Mogilno)

 6. Rejon Inowrocław II – par. pw. Świętego Krzyża – Inowrocław
Ewa Rzeźnik (par. pw. św. Piotra i Pawła – Tuczno)
Dekanaty: inowrocławski II, kruszwicki, złotnicki, barciński (Pa-
kość: par. pw. św. Bonawentury)

 7. Rejon Pobiedziska – par. pw. św. Michała Archanioła – Pobie-
dziska
Elżbieta Śledzińska (par. pw. św. Michała Archanioła – Pobiedziska)
Dekanaty: kiszkowski, pobiedziski 

 8. Rejon Orchowo – par. pw. Wszystkich Świętych – Orchowo 
Mariola Michalska (par. pw. Wszystkich Świętych – Orchowo)
Dekanat trzemeszeński

 9. Rejon Wągrowiec – par. pw. św. Jakuba Apostoła – Wągrowiec
Magdalena i Piotr Kośmiccy (par. pw. św. Wojciecha – Wągrowiec)
Dekanaty: damasławski, rogoziński, wągrowiecki, kłecki (par. 
Mieścisko i Popowo Kościelne)

 10. Rejon Września – par. pw. Świętego Ducha – Września 
Alicja Wojciechowska (par. pw. św. Jadwigi – Września)
Dekanaty: miłosławski, wrzesiński I, wrzesiński II,

 11. Rejon Żnin – par. pw. NMP Królowej Polski – Żnin
Maria Łaniecka (par. pw. św. Floriana – Żnin)
Dekanaty: barciński, rogowski, żniński 
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4. KatolIcKIe poradnIctwo rodzInne 2011 r.

 1. W 128 parafiach posługuje 232 parafialnych doradców życia ro-
dzinnego, 20 par małżeńskich. 

 2. W 2011 r. rozpoczęło posługę 3 nowych doradców, zakończyło 5.
 3.  Ksiądz proboszcz może zwrócić się z prośbą do Referatu, o spe-

cjalne podziękowanie za wieloletnią posługę doradcy w parafii.
 4. Do posługi doradcy wymagana jest misja kanoniczna, obecnie 

posiada ją tylko 150 doradców.
 5. Udział w spotkaniach formacyjnych organizowanych przez Referat 

oraz w rekolekcjach jest warunkiem przedłużenia misji.
 6. Doradcy zobowiązani są do uczestniczenia w spotkaniach organi-

zowanych przez Referat.
 7. Parafialna poradnia powinna służyć nie tylko narzeczonym, ale 

także małżonkom. 
 8. W tym roku w październiku rozpoczęło się Studium Małżeństwa 

i Rodziny w Inowrocławiu (uczestniczy 15 osób) oraz w listopa-
dzie w Trzemesznie (uczestniczy 17 osób).

 9. Cały czas potrzebni są nowi doradcy, zwłaszcza małżeństwa, które 
mogłyby być świadkami dla narzeczonych (szczególnie w  więk-
szych parafiach). 

 10. Doradcy w poradni posługują apostolsko, natomiast troska o do-
radców spoczywa na parafii (opłata za rekolekcje, materiały itp.).

 11. Zainteresowanie i  materialne zaangażowanie proboszcza wpływa 
mobilizująco na uczestnictwo doradców w szkoleniach organizo-
wanych przez Referat Rodzin. 

 12. Doradcy są zobowiązani do przeprowadzenia trzech spotkań z na-
rzeczonymi w  poradni, w  określonych odstępach czasu. Ważne, 
aby księża, zaraz po zgłoszeniu się pary narzeczonych, kierowali 
ich do Parafialnej Poradni Rodzinnej oraz przypomnieli im o obo-
wiązku uczestnictwa w trzech spotkaniach. Proboszcz wręcza na-
rzeczonym książkę pt. ABC dla narzeczonych (wraz z  indeksem), 
z którym udają się na spotkanie z doradcą. 

 13. W sytuacjach zaniedbania przez młodzież katechezy parafialnej, 
dla młodzieży ponadgimnazjalnej należy podjąć dodatkowy trud 
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katechezy zastępczej, w której uczestniczyć będą już narzeczeni 
(najlepiej wspólnie) nie uczęszczający na katechezę ponadgimna-
zjalną. Ta forma katechezy powinna odbywać się permanentnie 
w dużych ośrodkach diecezji. Obejmuje ona również 25 tematów 
i powinna być prowadzona przy większym udziale świeckich. 

 14. Prosimy o  przekazywanie informacji do Referatu Rodzin, gdzie 
aktualnie odbywają się katechezy przedmałżeńskie w dekanacie. 

 15. Prosimy księży proboszczów, aby zachęcali narzeczonych do udzia-
łu w rejonowym dniu skupienia, organizowanym w II Niedzielę: 
Adwentu, Wielkiego Postu, czerwca i września.

 16.  Warto też zachęcać narzeczonych do uczestniczenia w spotkaniach 
pogłębiających przygotowanie do sakramentu małżeństwa, np. 
„Weekendach dla narzeczonych”, które organizowane są w diecezji 
cztery razy w roku.

(Jest to treść wystąpienia na konferencjach rejonowych dla duchowieństwa  
archidiecezji gnieźnieńskiej, które przedstawiła p. Teresa Niewiadomska).





III. IV Sympozjum pośwIęcone  
małżeńStwu I rodzInIe  

Rodzina: pRaca i świętowanie





dr Teresa Pacyńska

SprawozdanIe

Dnia 17 września 2011 r., w Prymasowskim Wyższym Seminarium 
Duchownym w Gnieźnie, odbyło się IV Sympozjum poświęcone małżeń-
stwu i rodzinie Rodzina: praca i świętowanie. Temat ten wiąże się z 30. rocz-
nicą ogłoszenia adhortacji apostolskiej Familiaris consortio (1921-2011). 
Sympozjum zorganizował Referat Duszpasterstwa Rodzin przy współpracy 
Bractwa Świętej Rodziny oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. Uro-
czystego otwarcia sympozjum dokonał wicerektor uczelni – ks. dr Paweł 
Kiejkowski. Następnie głos zabrał ks. kan. dr Franciszek  Jabłoński – Re-
ferent Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Gnieźnieńskiej, który przed-
stawił plan sympozjum, bieżące informacje na temat Światowych Spotkań 
Rodzin, struktur Duszpasterstwa Rodzin oraz terminarz Duszpasterstwa 
Rodzin. Ks. kanonik do stołu prezydialnego poprosił bp. Bogdana Wojtu-
sia – wikariusza generalnego archidiecezji gnieźnieńskiej, Mariolę Michal-
ską – rejonową doradczynię życia rodzinnego, dr. Mieczysława Guzewicza 
– biblistę i katechetę ze Wschowy, prelegenta, dr Teresę Pacyńską – para-
fialną doradczynię życia rodzinnego z parafii pw. bł. Jolenty w Gnieźnie. 
Po wprowadzeniu ks. dr. F. Jabłońskiego, uczestnicy wysłuchali referatów.

Pierwszy wystąpił bp Bogdan Wojtuś, który przedstawił wykład 
pt. Rodzina w nauczaniu Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 
Biskup przybliżył postać i osobowość Prymasa Tysiąclecia. Przypomniał 
o 110. rocznicy urodzin i 30. rocznicy śmierci. Osobiście poświadczył 
wielkość i aktualność nauki kard. Wyszyńskiego, jako jego uczeń z po-
korą odniósł się do mądrości inicjatyw, listów, przemówień i wystąpień. 
Ksiądz Prymas z odwagą służył społeczeństwu, był prawdziwym paste-
rzem Jezusa Chrystusa. Jako Ojciec duchowny głosił Ewangelię, Dobrą 
Nowinę, a  siłę widział w małżeństwie sakramentalnym i w  rodzinie. 
Nauka kard. Wyszyńskiego wskazywała na powołanie do małżeństwa 
i powołanie do rodziny. Te dwie płaszczyzny w połączeniu z fundamen-
tem duchowym stanowią dobro społeczeństwa i jego rozwój. Poznawa-
nie trudności miłości małżeńskiej w bliskości z Bogiem skutkuje otwar-
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tością i  zdolnością pokonywania barier życiowych. Ponadto zwracał 
uwagę, że należy czerpać siły z małżeństwa ustanowionego przez Boga. 
Małżeństwu nadano godność sakramentu, więc związek trwa w rzeczy-
wistości uświęconej. Więź, jedność, nierozerwalność małżeńska jest da-
rem, który ubogaca rozwój każdego człowieka. Brońmy życia, dbajmy 
o  wychowanie dzieci, chrońmy dziedzictwo kultury chrześcijańskiej. 
Człowiek ma obowiązek sumienia. Nauki Prymasa Wyszyńskiego kie-
rują nas także na ćwiczenia duchowe, modlitwę, rekolekcje, odnawianie 
ślubów małżeńskich. Ksiądz Prymas zachęcał do odważnego świadec-
twa, do kształtowania opinii publicznej, oddziaływania na najbliższe 
otoczenie i odpowiedzialność za Polskę.

Drugim prelegentem był dr Mieczysław Guzewicz, który wygło-
sił referat na temat Duszpasterstwo małżeństw sakramentalnych w świetle 
„Familiaris consortio”. Pan Gucewicz apelował o bezwzględną obronę 
małżeństw sakramentalnych. Z  zapałem powtarzał fragmenty cytatu 
ze wspomnianej adhortacji, iż małżeństwo i  rodzina stanowią jedną 
z najcenniejszych dóbr ludzkości. Zachęcał do poznania wartości mał-
żeństwa oraz rodziny i bycia im wiernym. Energicznie nawoływał do 
głoszenia Dobrej Nowiny o małżeństwie. Apelował o to, by nie nisz-
czyć małżeństwa, by nie zniekształcać rodziny, gdyż w nich mieści się 
dobro społeczne i rozwój ludzkości. Podkreślił ważność duszpasterstwa 
małżeństw i  istotę sakramentu małżeństwa. Nawoływał do tego, by 
być świadomym, zaangażowanym i  odpowiedzialnym w  umacnianiu 
moralności małżeńskiej. Motywacją do pracy powinna stać się popra-
wa jakości małżeństwa i jego doskonalenie ku szczęściu. Prelegent jest 
przekonany, iż każde małżeństwo można uratować.

„Przed nami nowe wyzwania i zadania. Uaktualnianie i przypomi-
nanie o najwyższych wartościach, którymi są Bóg, małżeństwo i rodzina 
– mówił dr Guzewicz. – Nie okaleczajmy serc i osobowości społeczeń-
stwa przez rozwody. Ta rana nigdy się nie goi. Budujmy trwałe mał-
żeństwa, ograniczajmy zło! Niech przesłanie Dobrej Nowiny o małżeń-
stwie zabłyśnie, wypełni przestrzeń myślową! Niech postawa rodziców 
kształtuje mentalność nierozerwalności związku małżeńskiego. Sukces, 
siła w przykładnych małżeństwach. Niech to będzie zaczyn, a jego moc 
ujrzymy! Zajmijmy się wreszcie jakością małżeństwa. Utożsamiajmy się 
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z godnością chrześcijańską. Rodzina jest instytucją, a fundamentem ro-
dziny jest małżeństwo! Prawidłowo ustanowione małżeństwo”.

Po każdym wykładzie słuchacze nagrodzili wykładowców burzą 
oklasków. Następnie uczestnicy zostali podzieleni na 3 grupy, w któ-
rych dzielili się swoimi przemyśleniami oraz doświadczeniami w kon-
tekście usłyszanych wykładów. 

W imieniu pierwszej grupy wnioski przedstawił Marek Kubiak – 
rejonowy doradca życia rodzinnego dla dekanatu Gniezno II i okolic. Naj-
ważniejsze wnioski tej grupy skupiają się wokół następujących problemów:
 1. Sakramentalność małżeństwa.
 2. Odwaga świadectwa ucznia Chrystusa. 
 3. Siła modlitwy. 
 4. Potrzeba edukacji.

Drugą grupę reprezentował Hieronim Muraszko – Bractwo 
Świętej Rodziny w Gnieźnie. Najważniejsze uwagi to:
 1. Potrzeba uczestnictwa i zaangażowania księży. 
 2. Odnowa Dzieła Biblijnego – misyjność małżeństwa. 
 3. Tworzenie wspólnot parafialnych i ich działanie.
 4. Radość służenia.

Trzecia grupa wydelegowała Piotra Krzewińskiego z Wrześni. Ta 
grupa skupiła się wokół następujących tematów: 
 1. Przywoływać aktualność słów papieża Jana Pawła II i kard. Stefana 

Wyszyńskiego.
 2. Hierarchia wartości: Bóg, małżeństwo, dzieci, rodzice. 
 3. Dialog, przebaczenie. 
 4. Miłość małżeńska.

Sympozjum podsumował ks. kan. dr Franciszek Jabłoński. Wska-
zał na potrzebę siły autorytetów. Podkreślił moc oddziaływania mistrza 
na ucznia. 

Według niego sukcesem było jednoznaczne stwierdzenie słuszności 
idei obrony małżeństw sakramentalnych i ukazywanie piękna miłości 
małżeńskiej. Po ożywionych dyskusjach utwierdził się w konieczności 
organizowania zjazdów, konferencji, itp.

Na koniec podziękował wszystkim za przybycie i  zaangażowanie 
oraz chęć udziału w następnych inicjatywach.
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z lIStu paSterSKIeGo prymaSa polSKI  
arcyBISKupa metropolIty GnIeźnIeńSKIeGo józefa 

KowalczyKa na I nIedzIelę adwentu 

(…) KoścIół naSzym domem

Wraz z I Niedzielą Adwentu rozpoczynamy nowy rok liturgiczny 
i  nowy rok pracy duszpasterskiej, któremu towarzyszy hasło: Kościół 
naszym domem. Kontynuuje on rozpoczęty przed rokiem trzyletni cykl 
pracy duszpasterskiej Kościoła w  Polsce w  myśl hasła Kościół domem 
i szkołą komunii. Rok 2012 poświęcony jest wymiarowi horyzontalne-
mu komunii. Założeniem programu jest budowanie chrześcijańskich 
relacji z  bliźnimi na fundamencie komunii z  Bogiem – przejście od 
doświadczenia bliskości Boga do doświadczenia bliskości człowieka.

Obraz domu niesie ze sobą głębokie treści. Od wieków jest symbo-
lem tego, co szczególnie bliskie i drogie każdemu człowiekowi. W Sta-
rym Testamencie pod pojęciem domu rozumiano zarówno materialną 
budowlę, jak i wspólnotę rodzinną, a także społeczność rodową i na-
rodową. Dom jest dziełem Boga i człowieka. Psalmista jasno wyraża tę 
myśl, mówiąc: „Jeśli Pan domu nie zbuduje, na próżno trudzą się jego 
budowniczowie” (Ps 127,1).

Idea bosko-ludzkiego budowniczego domu kontynuowana jest 
w  Nowym Testamencie. Św. Paweł podkreśla, że dom chrześcijański 
zbudowany jest na mocnym fundamencie, którym jest sam Chrystus 
Jezus (por. 1 Kor 3,11). Na tym fundamencie powstała wspólnota 
uczniów, zarówno wspólnota rodzinna, jak i wspólnota Kościoła po-
wszechnego (por. 1 Kor 3,10). A zatem – jak poucza nas Apostoł Paweł 
– „Nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywa-
telami świętych i domownikami Boga – zbudowani na fundamencie 
apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus 
Jezus. W Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świą-
tynię, w Nim i wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by 
stanowić mieszkanie Boga przez Ducha” (Ef 2,19-22).

Domownikami tego Bożego domu – Kościoła – staliśmy się przez 
chrzest św. Jako ochrzczeni nie należymy już do samych siebie, ale do 
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Chrystusa, który za nas umarł i zmartwychwstał. Od tej chwili każdy 
z nas jest powołany do tego, aby na miarę swoich możliwości i talentów 
służyć swoim siostrom i braciom we wspólnocie Kościoła (por. KKK 
1269). Jako chrześcijanie, świeccy i  duchowni, jesteśmy Kościołem, 
a nie tylko w Kościele. Jesteśmy jego częścią. Każdy bez wyjątku. Nie 
jesteśmy w Kościele obcymi. 

(…) parafIa naSzym domem

Ze względu na swój wspólnotowy charakter, parafia odgrywa 
niezastąpioną rolę w ewangelizacji, a tym samym w posłudze duszpa-
sterskiej (por. DA 10). Przedmiotem szczególnej troski duszpasterskiej 
w  Kościele jest małżeństwo i  rodzina jako wspólnota życia i  miłości 
(por. KDK 48; FC 13; EV 42), a zatem pierwsza wspólnota, która prze-
kazuje człowiekowi Ewangelię oraz prowadzi go do ludzkiej i chrześci-
jańskiej dojrzałości. Mając to na uwadze, zachęcam wszystkich dusz-
pasterzy i małżonków do zapoznania się z katechezami Rodzina: praca 
i  świętowanie opracowanymi przez Papieską Radę ds. Rodziny. Mają 
one przygotować nas do VII Światowego Spotkania Rodzin w Medio-
lanie (30 maja – 3 czerwca 2012 r.) oraz zainspirować do wypracowania 
umiejętnego sposobu łączenia w życiu rodzinnym pracy i czasu na mo-
dlitwę, Eucharystię oraz wspólne świętowanie.

Inną formą pomocy małżonkom, szczególnie młodym, są specjal-
ne Msze św. organizowane z okazji kolejnych rocznic ślubu. W czasie 
wspomnianej Liturgii eucharystycznej małżonkowie słuchają odpo-
wiednio przygotowanego Słowa Bożego, odnawiają swoje przyrzeczenia 
małżeńskie i otrzymują specjalne błogosławieństwo umacniające ich na 
dalsze budowanie Kościoła domowego, który stanowią. Cieszy mnie 
fakt, że w wielu parafiach naszej archidiecezji jest praktykowana ta for-
ma duszpasterskiej troski o małżeństwa i rodziny.

Szansą dla młodego pokolenia na pogłębienie więzi z parafią, bę-
dącą naszym domem, jest katecheza parafialna dla młodzieży ponad-
gimnazjlanej. Jest ona również pomocą  w wychowaniu młodych do 
odpowiedzialnej miłości i wyboru drogi życiowej. Dlatego, Drodzy Ro-
dzice, w poczuciu odpowiedzialności za religijne wychowanie waszych 
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synów i córek proszę, abyście dopilnowali udziału Waszych dzieci w tej 
formie katechezy, a duszpasterzy zachęcam, by do jej zorganizowania 
i przeprowadzenia powołali odpowiednie zespoły pastoralne.

W dziele nowej ewangelizacji ważną rolę odgrywają wierni świec-
cy, ciągle jeszcze nie biorący we właściwym stopniu udziału w  życiu 
Kościoła. Parafie, które są najbardziej wysuniętymi placówkami Ko-
ścioła w jego kontakcie ze światem, muszą być otwarte na współpracę 
z diecezją, a poprzez nią z Kościołem powszechnym. Zachęcam zatem 
Księży Proboszczów do tworzenia Parafialnych Rad Duszpasterskich 
i Ekonomicznych. Rady te bowiem mogą wpływać na pogłębianie życia 
religijnego w parafii poprzez pomoc w odkryciu lokalnych akomodacji 
diecezjalnego programu duszpasterskiego oraz poprzez wprowadzanie 
ich w życie wspólnoty parafialnej.



Teresa Niewiadomska

 „KoścIół naSzym domem”  
wSKazanIa dla parafIalnych doradców  

w śwIetle proGramu duSzpaSterSKIeGo na roK 2011/2012

Ze względu na wspólnotowy charakter, parafia odgrywa niezastą-
pioną rolę w ewangelizacji, a  tym samym w posłudze duszpasterskiej 
(por. DA 10). Przedmiotem szczególnej troski duszpasterskiej w Ko-
ściele jest małżeństwo i  rodzina jako wspólnota życia i  miłości (por. 
KDK 48; FC 13; EV 42), a zatem pierwsza wspólnota, która przeka-
zuje człowiekowi Ewangelię oraz prowadzi go do ludzkiej i chrześcijań-
skiej dojrzałości.

Doradcy w swojej posłudze powinni również w sposób pośredni 
nawiązywać do hasła roku duszpasterskiego. Szczególnie na spotka-
niach z narzeczonymi należy poruszyć dwa aspekty: rodzina jako dom 
i ciało świątynią Ducha Świętego.

rodzIna jaKo dom

Rodzina jest tym szczególnym miejscem, gdzie człowiek uczy się 
żyć, wierzyć i kochać. To miejsce życia, rozwoju, wzrastania, wiary, na-
dziei, a nade wszystko miłości. To bezpieczna przystań, z  której wy-
chodzi i do której dąży każdy jej domownik. Rodzina chrześcijańska 
jest komunią osób, znakiem i obrazem komunii Ojca i Syna w Duchu 
Świętym (KKK 2205). W czasach apostolskich i ojców Kościoła można 
zauważyć wyraźną relację pomiędzy Kościołem a rodziną. W rodzinie 
Kościół się uobecnia, a rodzina czerpie z bogactwa Kościoła, aby reali-
zować zadania, do których została powołana. Po raz pierwszy małżeń-
stwo i  rodzina zostały nazwane „małym Kościołem”, „miniaturą Ko-
ścioła” w IV wieku przez św. Jana Chryzostoma, patriarchę Konstanty-
nopola („I nocą nawet wstawaj, klękaj i módl się. Trzeba, aby twój dom 
był stale domem modlitwy. Kościołem”). W rodzinie chrześcijańskiej 
można doświadczyć najważniejszych elementów Kościoła: stołu słowa 
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Bożego, świadectwa wiary, obecności Chrystusa. Św. Augustyn nato-
miast porównywał funkcję ojca w rodzinie do funkcji biskupa – jeden 
i drugi powinien dbać o wspólnotę wiary („Biskup to ten, który strzeże, 
nadzoruje, czuwa, jest pełen świętości”). 

Niezwykle ważne jest, aby doradcy ukazywali zadania małżonków 
i rodziny chrześcijańskiej co do praktyk religijnych: czytanie i dziele-
nie się Słowem Bożym, modlitwa indywidualna, małżeńska i  rodzin-
na oraz miejsce symboli religijnych (krzyż, kropielnica, obrazy święte 
itp.). Powinni wskazywać, że ważnym elementem życia religijnego ro-
dziny stanowi chrześcijański charakter świąt. Również poprzez własny 
przykład doradców. Można też wykorzystać przykład błogosławionych 
małżonków. Referat Rodzin przygotował specjalny obrazek – patroni 
małżeństw.

Ważne jest uświadomienie narzeczonych, że w budowaniu wspól-
noty małżeńskiej i rodzinnej ważne miejsce zajmują Msze św. z okazji 
kolejnych rocznic ślubu. Od kilku lat Referat Rodzin organizuje takie 
Msze św. w różnych rejonach. Także wielu proboszczów widzi potrze-
bę odprawiania takich Mszy św. w swoich parafiach, podczas których 
małżonkowie słuchają odpowiednio przygotowanego Słowa Bożego, 
odnawiają swoje przyrzeczenia małżeńskie i otrzymują specjalne błogo-
sławieństwo, umacniające ich na dalsze budowanie Kościoła domowego. 

cIało śwIątynIą ducha śwIęteGo

Narzeczeństwo to czas przygotowujący dwoje ludzi do ciągłego od-
dawania daru z siebie w małżeństwie. Ważnym zagadnieniem w przeży-
waniu narzeczeństwa jest czystość przedmałżeńska, która zobowiązuje 
do panowania nad cielesnością, by miłość nie ugrzęzła w zmysłowości. 
Stąd narzeczonych należy zachęcać do trwania w czystości. 

Troska o  ciało, które jest świątynią Ducha Świętego, w małżeń-
stwie przejawia się m.in. poprzez stosowanie naturalnych metod roz-
poznawania płodności. W małżeństwie jednym z najbardziej istotnych 
przejawów cielesnego wyrażania miłości jest współżycie małżeńskie. 
W  naturalnym planowaniu rodziny (NPR) chodzi o  coś więcej niż 
dyscyplinę pomiarów, notatki, wstrzemięźliwość od aktu małżeńskie-
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go. Chodzi o obuwanie swojej tożsamości nowego człowieczeństwa po-
przez przyjęcie nowego stylu życia, chodzi o poprawienie jakości życia. 
Metody Rozpoznawania Płodności stanowią swoistą drogę do szczęścia 
i samorealizacji. Kobieta ma większe poczucie swojej wartości. Poprzez 
obserwację swojego cyklu kształtuje swój charakter, a poprzez mierze-
nie temperatury, postrzeganie zmian śluzu, obserwacji szyjki i robieniu 
notatek uczy się sumienności, dokładności, systematyczności, rzetelno-
ści i cierpliwości. Bardzo ważne i cenne jest tutaj wparcie męża, który 
akceptuje jej płodność i uczy się okazywać miłość w inny sposób. Uczy 
szacunku dla siebie i drugiego człowieka. Przeżywanie NPR w duchu 
wiary może stać się modlitewną rozmową z Bogiem, który jest Stwór-
cą. Rozpoznawanie czasu płodności i  niepłodności to wsłuchanie się 
w mowę Boga. Naturalne Metody Rozpoznawania Płodności nieroze-
rwalnie łączą się z odpowiedzialnym rodzicielstwem. 

Małżonkowie nie powinni stosować środków antykoncepcyjnych, 
ponieważ destrukcyjnie wpływają one zarówno na zdrowie, jak i  na 
więzi między małżonkami. Sięganie po antykoncepcję nie tylko szkodzi 
zdrowiu fizycznemu, ale wpływa również na relacje między małżonka-
mi. Oznacza też rezygnację z kierowania seksualnością mocą własnej 
świadomości i wolności. Troska o zachowanie ciała w świętości obejmu-
je jednak nie tylko sprawy seksualności człowieka, ale również wszystko 
to, co ciało wyniszcza, np. alkoholizm, narkomanię, itp. Powinniśmy 
również troszczyć się o świętość ciała bliźniego. Troska ta obejmuje za-
równo życie rodzinne, jak i wszelkie relacje towarzyskie i społeczne. 

Warto podkreślać, że chrześcijaństwo jest wrogiem nie ciała, lecz 
grzechu, który degraduje cielesność – dobre dzieło Stwórcy. Ciało wy-
maga nie potępienia, lecz obrony i troski.

przyGotowanIe do małżeńStwa

Program duszpasterski jeszcze raz przypomina najistotniejsze spra-
wy związane z przyjęciem sakramentu małżeństwa. Przygotowanie do 
przyjęcia sakramentu małżeństwa powinno odbywać się zgodnie z In-
strukcją Referatu Duszpasterstwa Rodzin o przygotowaniu do sakra-
mentu małżeństwa oraz o duszpasterstwie małżeństw.
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Pierwszy etap przygotowania do małżeństwa stanowi przygotowa-
nie dalsze, które obejmuje przygotowanie w rodzinie, w szkole i parafii 
poprzez katechizację oraz poprzez grupy rówieśnicze, a także poprzez 
katolickie środki społecznego przekazu. Następnie jest przygotowanie 
bliższe (katechizacja przedmałżeńska), które obejmuje ponadgimna-
zjalną katechezę szkolną (zawierającą także tematy dotyczące małżeń-
stwa i rodziny) oraz katechezę parafialną. 

Parafialna katecheza dla młodzieży ponadgimnazjalnej została 
wprowadzona zarządzeniem księdza arcybiskupa (N.3118/2004/Abp) 
począwszy od Adwentu 2004 r. i obowiązuje w każdej parafii. Kateche-
za powinna rozpocząć się po ukończeniu gimnazjum i być kontynu-
owana przez 3 lata (25 spotkań). Katechezę tę powinien poprowadzić 
specjalnie powołany zespół pastoralny. Spotkania formacyjno-meto-
dyczne dla zespołów pastoralnych organizowane są przez Wydział Ka-
techetyczny, Referat Rodzin i Referat Młodzieżowy dwa razy w roku. 
Celem tej katechezy jest wychowywanie do odpowiedzialnej miłości 
i wyboru drogi życiowej. Program winien położyć szczególny nacisk na 
formację duchową uczestników i prowadzić ich do udziału w życiu re-
ligijno-sakramentalnym wspólnoty parafialnej. Ważnym elementem tej 
katechezy jest również ukazywanie aspektu religijno-sakralnego mał-
żeństwa i życia w rodzinie. 

Przypomina również, że w sytuacjach zaniedbania przez młodzież 
tej formy katechezy należy podjąć dodatkowy trud katechezy zastęp-
czej, w  której uczestniczyć będą już narzeczeni nie uczęszczający na 
katechezę ponadgimnazjalną. Ta forma katechezy powinna odbywać 
się permanentnie w dużych ośrodkach diecezji. Obejmuje ona 25 te-
matów i powinna być prowadzona przy większym udziale świeckich. 
W razie zaniedbania przez narzeczonych katechezy przedmałżeńskiej, 
zawsze można ją uzupełnić poprzez indywidualną katechezę przygo-
towaną przez księdza proboszcza, w  formie osobistych rozmów i po-
uczeń, popartych odpowiednią literaturą. 

Ostatni etap stanowi przygotowanie bezpośrednie. Zgodnie 
z  wymaganiami kościelnego prawa powszechnego, małżeństwo po-
winno być przygotowane i zawarte w parafii stałego lub tymczasowego 
zamieszkania albo przynajmniej miesięcznego pobytu któregokolwiek 
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z  nupturientów (nie jest konieczne formalne zameldowanie). Sama 
uroczystość zaślubin musi być poprzedzona właściwym przygotowa-
niem bezpośrednim, na które składają się: trzy rozmowy duszpasterza 
z narzeczonymi i trzy spotkaniach w Parafialnej Poradni Życia Małżeń-
skiego i Rodzinnego.

Celem rozmów duszpasterza z narzeczonymi jest uświadomie-
nie przyszłym małżonkom znaczenia sakramentu, którego szafarzami są 
oni sami. W czasie rozmowy w sposób dialogowy duszpasterz:
 – przedstawia narzeczonym zamysł Boży względem małżeństwa i ro-

dziny oraz omawia przymioty i wymogi miłości małżeńskiej,
 – ukazuje moralne zasady życia małżeńskiego,
 – omawia obrzędy liturgiczne sakramentu małżeństwa (Liturgię Sło-

wa, znaczenie symboli, sposób poruszania się, dobór pieśni, itp.),
 – wypełnia wraz z narzeczonymi protokół badania przedślubnego, 

na podstawie którego przekonuje się, czy narzeczeni pragną za-
wrzeć sakramentalny związek małżeński według nauki Kościoła.

KanonIczne BadanIe 

Badanie kanoniczne polega na sporządzeniu protokołu kanonicz-
nego badania narzeczonych. W protokole przedślubnym należy wpisać 
faktyczny adres zamieszkania (nie mają znaczenia zapisy organów ad-
ministracyjnych dotyczące zameldowania). 

W drugiej części protokołu (począwszy od punktu 5a), aby umoż-
liwić pełną swobodę wypowiedzi narzeczonych, należy osobno pytać 
każdą ze stron.

Obowiązek sporządzenia protokołu według KPK i Instrukcji Epi-
skopatu Polski należy do proboszcza parafii, w  której zawierane jest 
małżeństwo. Każdy duszpasterz, który otrzyma zgodę od proboszcza 
ma także prawo do przeprowadzenia badania przedślubnego.

Jeżeli małżeństwo ma być zawarte poza parafią narzeczonych, moż-
na błogosławić taki związek na podstawie przedstawionej licencji lub na 
podstawie pisemnej zgody właściwego proboszcza na przeprowadzenie 
kanonicznego badania narzeczonych w parafii planowanych zaślubin.
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Jeżeli z kolei narzeczeni mieszkają poza krajem, z punktu widzenia 
praktycznego najlepiej jest, gdy badanie przedślubne zostanie przepro-
wadzone w tamtejszej parafii (lub ośrodku polonijnym), która wystawi 
licencję. 

Istotnym elementem przygotowania do małżeństwa są 3 spo-
tkania w Parafialnej Poradni Życia Małżeńskiego i Rodzinnego.

Proboszcz, zaraz po zgłoszeniu się pary narzeczonych, powinien 
skierować ich do Parafialnej Poradni Życia Małżeńskiego i Rodzinne-
go i powiedzieć o obowiązku uczestnictwa w trzech spotkaniach. Pro-
boszcz wręcza im ABC dla narzeczonych wraz z indeksem. Celem spo-
tkań w katolickiej poradni jest:
 – uświadomienie wspólnej odpowiedzialności za przekazywanie życia,
 – zapoznanie się z naturalnymi metodami rozpoznawania płodności,
 – spotkanie z małżonkami stosującymi te metody,
 – ukazanie ujemnych skutków antykoncepcji, aborcji, itp.

Doradcy nie mogą unikać trudnych tematów. Ważne, aby na spo-
tkaniu zachęcali do ćwiczeń z naturalnych metod rozpoznawania płod-
ności oraz do tego, by narzeczona prowadziła własne obserwacje. 

Ważnym elementem formacji narzeczonych jest udział w  rejo-
nowym dniu skupienia, organizowanym w  II Niedzielę: Adwentu, 
Wielkiego Postu oraz czerwca i  września w  następujących parafiach: 
Chodzież – par. pw. Nawiedzenia NMP; Gniezno – par. pw. bł. Micha-
ła Kozala; Murowana Goślina – par. pw. Najwyższego Arcykapłana Je-
zusa Chrystusa; Markowice – klasztor; Słupca – par. pw. św. Leonarda; 
Rogoźno – par. pw. Świętego Ducha; Wągrowiec – par. pw. św. Jakuba; 
Żnin – par. pw. NMP Królowej Polski.

Należy również zachęcać narzeczonych do uczestnictwa w dodat-
kowych spotkaniach pogłębiających przygotowanie, np. „Weekendów 
dla narzeczonych”, które organizowane są w diecezji cztery razy w roku.

Spowiedź przedślubna jest jednym z  ważniejszych elementów 
bezpośredniego przygotowania do małżeństwa. Wymaga pogłębionego 
rachunku sumienia w dziedzinie wzajemnej relacji do Boga i względem 
siebie. Korzystając z dwóch spowiedzi przedślubnych, narzeczeni mają 
ponownie doświadczyć tego, że Bóg jest miłosierny i przebacza oraz daje 
im łaskę do życia zgodnego z zamysłem Bożym względem małżeństwa. 
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Narzeczeństwo to czas przygotowujący dwoje ludzi do ciągłego od-
dawania daru z siebie w małżeństwie. Ważnym zagadnieniem w przeży-
waniu narzeczeństwa jest czystość przedmałżeńska, która zobowiązuje 
do panowania nad cielesnością, by miłość nie ugrzęzła w zmysłowości. 
Stąd narzeczonych należy zachęcać do trwania w czystości. 

Jeżeli narzeczeni mieszkają razem, należy przede wszystkim 
zachęcić ich do podjęcia czystości w  specjalnym dla nich okresie 
narzeczeństwa (nawet z propozycją zamieszkania osobno na ten czas). 
Jeżeli będzie to dla nich niemożliwe i nierealne do wykonania, należy 
ich poinformować o odbyciu tylko jednej spowiedzi przedślubnej.

W liturgii małżeństwa powinny wyraźnie występować zasadnicze 
elementy, a  mianowicie: liturgia słowa, zgoda zawierających umowę 
małżeńską, modlitwa o błogosławieństwo Boże, komunia eucharystycz-
na obojga małżonków i pozostałych uczestników. Stąd też narzeczonych 
powinno się pouczać, aby w pierwszym rzędzie przy wyborze świadków 
uwzględniali takie osoby, które będą mogły przyjąć komunię św. 

Należy jednak pamiętać, że według KPK świadkowie muszą być 
jedynie zdolni do kościelnych i  państwowych aktów prawnych (por. 
kan. 1108 KPK).

Prośbę o wygłoszenie zapowiedzi należy skierować do parafii fak-
tycznego zamieszkania. Jeśli narzeczeni mieszkają krócej niż 6 miesięcy 
na terenie należącym do ich obecnej parafii, należy umieścić zapowiedzi 
również w poprzednim miejscu zamieszkania. 

Przy wygłaszaniu zapowiedzi przedślubnych należy pamiętać, że 
dla celów duszpasterskich można zamieścić imię, nazwisko i  parafię, 
z jakiej pochodzą narzeczeni. Pozostałe informacje, np. adres zamiesz-
kania, numer telefonu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych 
z 1997 r., nie powinny być umieszczane w treści zapowiedzi, chyba że 
osoba zainteresowana (w tym przypadku narzeczeni) wyrażą zgodę.

Właściwym miejscem do zawierania sakramentu małżeństwa jest 
kościół parafialny. W innym kościele lub kaplicy sakrament może być 
zawarty za zezwoleniem ordynariusza miejsca lub proboszcza. Miejsco-
wy ordynariusz może zezwolić na zawarcie małżeństwa w innym odpo-
wiednim miejscu (por. kan. 1118). 
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Podczas celebracji sakramentu małżeństwa w kościele nie powinny 
znajdować się niewłaściwe dekoracje.

Sprawowanie sakramentu należy starannie przygotować. Warto za-
proponować narzeczonym, aby sami wybrali czytania na tę uroczystość, 
a także zachęcić, by oni oraz ich krewni i znajomi czynnie zaangażowali 
się we Mszy św. (przeczytanie czytań mszalnych, modlitwa powszechna, 
procesja z darami, itp.).

W czasie Mszy św. ślubnej zaleca się udzielenie komunii św. pod 
dwiema postaciami: przez spożycie krwi Pańskiej z kielicha albo przez 
zanurzenie. Narzeczonych należy odpowiednio przygotować do przy-
jęcia komunii św. pod dwiema postaciami w czasie ostatniej katechezy 
przed ślubem.

Duszpasterze powinni zachęcać narzeczonych do tego, aby nie pla-
nowali ślubu w piątek. Jeżeli jednak istnieją ku temu uzasadnione po-
wody, proboszcz parafii, na terenie której odbywa się przyjęcie weselne, 
powinien udzielić na prośbę narzeczonych stosownej dyspensy od za-
chowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i od zachowania 
pokutnego charakteru piątku. Dyspensa obejmuje wszystkich uczestni-
ków uroczystości, niezależnie od miejsca ich zamieszkania (por. 1245 
KPK).

Dyspensy od pokutnego charakteru piątku nie należy udzielać 
w okresie Wielkiego Postu. 

(Źródło: Program Duszpasterski Archidiecezji Gnieźnieńskiej na rok 
2011/2012, Kościół naszym domem. Kościół domem i szkołą komunii, WAG 2011)



„człowIeK myślI, a pan BóG... wIe lepIej”  
– rozmowa Bernadety KruSzyK  

z Bp. BoGdanem wojtuSIem oBchodzącym 20 maja  
złoty juBIleuSz KapłańStwa 

20 maja minie dokładnie 50 lat od chwili, gdy w  katedrze 
gnieźnieńskiej otrzymał Ksiądz Biskup święcenia kapłańskie z rąk 
Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego. Jakie uczucia to-
warzyszą Księdzu Biskupowi, gdy wraca myślą do tych chwil? 

Czuję przede wszystkim ogromną wdzięczność wobec Pana Boga 
za ten wielki i niezasłużony dar, jakim jest powołanie do kapłaństwa. 
Jestem wdzięczny także moim rodzicom za ich trud i poświęcenie. To 
z  domu rodzinnego wyniosłem umiłowanie tradycji i  szacunek dla 
Kościoła. Mieliśmy w rodzinie siostrę zakonną i dwóch księży. Jeden 
z nich wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, gdzie zbudował ko-
ściół, plebanię, dom dla sióstr i sierociniec. Przez wiele lat nam poma-
gał. Rodzice często o nim opowiadali. Odwiedziłem kiedyś jego parafię. 
Do dziś otaczany jest tam wielkim szacunkiem i wdzięcznością. Z per-
spektywy tych pięćdziesięciu lat widzę wyraźnie, jak Pan Bóg człowieka 
prowadzi. Na bieżąco trudno to dostrzec. Bywa, że człowiek się buntuje 
przeciw planom Bożym. Ale Pan Bóg wie lepiej. Doświadczyłem tego 
w swoim życiu wielokrotnie. 

Wspomniał Ksiądz Biskup o  rodzinie. Czy już wtedy myślał 
Ksiądz Biskup o kapłaństwie?

Ta myśl pojawiła się pod koniec szkoły podstawowej. Moja ro-
dzina była bardzo religijna. Nie było mowy o niedzieli bez Mszy św. 
W maju chodziliśmy na majowe, w październiku na różaniec. Byłem 
ministrantem i bardzo się do tej służby przykładałem. Któregoś dnia 
ksiądz proboszcz powiedział do mnie: „Ty chyba powinieneś zostać 
księdzem”. Nigdy więcej tego nie powtórzył, ale mi te słowa nie dawały 
spokoju. Ojciec radził, bym poszedł do technikum elektrycznego, ale 
ja wybrałem liceum ogólnokształcące, bo słyszałem, że po nim łatwiej 
w seminarium. W liceum myśl o kapłaństwie przypływała i odpływała. 
Był nawet moment, że chciałem iść na historię. Ostatecznie, po rozmo-
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wie z księdzem prefektem, złożyłem papiery w gnieźnieńskim semina-
rium duchownym. 

Kiedyś myślałem, że to moje powołanie jest takie zwyczajne, takie 
mało efektowne. Słyszałem, że inni przeżywają jakieś nagłe olśnienia, 
gwałtowne nawrócenia. A ja tak krok po kroku, powoli dojrzewałem 
do kapłaństwa. Aż kiedyś przeczytałem wspomnienia obecnego papie-
ża i okazało się, że jego droga była podobna. Dziś dostrzegam w tym 
wielkość Boga, że potrafi prowadzić człowieka do celu bardzo różnymi 
ścieżkami. 

Jak wspomina Ksiądz Biskup pierwszą parafię? 
Z wielkim sentymentem i  serdecznością. Po święceniach rodzice 

przeprowadzili się do Bydgoszczy i ja, chcąc być bliżej, prosiłem w du-
chu, by właśnie tam mnie skierowano, albo chociaż do parafii w jakimś 
większym miasteczku. A tu czytam Czeszewo-Orzechowo. Nie wiedzia-
łem, gdzie to jest! Przyznam, że poczułem ukłucie rozczarowania. Ko-
ledzy szli do Jarocina, Wrześni, a ja na wieś. Jak się okazało, ta parafia 
była dla mnie wielkim błogosławieństwem. Jej proboszczem był ks. Ta-
deusz Błażejewski, człowiek wielkiej kultury i wiedzy. Miał wspaniałą 
bibliotekę i niemal zawsze widywałem go z książką. To on rozmiłował 
mnie w teologii. Nauczył też doceniać piękno poezji i muzyki, których 
był wielkim miłośnikiem. Do dziś pamiętam jego wspaniałe kazania, 
w których przemycał cytaty naszych wieszczów. Można powiedzieć, że 
po formacji seminaryjnej otrzymałem jeszcze jedną, pogłębioną, jaką 
był przykład jego kapłańskiego życia. 

Które z zadań na kapłańskiej drodze najbardziej Księdza Bi-
skupa zaskoczyło? 

Tak naprawdę zaskoczony byłem dwukrotnie. Najpierw, gdy zo-
stałem rektorem seminarium duchownego. Nie spodziewałem się tej 
nominacji i  uważałem, że jest wielu odpowiedniejszych kandydatów 
na to miejsce. Drugi moment to było powołanie mnie na biskupa po-
mocniczego archidiecezji gnieźnieńskiej. Do dziś zadaję sobie pytanie, 
dlaczego Pan Bóg wybrał właśnie mnie. Mam jednak wielką ufność 
w Bożą Opatrzność i jestem przekonany, że nawet jeśli czasem nie rozu-
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miemy wyroków Pana Boga, to w konsekwencji okazują się one dla nas 
najlepsze. Często powtarzam sobie i innym: zrób wszystko, co możesz, 
a resztę oddaj Bogu, On będzie działał, nawet jeśli ty straciłeś nadzieję. 

Bp Bogdan Wojtuś urodził się 4 lipca 1937 r. w Łąsku Wielkim 
k. Bydgoszczy. Jego ojciec był rzemieślnikiem, matka – osoba niezwykle 
religijna – zajmowała się prowadzeniem domu. W dzieciństwie przy-
szły gnieźnieński biskup pomocniczy był ministrantem. Jak przyznaje, 
pierwsza myśl o kapłaństwie pojawiła się pod koniec szkoły podstawo-
wej. Święcenia kapłańskie Bogdan Wojtuś przyjął 20 maja 1961 r. w ka-
tedrze gnieźnieńskiej z rąk prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego. 
Po święceniach został skierowany do pracy w parafii pw. św. Mikołaja 
w Czeszewie. Później posługiwał w parafii pw. św. Marcina w Jarocinie. 
Po trzech latach został wysłany na studia specjalistyczne z zakresu teo-
logii moralnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie w 1972 r. 
uzyskał tytuł doktora. Rok wcześniej prymas Stefan Wyszyński miano-
wał go archidiecezjalnym duszpasterzem rodzin. W 1982 r. ks. Wojtuś 
został mianowany rektorem gnieźnieńskiego seminarium duchownego. 
Powierzono mu odpowiedzialne zadanie rozbudowy uczelni. Dzięki 
ofiarności mieszkańców archidiecezji gnieźnieńskiej i darczyńców sta-
nął nowy gmach. Jak mówi jubilat, w tamtych trudnych czasach był on 
jednak nie tylko nowym budynkiem seminarium, ale także znakiem, że 
Kościół trwa i nie dał się zastraszyć. Tuż po zakończeniu prac budowla-
nych do Gniezna przyszła decyzja papieża Jana Pawła II o mianowaniu 
ks. rektora Bogdana Wojtusia biskupem pomocniczym archidiecezji 
gnieźnieńskiej. Bp Wojtuś jest doktorem teologii, wikariuszem gene-
ralnym i przewodniczącym wydziału duszpasterstwa specjalistycznych 
Kurii Metropolitalnej w  Gnieźnie oraz profesorem teologii moralnej 
PWSD w Gnieźnie. Przez wiele lat był zaangażowany w działalność na 
rzecz rodziny także w strukturach Konferencji Episkopatu Polski. 

(Źródło: „Przewodnik Katolicki” 20/2011.



Ks. F. Jabłoński, ks. B. Czyżewski

Bp BoGdan wojtuś – BlISKIe Sercu małżeńStwo I rodzIna

Bp Bogdan Wojtuś wychowany w  ciepłym klimacie rodzinnego, 
wsłuchujący się w głos prymasa Wyszyńskiego i Jana Pawła II, w swojej 
posłudze kapłańskiej i biskupi bardzo często odnosi się do małżeństwa 
i rodziny. W swoich wypowiedziach podkreśla, że rodziny zawsze są mu 
bliskie, od nich też zależy przyszłość naszego narodu i  całej ludzkości. 
W czasie spotkań dla diecezjalnych duszpasterzy służby zdrowia bp Woj-
tuś miał możliwość spotkania się z kardynałem Karolem Wojtyłą i  za-
poznania się z  jego wizją duszpasterstwa. Miało to niewątpliwy wpływ 
na podjęcie późniejszych działań dotyczących obrony życia, małżeństwa 
i rodziny. Czerpał także z doświadczenia bp. Jana Czerniaka, który przez 
wiele lat odpowiadał za duszpasterstwo rodzin w archidiecezji gnieźnień-
skiej. Bp Bogdan Wojtuś był inicjatorem obchodów Narodowego Dnia 
Życia w Markowicach, a następnie w Gnieźnie. Gdy w 1991 r. ukazał 
się dokument Stolicy Apostolskiej – Karta Praw Rodziny zajął się jej roz-
powszechnieniem, np. poprzez organizowanie spotkań, w czasie których 
omawiał jej znaczenie dla małżeństwa i rodziny. Kiedy Organizacja Naro-
dów Zjednoczonych ogłosiła rok 1994 Międzynarodowym Rokiem Ro-
dziny, bp Wojtuś podjął m.in. inicjatywę, by w archidiecezji powstawały 
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. Kładł też duży nacisk na pracę Kato-
lickiego Poradnic twa Rodzinnego, którego celem jest większa aktywność 
doradców życia rodzinnego w każdej parafii.

Należy również wspomnieć o ważnej inicjatywie bp. Bog dana po-
legającej na zapraszaniu małżonków na specjalne Msze św., w  czasie 
których odnawiają złożone kiedyś przyrzeczenia małżeń skie. Bp Bog-
dan swoją troską otacza także ruchy prorodzinne, takie jak: Szensztac-
kie, Dzieło Rodzin oraz Ruch Domowy Kościół, „Wieczerniki Rodzin”. 
Wspiera również działalność Gnieźnieńskich Dni Rodzin organizowa-
nych w Gnieźnie przez Civitas Christiana.

F. Jabłoński, B. Czyżewski, Bliskie sercu małżeństwo i rodzina [w:] F. Jabłoński, 
B. Czyżewski (red.), Posłał mnie Pan, abym głosił Ewangelię, Gniezno 2011, s. 56-58.



Teresa Niewiadomska

odnowIenIe śluBowań małżeńSKIch  
w archIdIecezjI GnIeźnIeńSKIej (2004-2011)

Odnowienie ślubów małżeńskich na stałe wpisało się w kalendarz 
wydarzeń w  archidiecezji gnieźnieńskiej. Od 2004 r. przysięgę mał-
żeńską w  ramach spotkań noworocznych odnowiło w  archidiecezji 
gnieźnieńskiej łącznie ponad 16 tysięcy. Inicjatywa ta cieszy się dużą 
popularnością zarówno u kapłanów, którzy widzą potrzebę modlitwy 
za małżeństwa, jak i wśród samych małżonków, którzy przychodzą na 
Mszę św. w ich intencji. 

Odnowienie ślubowania co roku odbywa się w kilkunastu parafiach 
i przez te lata objęła prawie wszystkie dekanaty diecezji, ponad 60 parafii. 
Jak podkreśla bp Wojtuś, jest to dobra okazja, by podziękować małżon-
kom za ich wierność przysiędze małżeńskiej i jednocześnie zachęcić ich 
do dawania świadectwa Miłości, szczególnie w małżeństwie i  rodzinie, 
w dzisiejszej rzeczywistości, kiedy nierozerwalność małżeństwa jest wysta-
wiana na tak wielką próbę. Bardzo potrzeba takich świadków. Potrzeba 
ciągłego przypominania, czym jest sakrament małżeństwa i jak wielką ma 
wartość. Spotkania z małżonkami mają dwa podstawowe cele. Pierwszy 
to podkreślenie wagi małżeństwa jako sakramentalnego związku kobiety 
i mężczyzny, a także duchowe umocnienie małżonków. Drugi to promo-
cja działalności doradców życia rodzinnego oraz zachęcenie małżeństw 
do zaangażowania w działania parafii w ramach ruchów prorodzinnych. 
Do odnowienia przyrzeczeń małżeńskich proboszczowie zapraszają 
w szczególności te pary, które w danym roku obchodzą okrągłe rocznice 
ślubu. W niektórych parafiach zaproszenia do małżonków przygotowano 
imienne, w innych zapraszali osobiście po Mszy św., na kolędzie lub po 
prostu z ambony. W niektórych parafiach zaproszenie pojawiało się na 
parafialnej stronie internetowej. Dodatkowym zaproszeniem był artykuł 
w „Przewodniku Katolickim”.

Spotkania z małżonkami w parafiach najczęściej odbywają się pod 
koniec grudnia i w styczniu. Ślubowanie odnawiają także małżonkowie 
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w ciągu roku. Wówczas proboszczowie zapraszają ks. biskupa, aby spo-
tkał się z małżonkami i ich pobłogosławił. Każdego roku od wielu lat 
odnowienia przyrzeczeń organizuje par. w. Wojciecha w Wągrowcu. Co 
roku ślubowania odnawia ok. 250-300 par. Od wielu lat takie spotka-
nia organizuje także proboszcz parafii pw. NMP w Żninie, w ramach 
Żnińskich Spotkań Małżeństw z Gianną, każdego roku ponad 100 par 
wypowiada rotę przysięgi. Od trzech lat spotkania takie mają miejsce 
w parafii pw. św. Floriana Chodzieży, gdzie na zaproszenie ks. probosz-
cza odpowiada najwięcej (240-325 par). Na tę okazję Referat Rodzin 
przygotowuje specjalną pamiątkę odnowienia ślubowania. Pamiątka 
ta ma charakter ewangelizacyjny, gdyż zawiera przesłanie: przypomina 
o  błogosławionych małżonkach – Marii i  Ludwiku Quattrocchi, bł. 
Zelii i Ludwiku Martin, a także o św. Giannie Berencie Molli. W ubie-
głym roku na pamiątce tej znajdowało się przesłanie abp. Józefa Kowal-
czyka – prymasa Polski z okazji 30-lecia adhortacji Familiaris consortio. 
W tym roku pamiątka bezpośrednio nawiązuje do programu duszpa-
sterskiego 2011/2012 Kościół naszym domem i jest „mini” programem 
duszpasterskim dla rodziny.



Elżbieta i Piotr Krzewińscy

I oGólnopolSKI KonGreS małżeńStw w śwIdnIcy

W dniach 07-09 października 2011 r. w  Świdnicy odbył się 
I Ogólnopolski Kongres Małżeństw. Był to pierwszy kongres dotyczący 
małżeństwa; dotąd odbywały się kongresy rodzin. Delegatami archi-
diecezji było małżeństwo Elżbieta i Piotr Krzewińscy z Wrześni oraz 
ks. Franciszek Jabłoński.

tęSKnota za mIłoścIą.  
w Każdym człowIeKu jeSt tęSKnota za mIłoścIą wIerną I wIeczną 

Pierwszą prelekcję wygłosił o. Ksawery Knotz, kapucyn, który mó-
wił o akcie małżeńskim jako znaku jedności małżeńskiej. Podkreślił, że 
nasze człowieczeństwo, będące odbiciem obrazu Boga w nas, przejawia 
się nie tylko w tym, że mamy rozum i że jesteśmy wolni, ale także w tym, 
że wyróżnia nas męskość i  kobiecość. Bóg stworzył ludzi na swój ob-
raz jako tych, którzy się kochają i obdarzają się miłością na wzór Trójcy 
Świętej. W związku z tym w każdym człowieku jest tęsknota za miłością 
wierną i wieczną, bezinteresowną, taką, jaką kocha nas Pan Bóg. 

Bóg jednoczy małżonków w  całej pełni ich ludzkiego doświad-
czenia: duchowo, psychicznie, ale i cieleśnie, poprzez seksualność. Bóg 
przychodzi, objawia się w  więzi (relacji) małżeńskiej między kobietą 
i mężczyzną, którzy w sakramencie małżeństwa tworzą widzialny znak 
niewidzialnej łaski. Budowanie więzi jest procesem. Ludzie dźwigają 
bagaż swojego życia i z nim wchodzą w małżeństwo. To właśnie dzięki 
współmałżonkowi, przy nim i z jego pomocą, Pan Bóg chce każdemu 
człowiekowi pomóc lub coś powiedzieć. Dobrą więź w  małżeństwie 
tworzy się poprzez rozmowę, słuchanie, wspieranie się, wzajemną tro-
skę, ale też poprzez cielesność, seksualność – to w akcie małżeńskim 
odnawia się ta więź między małżonkami, ona jest uświęcana, bo w tym 
jest obecny Bóg.
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W czasie kobiecej płodności, gdy małżonkowie nie planują z waż-
nych względów potomstwa, bliskość, intymność można i powinno się 
realizować poprzez pieszczoty, przytulenie, czułość. Wówczas małżon-
kom łatwiej jest poczekać na czas pełnego zjednoczenia.

Bóg chce dać człowiekowi doświadczenie jedności, głębokiej więzi 
z drugim człowiekiem, które przemienia życie małżonków. Takie do-
świadczenie Bóg chce dać szczególnie w czasie współżycia seksualnego. 
Przyjemność zintegrowana z głębokim doświadczeniem jedności spra-
wia, że i w miłości cielesnej małżonkowie odkryją Boga.

Trzeba dowartościować ciało, bo poprzez ciało Bóg przychodzi do 
małżonków. Boimy się tego, ale bardzo potrzebujemy doświadczenia, 
że w akcie małżeńskim objawia się Boża miłość. W tym akcie angażuje 
się nie tylko ludzka psychika (zaspokojenie poczucia bliskości, bezpie-
czeństwa), fizjologia, czyli ciało (poprzez rozładowanie napięcia, prze-
życie przyjemności), ale przychodzi Duch Święty ze swoimi darami: po-
kojem, radością, łagodnością, miłością, wyrozumiałością, cierpliwością.

Tak intensywne, głębokie doświadczenie jedności z drugim czło-
wiekiem zmienia też spojrzenie na Pana Boga – staje się On niesa-
mowicie bliski. Człowiek lepiej pojmuje miłość oblubieńczą Boga do 
człowieka: Bóg oddaje się człowiekowi całkowicie i chce, by człowiek 
oddał Mu się cały. Tak samo w akcie małżeńskim małżonkowie mają się 
całkowicie sobie oddawać.

Sakrament małżeństwa to sakrament żywy, podczas którego Chry-
stus zapraszany jest przez małżonków do bliskiej więzi z nimi.

o wartoścI małżeńStwa.  
na pIerwSzym mIejScu jeSt wSpółmałżoneK, potem dzIecI, 

na trzecIm I dalSzych to, co dodatKowe

Dr Mieczysław Guzewicz podkreślił, że rodzina jest bardzo waż-
na, ale najważniejsze jest małżeństwo. Współcześnie rodziny przeżywa-
ją głęboki kryzys dlatego, że małżeństwo przeżywa głęboki kryzys. Jest 
on spowodowany celowymi i  zaplanowanymi atakami na małżeństwo. 
Małżeństwo stanowi fundament rodziny, dlatego małżonkowie powinni 
szczególnie dbać o jego jakość. Od dnia zawarcia sakramentu małżeństwa 
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na pierwszym miejscu dla każdego jest współmałżonek. Tylko zachowa-
nie takiej hierarchii wartości pomoże właściwie i prawidłowo kształtować 
nie tylko własne małżeństwo, ale i wychowywać dzieci. Opierając się na 
przeprowadzonych z młodzieżą rozmowach, podkreślił, że dzieciom naj-
bardziej jest potrzebna wzajemna miłość ich rodziców. Najlepszą inwe-
stycją dla dzieci jest inwestycja w swoje małżeństwo. 

Głównym autorytetem w sprawach dotyczących małżeństwa i ro-
dziny jest papież Jan Paweł II. Papież bardzo mocno akcentował od-
rębność małżeństwa. Czym innym jest małżeństwo, a czym innym ro-
dzina. Dlatego też małżeństwa potrzebują oddzielnego duszpasterstwa. 
Małżeństwo jest sakramentem, tylko mąż z żoną (i na odwrót) zawie-
rają sakrament. Nie ma przecież sakramentu rodzicielstwa, synostwa, 
macierzyństwa itp. Trzeba ponownie odkryć tę ważną prawdę, że „nie 
można ustawić prawidłowo rodziny, nie ustawiając prawidłowo małżeń-
stwa”. Od tego zależy przyszłość społeczeństwa i świata. Małżonkowie 
potrzebują pomocy w dostrzeganiu głębszego sensu sakramentu, który 
kiedyś zawarli i przekładaniu tej wiedzy na codzienne wspólne życie, by 
wzrastać we wzajemnej miłości. Potrzebują pomocy w sytuacjach trud-
nych, kryzysowych, podczas gdy jedyna pomoc, jaką często otrzymują 
od katolików, to propozycja rozwodu: „Bo po co się dalej męczyć?”. Pre-
legent zauważył, że zobojętnieliśmy na zło rozwodu. Nie sprzeciwiamy 
się np. podczas rodzinnego spotkania, gdy padają takie „dobre rady”, nie 
akcentujemy, że małżeństwo jest święte i nierozerwalne i że nie wolno 
się rozwodzić. W ten sposób akceptujemy mentalność prorozwodową, 
która coraz bardziej jest widoczna w mediach i w naszym otoczeniu. Na 
koniec zaapelował, by w parafiach zaczęto mocniej akcentować i przy-
pominać o świętości i nierozerwalności małżeństwa. Zaproponował, by 
w każdej modlitwie wiernych jedno wezwanie dotyczyło małżeństwa, 
np.: „Módlmy się, aby małżonkowie trwali w wierności przysięgi mał-
żeńskiej”, „Módlmy się, aby przez wspólną modlitwę małżonkowie 
odrzucali pokusy złamania wierności małżeńskiej” lub „Módlmy się 
o jedność i miłość w małżeństwach z naszej parafii”. Ponadto zachęcił 
do odnawiania przyrzeczeń małżeńskich na każdej Mszy św. w parafii 
w niedzielę Świętej Rodziny. Dr Mieczysław Guzewicz prowadzi stronę 
www.mojemalzenstwo.pl, poświęconą tematyce małżeństwa.
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o wartoścI dIaloGu.  
dIaloG to nIeuStanne SzuKanIe odpowIedzI na pytanIe:  

KIm naprawdę jeSteś? 

Wysiłek w prowadzeniu dialogu, czyli w poznawaniu siebie i dru-
giego człowieka, wiąże się z pozostawaniem w prawdzie o nas. To rów-
nież nieustanne szukanie odpowiedzi na pytanie: kim naprawdę jesteś? 

O. Mirosław Pilśniak OP przedstawił ogólne zasady metody 
komunikacji małżeńskiej – Warto się uczyć! Na początku prelegent 
wskazał, czym jest dialog. Dialog nierozerwalnie wiąże się z prawdą. 
Człowiek musi być przekonany o istnieniu obiektywnej prawdy, a tak-
że o tym, że jest zdolny do jej częściowego poznania i pójścia za nią. 
Bez prawdy nie ma dialogu, ponieważ to ona jest fundamentem każdej 
rozmowy. Dialog składa się z kilku elementów: słuchania, rozumienia, 
dzielenia się, przebaczenia. Jest jedną z dróg prowadzenia życia ducho-
wego, gdyż jest to droga do „poznawania prawdy o mnie i o  tobie”. 
Można powiedzieć, że życie duchowe realizuje się w dialogu osób.

Prelegent zwrócił uwagę, że we współczesnym świecie nasz dialog 
często sprowadza się jedynie do kliknięcia na przycisk „Lubię to” na Fa-
cebooku. To za mało, by taki sposób komunikacji uznać za dialog, gdyż 
dialog wiąże się z pewnymi trudnościami oraz z  ich pokonywaniem. 
Podczas dialogu poznajemy prawdę o  sobie nawzajem. Jeśli jednak 
człowiek chce poznać prawdę, musi uznać, że jedynie dialog i spotkanie 
z drugim człowiekiem jest drogą, która do niej prowadzi. Każdy czło-
wiek nieustannie zmaga się albo z niezdolnością do dialogu, albo z chę-
cią odmowy lub pokusą ucieczki. Dialog łączy się zatem z wysiłkiem 
trwania w dialogu, mimo braku właściwego przysposobienia lub chęci 
„schowania się” przed rozmówcą. Słowa, które wypowiadamy łączą nas 
ze sobą. Słowa porządkują, bo możemy naszą wypowiedź uzupełnić, 
jeszcze raz wyjaśnić jakąś kwestię.

Dialog osób przynosi owoc w postaci zmiany postępowania obu 
stron spotkania. Dzieje się tak, bo drugi człowiek nie czuje się oceniany, 
co więcej, wie, że ma prawo, by w  sobie właściwy sposób przeżywać 
tę sytuację, w  której się znajduje, o  której mówi. Słuchający winien 
dać czytelny sygnał, że daną sytuację rozumie i uczestniczy w przeży-
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ciach mówiącego. Taka postawa stwarza przestrzeń drugiej osobie, by 
dostrzegła, co powinna zmienić. Jednocześnie jednak cały czas trzeba 
pamiętać o  własnych ograniczeniach, uznać je i  nie domagać się od 
drugiej osoby, by zmieniała się tak, jak my tego oczekujemy.

O. Pilśniak wskazał, że w komunikacji z drugim człowiekiem trze-
ba przyjąć miłość jako postawę etyczną. Ta miłość przejawia się w da-
waniu odpowiedzi na pytanie: jakiego mnie potrzebujesz? Osoba za-
tem, która słucha, daje siebie w darze temu, kto mówi. Nie jest trudno 
przyjąć taką postawę wobec drugiego człowieka, gdy uzna się, że „każdy 
człowiek woli być lepszy niż gorszy, woli postępować raczej dobrze niż 
źle, potrafi dużo z siebie dać, aby być kimś wyjątkowym, wolnym”.

Prelegent wskazał, że celem dialogu jest jedność, osiągana w wyni-
ku wzajemnego zrozumienia. Zbliżanie się do prawdy daje wolność, ale 
dokonuje się to przez pokonywanie trudności, zmaganie się z samym 
sobą, co nierzadko wiąże się z bólem i cierpieniem. Cierpienie jest bo-
wiem składnikiem drogi zjednoczenia.

mIStyKa mIłoścI małżeńSKIej 

„Pozbawienie miłości małżonków z części erotycznej wyłącznie na 
rzecz miłości ofiarnej, ale także zapomnienie o miłości ofiarnej, a sku-
pienie się wyłącznie na erosie, to wypaczenie miłości” – mówiła Pani 
Monika Gajda. Eros i agape to dwa kierunki miłości małżeńskiej. Aga-
pe – miłość ofiarna, skłonna do poświęceń i samozaparcia, wydaje się 
nierozłącznie związana z miłością małżeńską. Prędzej czy później poja-
wią się w życiu małżonków sytuacje, które nierozerwalnie będą wiązały 
się z cierpieniem, bólem; które będą wymagały zapomnienia o sobie, 
a  skupienia się na drugim człowieku. Problem w tym, by ten aspekt 
miłości nie zdominował małżeństwa. Niedobrze by było dla małżeń-
stwa i wcale nie pomogłoby to w dochowaniu przysięgi małżeńskiej, 
gdyby na małżeństwo i miłość małżonków patrzeć jedynie, lub chociaż-
by w przeważającej części, przez pryzmat poświęcenia i ofiary. Ważne, 
by małżonkowie nieustannie pamiętali o  drugim wymiarze małżeń-
stwa, który nazywamy erosem. W  małżeństwie zarówno mężczyzna, 
jak i kobieta nie mogą pozwolić sobie na zapomnienie, że to właśnie 
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ten wymiar miłości, to zauroczenie pięknem drugiej osoby, szukanie 
jej bliskości nie tylko cielesnej, ale bliskości w sensie spotkania, przy-
jacielskiej rozmowy i  wzajemnego zainteresowania, leżało u  podstaw 
decyzji o związku wiernym i wyłącznym do końca życia, jaka została 
podjęta w  jakimś konkretnym czasie. Małżonkowie powinni być dla 
siebie nawzajem atrakcyjni. Powinni też znaleźć czas, by tę małżeńską 
więź szczególnie pielęgnować i o nią dbać. Pani Gajda pięknie nazwała 
ten trud „świętowaniem małżeństwa”. To nie muszą być wielkie gesty. 
Wystarczy światło świecy podczas kolacji we dwoje czy lampka wina. 
Może to być wspólny spacer. Chodzi o to, by był to czas tylko i wyłącz-
nie dla małżonków; czas, w którym na powrót stają się dla siebie ob-
lubieńcem i oblubienicą i w którym wracają bądź odkrywają na nowo 
całą głębię męskości i kobiecości, która kiedyś tak ich w sobie nawza-
jem zafascynowała. Pani Gajda wskazała, że przed myśleniem o miło-
ści tylko agape, ale już nie eros, przestrzegał też papież Benedykt XVI 
w  encyklice Deus caritas est. Małżonkowie nie są pozostawieni sami 
sobie w kształtowaniu i pogłębianiu miłości małżeńskiej. Wzorem dla 
nich jest bowiem sam Bóg. Chcąc to lepiej zrozumieć, warto sięgnąć 
do Pisma świętego, a zwłaszcza proroków Ozeasza i Ezechiela, którzy 
w śmiałych obrazach erotycznych ukazali „namiętność” Boga do swe-
go wybranego ludu, do każdego z nas. Miłość wzrasta poprzez miłość. 
Miłość jest „Boska”, ponieważ pochodzi od Boga i łączy nas z Bogiem, 
a  ten jednoczący proces przekształca nas w „My”, które przezwycięża 
nasze podziały i sprawia, że stajemy się jednym, tak, że ostatecznie Bóg 
jest „wszystkim we wszystkich” (por. 1 Kor 15,28).

Warto przeczytać encyklikę papieża Benedykta XVI i  popatrzeć 
przez jej słowa na swoje małżeństwo, na swoją miłość do współmałżon-
ka. Jesteśmy wdzięczni p. Monice Gajdzie za ukazanie duchowej głębi 
małżeństwa. Zawarte w tej prelekcji treści będą dla nas nieustającym 
źródłem inspiracji i drogowskazem w szukaniu małżeńskiego szczęścia.

Prelekcję pt. Małżeństwo: osobowość – dialog – sakrament wygłosili 
Irena i  Jerzy Grzybowscy, założyciele ruchu Spotkania Małżeńskie. 
Mężczyzna i kobieta różnią się od siebie. Ważne jest, by tej odrębności 
„nie zaszufladkować” w funkcjonujące w świecie mity i stereotypy od-
nośnie płci, dotyczące zachowań, postępowań, sposobu myślenia i re-
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agowania. W spotkaniu dwóch osób bardzo ważne jest otwarcie się na 
drugiego człowieka. Przejawia się ono w przyjęciu następującej postawy 
podczas rozmowy: należy bardziej słuchać niż wszystko wiedzieć, bar-
dziej rozumieć niż oceniać, dzielić się sobą, uznać, że drugi człowiek nie 
jest „winny” – on jest „inny”, co umożliwia przebaczenie.

Państwo Grzybowscy zaproponowali, by spojrzeć na sakrament 
małżeństwa jako na dar łaski, która umacnia małżonków w dialogu, 
w działaniu: pomaga im bardziej rozumieć, słuchać, dzielić się sobą, 
przebaczać. W ten sposób dialog prowadzi do spotkania, które jest ko-
munią osób. Warto uświadomić sobie, że to dialog towarzyszy zawiera-
niu sakramentu małżeństwa.

Mężczyzna i kobieta różnią się od siebie. Nie należy ulegać deter-
minizmowi, ku któremu skłaniają nas statystyki. One opisują pewną 
rzeczywistość, ale warto pamiętać, że podczas spotkania drugi człowiek 
może ten statystyczny opis swojej osoby przekroczyć, zakwestionować. 
Godność mężczyzny i kobiety polega na tym, by widzieć ich piękno 
i to, jakimi Bóg ich stworzył.

Przyjęcie tego, że drugi człowiek jest inny, ma inne uczucia, inaczej 
przeżywa daną sytuację nie zawsze jest łatwe. Stąd często przerzuca się 
na drugiego człowieka odpowiedzialność za ten dysonans poznawczy. 
Pojawia się wtedy w rozmowie komunikat „ty” („bo ty jesteś…”, „bo ty 
nigdy…” itp.). Obwiniamy drugiego człowieka wtedy, gdy spotkanie 
z nim nie zaspokaja naszych potrzeb: miłości, bezpieczeństwa, akcepta-
cji, sensu itd. Trzeba zdawać sobie z tego sprawę, poznawać siebie coraz 
lepiej, by nie budować swoich postaw czy zachowań na bazie trudnych 
uczuć, na bazie niezaspokojonych potrzeb. Życie w małżeństwie z nie-
zaspokojonymi potrzebami to wejście na drogę cierpienia. Ważne, by 
to wejście było świadome, z poczuciem sensu tego cierpienia. W prze-
ciwnym razie cierpienie to będzie nas niszczyło.

Mamy świadomość tego, że się nawzajem różnimy. Warto nauczyć 
się patrzeć na te różnice jak na Boże dary. Jedną z  cech naszej oso-
bowości jest temperament. Zawiera on w sobie m.in. takie elementy, 
jak: emocjonalność, aktywność (duża lub mała), tempo reagowania na 
bodźce zewnętrzne, wojowniczość lub ugodowość. I  tak, jak powin-
niśmy przyjąć i  zaakceptować swoje cechy temperamentu, tak samo 
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musimy przyjąć i zaakceptować cechy temperamentu współmałżonka. 
Te cechy temperamentu nie podlegają ocenie moralnej (nie można po-
wiedzieć, że są dobre lub złe), ale kryją się w nich szanse i zagrożenia dla 
człowieka. One nie determinują naszego zachowania, a właśnie jedynie 
zachowanie podlega ocenie. Dane cechy temperamentu mogą czło-
wiekowi utrudniać bądź ułatwiać właściwe zachowanie, stąd jednym 
z zadań człowieka jest nieustanna praca nad sobą, nad swoim zachowa-
niem, słowami.

Człowiek winien poznać siebie po to, by w sposób świadomy za-
rządzać Bożymi darami – by nie tylko z nich korzystać, ale je pomnażać. 
Dlatego potrzeba te dary zobaczyć, ocenić ich wartość. Pamiętajmy, że 
prawda bez miłości przestaje być prawdą. Trzeba więc patrzeć na sie-
bie, ale i na drugiego człowieka z miłością. Tutaj potrzeba zatrzymania 
czasu, by w  spokoju wsłuchać się w  siebie. Małżonkowie potrzebują 
czasu „pustyni” – by być tylko dla siebie, by być razem. Stąd propo-
zycja „Spotkań Małżeńskich”. Warto założyć, że nie zna się drugiego 
człowieka, nawet jeśli żyje się z  nim 20 lat. Zmieniamy się przecież 
nieustannie. Zmienia się rzeczywistość, w której żyjemy. Stąd człowiek, 
którego poznaliśmy 20 lat temu, nie jest teraz tym samym człowiekiem, 
co wtedy. Dlatego nieustannie powinniśmy się na siebie otwierać i po-
znawać. Warto być sobą i trzeba być sobą. Im bardziej kochamy, tym 
bardziej jesteśmy sobą. 

Treść tych wykładów znajdują się na stronach: 
http://rodzina.wiara.pl/doc/988930.Dzien-II-O-wartosci-dialogu
http://rodzina.wiara.pl/doc/986621.O-wartosci-malzenstwa
http://rodzina.wiara.pl/doc/993875.Zaakceptowac-odrebnosc
http://rodzina.wiara.pl/doc/991435.Mistyka-milosci-malzenskiej
http://rodzina.wiara.pl/doc/984093.Dzien-I-Tesknota-za-miloscia, 
15.02.2012 r.



Teresa Niewiadomska

zmIany zachodzące w KoBIecIe w czaSIe cyKlu 
mIeSIęczneGo

Zarówno kobieta, jak i mężczyzna muszą pracować nad samoak-
ceptacją. Akceptacja własnej płci jest największym darem, jaki mogą so-
bie ofiarować małżonkowie. Jednak kobieta nie może pokochać praw-
dziwie swojego męża, jeżeli nie pokocha najpierw siebie. Uwarunkowa-
ne zmianami hor monalnymi cykliczne prze obrażenia kobiety obejmują 
ciało, psychikę, myślenie i  zachowanie. Świadomość tych przemian 
pomaga kobiecie zrozumieć siebie, pozwa la żyć w większej harmonii 
i w zgodzie z samą sobą. Zmiany te są naturalnym uposażeniem, swo-
istym kapitałem, wpisanym w żeńską kon strukcję, który – jeśli dobrze 
zainwestuje – może przynieść jej ogromne zyski. By to osiągnąć, po-
trzebna jest zarówno świadomość, jak i praca nad sobą, która w istocie 
rzeczy jest kreowaniem swojej tożsamości i dojrzałości osobowej. Jeżeli 
kobieta chce akceptować swoją kobiecość, musi żyć zgodnie ze swo-
im cyklem. Znajomość samej siebie jest istotną częścią samoakceptacji. 
Kobieta świadoma swojego cyklu, potrafi przewidzieć, co ją czeka i się 
na to przygotować. Kobieta, która zna metodę rozpoznawania płodno-
ści i ją stosuje, może jeszcze bardziej świadomie patrzeć na siebie jako 
kobietę, śledząc na bieżąco rytm swojego organizmu. Konsekwencją 
akceptacji siebie, jest akceptacja jako żony i jako matki.

Kobieta jest pod wpływem hormonów produkowanych przez jaj-
niki. Najważniejsze są dwa: estrogeny (hormony kobiecości) i progeste-
ron (hormon macierzyństwa). 

mIeSIączKa

Miesiączka to czas dużego dyskomfortu dla ko biety: krwawie-
nie z  róż ną intensywnością, bóle podbrzusza, krocza, dolnych partii 
kręgosłupa, niekiedy odbytu. Krwawienie miesięczne można na zwać 
„wielkim sprzątaniem”; następuje złuszczanie i wydalanie „przetermi-
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nowanej” błony śluzowej macicy. W tym czasie kobieta unika kontak-
tów to warzyskich, woli być sama, by inni jej nie widzieli, nie dotykali. 
Unika gestów czułości, które są bardziej krę pujące. Jeśli musi podjąć 
jakąś decyzję, najczęściej mó wi z rezygnacją: „wszystko mi jedno”, „bę-
dzie jak będzie” albo dla „świętego spokoju” zgadza się na propozycje 
innych. Oczyszczany jest cały organizm: następuje wzmożona praca 
nerek, częstsze oddawanie moczu, więcej się poci. Woda, zatrzymana 
przed miesiączką w organizmie, zostaje wy dalana, stąd też kobieta waży 
mniej. 

faza przedowulacyjna

Gdy skończy się miesiączka, kobieta ma tzw. dni suche. Kobieta 
pozostaje pod wpływem estrogenów. Taka cisza po i przed ko lejną „bu-
rzą”. To czas psychicznego spokoju, ulgi po trudach i niewygo dach mi-
nionych dni. „Uff, wreszcie się skończyło”. W tym czasie kobieta lepiej 
daje sobie radę z przeciwnościami, wychodzi naprzeciw trudnościom, 
jest weselsza, na świat patrzy bardziej optymistycznie. Zaczyna snuć 
plany na najbliższy dzień, tydzień, miesiąc. Chce jak najwięcej zrobić 
jednocześnie. Jakby chciała nadrobić „stracony czas”. W jej głowie za-
czyna się rodzić wiele pomysłów, co do domu, pracy wyjazdów, pracy 
nad sobą, zmiany stylu życia. W odniesieniu do innych jest bardziej 
obiektywna i wyrozumiała, tak szybko nie posądza o złe intencje, ła-
twiej wybacza, jest też bar dziej spostrzegawcza. Wzrastający poziom es-
trogenów skutkuje wieloma zmianami fi zjologicznymi i emocjonalny-
mi. Wraca siła i dynamizm. Chce jej się działać, jest w niej dużo energii.

BlIżej owulacjI 

Świat bliżej dnia owulacji zda je się stać u kobiecych stóp, jakby 
nie było rzeczy niemożliwych, kobieta staje się ofiarniejsza i  chętniej 
poświęca się. Jest waleczna i nie poddaje się zniechęceniu. Jest żywio-
łowa, emocjonalnie rozkręcona; pełna wdzięku, ra dości, wigoru życia.
Błyszczy, jest sza lona, niczym baletnica w  tańcu, co może przyciągać 
innych ludzi, zwłasz cza tych mężczyzn, którzy szukają niezobowiązu-
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jącej zabawy. Więcej śmieje się i rozmawia, jest bardzo optymistyczna. 
Nie tak łatwo ją urazić, nie obrusza się z byle powodu. Nie ranią ją tak 
czyjeś słowa. Mniej jest skora do kłótni, raczej nastawiona pokojowo do 
zgody i pojednania. Ma też większą odporność na stres, w tym czasie 
studentki dość dobrze zdają egzaminy, ale gorzej się do nich uczą. Ła-
godniej prze żywa porażki i odmowy. Rychlej podnosi się także z upad-
ków moral nych. Wzrasta w kobiecie naturalna potrzeba całkowitego, 
bezwarunkowego oddania się drugiemu, swoistego „pójścia na całość”, 
by doświadczyć czegoś wzniosłego, niesamowitego. Orga nizm sprzyja 
tej logice daru: większe rozchylenie warg sromowych, wzrasta jące ilości 
śluzu płodnego, otwieranie kanału szyjki macicy, wzrost błony śluzo-
wej macicy. Pragnienie wielkich wrażeń i  chęć do konywania rewolu-
cyjnych zmian: ubrań, mebli, mieszkania, pracy. Wtedy wszystko staje 
się możli we. Częściej pojawiają się impulsy, by stwarzać nowe dzieła. 
Pragnie reformowania wszystkiego i wszystkich, chce zmieniać dotych-
czasowe zwy czaje, podejmuje ochotnie wielkie po stanowienia. 

owulacja

Sam moment owulacji jest trudny do „wyczucia”, choć ponoć nie-
które kobiety to wiedzą. Komórka jajowa oczekuje niczym królewna 
przez 24 godziny na zapłodnienie, jak do niego nie dojdzie, po prostu 
obumiera, a w kobiecie dochodzi do jakiegoś przesilenia.

po owulacjI

Po owulacji, wskutek nowych propor cji hormonalnych (wzrasta 
poziom progesteronu), kobieta emocjonalnie uspo kaja się. Organizm 
przygotowuje się na to, by zostać mamą. Progesteron pomaga przy-
gotować błonę śluzową macicy na przyjęcie ewentualnie poczętego 
dziecka, wpływa na podwyższenie temperatury, przygotowuje piersi na 
wytwarzanie mleka. W tej fazie cyklu kobieta bardziej trosz czy się o in-
nych, lepiej wyczuwa się w ich nastroje, więcej dostrzega, jest bardziej 
wyrozumiała, stara się wszystkich zrozumieć, wytłumaczyć. Nie potępia  
tak szybko. Jest też bardziej milcząca, nie ma w niej tak żywej potrze-
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by mówie nia. W tym czasie kobieta staje się spokojniejsza, nie szuka 
wielkich wra żeń, dowodów uznania, po cichu realizuje swoje zadania. 
To czas stabilizacji, trudno wyprowadzić ją z  równowagi czy urazić. 
Opanowanie to przenosi się także na doświadczanie swojego ciała, któ-
re też jest spokojne. Podczas drugiej części cyklu kobieta w organizmie 
zatrzymuje więcej płynów, dlatego zwykle przybiera na wadze.

Im BlIżej Kolejnej mIeSIączKI

Zbliżając się do miesiączki, kobieta obserwuje większą wrażliwość 
nie tylko fizyczną, ale i psychiczną, jest ona coraz bardziej napięta. Na 
kilka dni przed okresem po jawiają się fizjologiczne dolegli wości: pobo-
lewanie podbrzusza, dolnej części kręgosłupa, obrzmienie piersi, bole-
sność sutków, zatrzymywanie wody w organizmie, wzrost masy ciała, 
po szarzenie skóry i wypryski na twarzy. Kobieta często ma wrażenie, 
że jest mniej sprawna, łatwiej zapada na zdrowiu. Staje się coraz bar-
dziej przygnębiona, drażliwa, złośliwa, wręcz zgryźliwa, nieprzyjemna, 
język staje się „ostrzejszy”. Jest rozkojarzona, wszystko „leci jej z rąk”. 
Ponadto z niczego nie jest zadowolona, wszystko jej przeszkadza, wię-
cej też dramatyzuje. Czuje się nieatrakcyjna, nie lubi siebie. Częściej 
wypowiada słowa: „bo nie mam co na siebie włożyć”. Z „sokolim wzro-
kiem” widzi czyjeś mankamenty i braki. Wszyscy ją denerwują, często 
mówi „nie, bo nie”. Staje się pretensjonalna, częściej pyta „dlaczego?”. 
Trudnej się jej uporać z codziennymi obowiązkami. Siebie ocenia jako 
życiowego nieudacznika, który wszystko psuje, na niczym się nie zna, 
nic nie rozumie. Bardziej użala się nad sobą: jaka to jest skrzywdzona 
przez los, nieszczęśliwa, obciążona, bo wszystko na jej głowie. Często 
porzuca wcześniej podjęte po stanowienia, duchowe i fizyczne, uważając 
je za bezsensowne i głu pie. Trud niej podjąć jej decyzję obiektywnie.

Literatura:
Kreczmańska R., Kobieta zmienną jest, Imago 1/2011.
Pulikowska J., O kobiecości, Poznań 2004.
Trobich I., Być kobietą, Warszawa 2006.



Ks. Wojciech Kulak SDB

doKąd zmIerzaSz InternecIe?

Super. Zazwyczaj takim słowem młodzi witają wszelkie nowin-
ki, w tym także technologiczne. Nowe możliwości, coraz mniejsze 
gabaryty – tylko się zachwycać i używać, czasami niestety bez gło-
wy, zdrowego rozsądku i nawet ze szkodą dla zdrowia, zarówno fi-
zycznego, jak i psychicznego. 

Możliwości, jakie daje komputer i Internet, są rzeczywiście na po-
ziomie „super”. Dzięki nim faktycznie świat stoi przed nami otworem 
i to bez wychodzenia z domu. Mądre korzystanie z tych darów ludz-
kiego geniuszu, wyrażonego w  technologii i  wiedzy, bezdyskusyjnie 
ułatwia codzienne życie, pozwala wędrować po świecie bez pieniędzy, 
umożliwia dotarcie do informacji i wiedzy poszerzającej horyzonty. Tak 
można wyliczać i wyliczać, mając świadomość jednak, że ten kij ma 
dwa końce. Nie tylko dobro, ale i przerażenie. Pojawia się wtedy, gdy 
dowiadujemy się o  kolejnych przypadkach nieroztropnego korzysta-
nia zarówno z samego komputera, jak i z Internetu. Kiedyś spotkałem 
dziewczynę, która dla potrzeb komunikacji w wirtualnym świecie stwo-
rzyła sobie kilka postaci i przez nie kontaktowała się z wybranymi przez 
siebie osobami. Trwało to trzy lata. W jednej ze stworzonych przez nią 
postaci dużą część swoich emocji ulokowała pewna trzydziestoletnia 
mężatka. Stworzoną przez dziewczynę postacią, aktywną na jednym 
z religijnych chatów, był pochodzący z bardzo ubogiej rodziny kleryk 
jednego z polskich seminariów. Kobieta bardzo chciała mu pomóc, tak-
że materialnie. Ta pomoc trwała przez prawie trzy lata. Realny człowiek 
nie wiedział, że po drugiej stronie internetowych i komórkowych łączy 
jest licealistka. Kolejny przykład, pewnie jednostkowy, to kobieta piszą-
ca sama do siebie na czacie. Inne – niestety bardzo liczne – noce przy 
komputerze spędzone na grach, czyli właściwie klasyka gatunku. Rela-
cjonuje pewna babcia: dzisiaj w nocy był u nas wnuczek, ale o szóstej 
rano łóżko było w takim stanie, jak wieczorem, a on siedział przy kom-
puterze. Niestety niektórzy traktują Internet jako zaspokojenie więk-
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szości pragnień i  potrzeb. Przestrzeń wirtualna staje się ich domem, 
podwórkiem, szkołą, pubem, zakładem pracy. Przypomnijmy jeszcze 
o wielkich portalach społecznościowych, z Facebookiem na czele, któ-
re z jednej strony pomagają m.in. podtrzymać kontakt ze znajomymi, 
ale z drugiej strony mogą pochłaniać czas właściwie w nieskończoność, 
uruchamiając „poszczególne kości internetowego domina”. W sposób 
całkowicie nieplanowany i nieuporządkowany rozpoczyna się podróż 
przed siebie. Jej kierunki i walory poznawcze nie mają znaczenia. Tutaj 
filmik, tam galeria, po drodze jakiś tekst – czyli wyprawa w wirtualny 
bezkres. Jakże często wówczas przydałby się przerażający ryk strażackiej 
syreny oznajmiający, że niebezpieczeństwo jest naprawdę blisko. Jakie 
niebezpieczeństwo? Chociażby utraty kontroli nad czasem i  oddania 
go w  ręce zupełnej przypadkowości. Dla niektórych portale społecz-
nościowe to także miejsca lansu – to widziałem, tam byłam, z takimi 
ludźmi się spotykam. Niektórzy skrupulatnie wykorzystują nowe i do-
stępne powszechnie media do kreowania swojej osoby. Na pozór nie 
ma w tym niczego złego, jednak przesadne skupianie uwagi na sobie 
i  tworzenie nie do końca prawdziwego autoportretu jest bezzasadne, 
bowiem za jakiś czas następuje demaskacja. Niewątpliwie liczba portali 
społecznościowych rośnie, a wśród nich odnajdziemy też wiele napraw-
dę pożytecznych. Istnieją np. fora dla mam, szczególnie młodych, które 
dzielą się swoimi doświadczeniami wychowywania dzieci, także fora dla 
ludzi chorych, fora dla miłośników, użytkowników, kolekcjonerów... 

Internet staje się także wielką tablicą ogłoszeniową, umożliwiającą 
użytkownikom zamieszczanie wszelkiego rodzaju ogłoszeń. Spotykamy 
np. ogłoszenia i zaproszenia z dziedziny kultury – informacje o koncer-
tach, spektaklach, filmach, wystawach. Wiele osób wykorzystuje por-
tale społecznościowe do informowania o spotkaniach autorskich, kon-
ferencjach naukowych, sympozjach. Spotkamy także zaproszenia na 
wieczory modlitwy, skupienia, rekolekcje. Każde wyliczanie będzie nie-
pełne, a to uświadamia nam, jak gigantycznym słupem ogłoszeniowym 
jest świat wirtualny, a jednocześnie, jak pożytecznie może być wykorzy-
stany. Lista i tematyka for, grup wsparcia i portali społecznościowych 
ograniczona jest właściwie tylko i wyłącznie wyobraźnią osób, które je 
inicjują i tworzą. Swoistymi portalami społecznościowymi gromadzą-
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cymi coraz więcej użytkowników, zwłaszcza młodych, są strony, które 
umożliwiają oglądanie filmów, a zwłaszcza seriali. Te ostatnie regularnie 
przyciągają na kolejne odcinki. Kino on-line wielokrotnie odgrywa rolę 
telewizji, w której widz sam wybiera porę i program. Jaka jest korzyść? 
Także w tym wypadku nie zapominajmy o pozytywnych i negatywnych 
skutkach tego zjawiska. Raz więcej, raz mniej mówi się o potrzebie wy-
chowania do korzystania ze środków komunikacji społecznej. Zwłasz-
cza przerażające przykłady niewłaściwego korzystania z nich powinny 
wywołać dyskusje na temat korzystania z  technologicznych nowinek 
i  nowoczesnych możliwości tworzących wirtualną przestrzeń. Dzisiaj 
pędzimy raczej bez pogłębionej refleksji. Dokąd ta coraz bardziej roz-
pędzająca się maszyna nas zawiezie? Widzimy wiele negatywnych skut-
ków, które przynosi, ale nie do końca potrafimy chociażby na moment 
z niej wysiąść i przyjrzeć się jej mechanizmom z boku, aby dokonać na 
chłodno selekcji nowych propozycji. Trzeba uczyć młodych ludzi, aby 
mieli odwagę odrzucić to, co jest w  „necie” popularne i  modne, ale 
nie do końca etyczne i dobre. W takim kierunku powinno zmierzać 
wychowanie i uczenie świadomego poruszania się w sieciowym świe-
cie. Młodzi potrzebują ponadto dobrze wyszkolonego i  skutecznego 
„wewnętrznego strażnika”, który będzie czuwał chociażby nad czasem 
poświęconym na Internet, a także w sposób przekonujący informował 
o  stronach, które nie są dla młodzieży. Niezwykle istotne jest uświa-
domienie młodym ludziom, by z rozwagą korzystali z tego, co oferuje 
wirtualny świat. Korzystania z  Internetu, w  tym z portali społeczno-
ściowych, stale trzeba się uczyć. W  tym niech nas wspomaga i  nam 
towarzyszy św. Izydor, jego patron. 

(Ks. Wojciech Kulak SDB, Dokąd zmierzasz Internecie?,  
„Don Bosko” 10(2011), s. 5-6)



natürlIch und SIcher – naturalnIe I BezpIecznIe

Podręcznik metody grupy NFP (metoda tzw. Niemiecka. Od 
2010 r. metoda niemiecka ma swoja strzeżoną nazwę Sensiplan).

Głównym podręcznikiem metody niemieckiej jest wydana przez 
Arbeitsgruppe NFP książka pod tytułem: Natürlich und sicher. Omawia 
planowanie rodziny przy pomocy Sensiplan wraz z planowaniem terminu 
poczęcia oczekiwanego dziecka. Ta książka zawiera wiadomości na te-
mat naturalnego planowania rodziny i w przystępny sposób przekazuje 
je zainteresowanym kobietom oraz małżonkom. Sensiplan jest metodą 
opartą na badaniu symptomów i temperatury. Obserwowane oznaki płod-
ności: temperatura ciała i wygląd śluzu w szyjce macicy lub samej szyjki 
macicy są odnotowywane w specjalnym formularzu cyklu. Okres płodny 
oraz niepłodne fazy cyklu określane są zgodnie z zasadami podwójnej kon-
troli Sensiplan. Cykliczne zmiany błony śluzowej pochwy i temperatury 
ciała mają dla metody podstawowe znaczenie. Inne oznaki, jak zmiany 
w piersiach, ból w okolicy podbrzusza i zmiany szyjki macicy uzupełniają 
te obserwacje. Wszystkie obserwacje oraz możliwe czynniki mające wpływ 
na zakłócenia są ujmowane w specjalnym formularzu cyklu.

Metody naturalnego planowania rodziny można stosować w szcze-
gólnych okresach życia, np. w okresie przekwitania lub po zaprzestaniu 
stosowania hormonalnych środków antykoncepcyjnych.

Szeroko zakrojone studia naukowe pod kierownictwem prof. Gun-
thera Freundla (Uniwersytet Dusseldorf ), które obecnie kontynuowane 
są na uniwersytecie w Heidelbergu (prof. Thomas Strowitzki) dowiodły 
bezpieczeństwo tej metody w 99%. Sensiplan należy zatem do metod 
najbardziej godnych zaufania i to w różnych sytuacjach życiowych. Cały 
czas prowadzone są badania nad udoskonaleniem metody. W ciągu ostat-
nich 25 lat kobiety stosujące metodę przekazały do centrum informacyj-
nego NFP ponad 40 000 wykresów przebiegu cyklu. Dzięki temu uzy-
skano nowe informacje o przebiegu cyklu po zaprzestaniu antykoncepcji, 
w okresie karmienia i  przekwitania. W ostatnich latach zwiększyły się 
możliwości stosowania NFP przy planowaniu poczęcia dziecka. Wielu 
lekarzy stosuje dziś z dużym sukcesem samoobserwację płodności w za-
kresie monitorowania cyklu do wspierania par, chcących począć dziecko.
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Stosowanie metod naturalnych wiąże się z  umiejętnością rozpo-
znawania znaków, jakie wysyła organizm kobiety. Wymaga to zro-
zumienia systemu płodności ciała i  uczestniczących w  nim organów 
oraz systemów hormonalnych. Wiele badań potwierdziło wysoką sku-
teczność metody Sensiplan. Ostatnie badania wykazują Index Pearla 
w wysokości 0,4. Stosowanie się do jego zaleceń zwiększa skuteczność 
stosowania opisywanej metody, która zależy z  jednej strony od samej 
metody, a z drugiej strony od wierności w jej stosowaniu, tzn. od sku-
tecznego stosowania się do jej reguł. Wymaganego w tym celu doświad-
czenia praktycznego nie można osiągnąć z dnia na dzień. Dlatego też 
zeszyt roboczy zawiera liczne, wymagające przyswojenia, cykle trenin-
gowe i ćwiczenie analiz wyników. Jest też praktycznym i niezbędnym 
uzupełnieniem omawianego podręcznika. Kobieta, która potrafi rozpo-
znawać i analizować informacje i sygnały, jakie wysyła jej organizm (np. 
na temat temperatury ciała, konsystencji śluzu w szyjce macicy i stanu 
szyjki macicy, które zmieniają się w trakcie jej cyklu), potrafi również 
rozpoznać dni płodne i bezpłodne. W stosowaniu metody NFP nie-
zbędna jest współpraca ze strony partnera.

(Tłumaczenie z języka niemieckiego: kl. Maciej Skarzyński)
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1. „Sprawy Rodziny” 
Kwartalnik Duszpasterstwa Rodzin (nr 95/3/2011) 
– zawiera katechezy przygotowujące do VII Świa-
towego Spotkania Rodzin, które będzie przebie-
gało pod hasłem Rodzina: praca i  święto (Me-
diolan, 29 maja – 3 czerwca 2012 r.). Pierwsza 
grupa katechez dotyczy samej rodziny, jej chrze-
ścijańskiej natury i roli w społeczeństwie. Druga 
grupa ukazuje pracę nie tylko jako środek utrzy-
mania, ale też jako sposób kształtowania własnej 
tożsamości i  relacji z  innymi. Nie braknie tam 
również odniesień do współczesnych problemów 
związanych z zatrudnieniem w kontekście życia 
rodzinnego i  społeczno-gospodarczego. Trze-
cia i ostatnia grupa katechez obejmuje kwestię 
świętowania w rodzinie, które nie powinno być 
sprowadzane wyłącznie do spędzania wolnego 
czasu. Nie chodzi o jakąś ucieczkę przed zmęcze-
niem, ale o  odzyskanie sensu świętowania jako 
radosnej relacji z bliźnimi. W kontekście chrze-
ścijańskiej wiary celem jest też uświęcenie Dnia 
Pańskiego, jakim jest niedziela.

2. „Imago” 
Dwumiesięcznik poświęcony zagadnieniom an-
tropologicznym z  akcentem pro-life. Bioetyka, 
prawo, antropologia oraz medycyna – wszyst-
ko w  przystępnej formie. Pismo wydaje Fun-
dacja Pro Humana Vita, współtworzona przez 
dr Wandę Półtawską.
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3. „Życie i płodność” 
Kwartalnik na temat ludzkiego życia w kontek-
ście płodności człowieka. Zawiera ciekawe arty-
kuły, m.in. z dziedziny etyki, bioetyki, filozofii, 
medycyny i religii. 

4. Mieczysław Guzewicz, Małżeństwo na kra-
wędzi. Jak ustrzec się zdrady i rozwodu? 
Książka podpowiada, co robić, gdy małżeństwo 
jest „na krawędzi”. Autor swoje argumenty popie-
ra świadectwami konkretnych osób, żon i mężów 
oraz tych, którym nie udało się uratować małżeń-
stwa. Pokazuje zło rozwodów oraz daje „receptę”, 
jak sprawić, aby małżeństwo było szczęśliwe. Po-
lecamy: małżonkom, narzeczonym, młodzieży, 
rodzicom, nauczycielom, katechetom, doradcom 
życia rodzinnego i duszpasterzom. 
Inne książki dr. M. Guzewicza: Jak być dobrym 
ojcem? Biblijne podpowiedzi; Małżeństwo – tajem-
nica wielka; Miłość i służba w małżeństwie; Miłość 
małżeńska może być piękna.

5. Michał Piekara, Razem przez życie. Prze-
wodnik dla małżeństw, które pragną zwyciężać 
Książka adresowana przede wszystkim do młodzie-
ży, narzeczonych, małżonków i  doradców. Autor 
proponuje czytelnikowi, jak żyć pełnią życia w mał-
żeństwie. Zawarta w tej książce treść ma być z jed-
nej strony inspiracją do zmian, a z drugiej – narzę-
dziem do ich dokonania. Inne książki tego autora: 
Halo, chłopaki! My potrafimy je kochać! (2007), 
Przytul mnie choć na chwilę... Jak być twórczym 
mężem? (2008), Przytul mnie choć na chwilę... 
Jak być twórczą żoną? (2009), Dziennik Męża 
(2010), Dziennik Żony (2010). 
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6. Henri Joyeux, Szkoła życia i miłości 
Książka na temat rozwoju seksualności i uświada-
miania w tej dziedzinie. Stanowi zapis rozmów ro-
dziców z małymi dziećmi oraz zapis rozmów autora 
z młodzieżą w różnym wieku. Oprócz tego przed-
stawia komentarze do tych rozmów oraz sugestie 
skierowane do rodziców lub do młodego odbiorcy. 
Publikacja ta z wielu względów stanowi wyjątkową 
pozycję. Jest wprawdzie skierowana w  podtytule 
do rodziców, ale bezpośrednim jej odbiorcą może 
być zarówno kilkuletnie dziecko, jak i nastolatek. 
Dorośli mogą skorzystać z książki, traktując ją jako 
pomysł, przewodnik do rozmów z dzieckiem, jako 
źródło uzupełnienia własnej wiedzy.  Ponadto jest 
to książka dla osób wierzących i niewierzących. Jej 
treścią jest ekologia seksualna. Ukazuje, że natura 
seksualności jest taka sama dla każdego człowieka; 
jej rozwój, potrzeby, które się wraz z nim kształ-
tują, uwarunkowania poczucia satysfakcji i szczę-
ścia, rodzaje zagrożeń w jej realizacji. Autor mówi 
o  różnych wyborach dokonywanych przez ludzi, 
o tym, że w zależności od systemu wartości są one 
różnie oceniane. Nie zmienia to faktu, że prawa 
rządzące naszą biologiczną i psychologiczną naturą 
oraz konsekwencje ich respektowania lub łamania 
są niezależne od światopoglądu. 

7. F. Jabłoński, B. Czyżewski (red.), Posłał mnie 
Pan, abym głosił Ewangelię, Gniezno 2011
Album pamiątkowy dedykowany bp. Bogdanowi 
Wojtusiowi z  okazji 50-lecia kapłaństwa (1961- 
-2011). Zawiera: Słowo Prymasa Polski, Zamiast 
wstępu, Biskup Bogdan Wojtuś – Życie i posługa pa-
sterska, Homilie wygłoszone z okazji jubileuszy ka-
płańskich i biskupich księdza biskupa Bogdana Woj-
tusia. Książka ma 134 strony i zawiera 160 zdjęć.




