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WproWadzenie 





 „Rodzina jest uprzywilejowanym środowiskiem, gdzie każda osoba 
uczy się ofiarowywać i przyjmować miłość. Dlatego też Kościół nieustan-
nie otacza swą troską duszpasterską to podstawowe środowisko życia osoby 
ludzkiej”. 

(Benedykt XVI, homilia wygłoszona 
podczas czuwania modlitewnego 8.07.2006 r.). 

Troska o rodzinę widoczna jest w różnych strukturach kościelnych. 
Na szczeblu krajowym sprawy rodziny podejmowane są przez Radę ds. 
Rodziny Episkopatu Polski, następnie przez ordynariuszy i ich biskupów 
pomocniczych z poszczególnych diecezji. 

Zagadnienia dotyczące rodziny są także przedmiotem obrad różnych 
europejskich konferencji. W 2007 r. w Fatimie obradowała konferencja 
Przewodniczących Episkopatów Europy (CCEE) nt. „Małżeństwo i ro-
dzina w Europie (sytuacja prawna)”. Z kolei obrady Przewodniczących 
Konferencji Biskupów Południowo-Wschodniej Europy w Rumunii 2007 
r. oraz w Bułgarii w 2008 r. poświęcone były małżeństwom mieszanym, 
sytuacji rodziny w Europie oraz formacji zaręczonych par. 

W archidiecezji gnieźnieńskiej działania na rzecz służby życiu i ro-
dzinie normuje, wydana w 2007 r., Instrukcja Referatu Duszpasterstwa 
Rodzin o przygotowaniu do sakramentu małżeństwa oraz o duszpasterstwie 
małżeństw i rodzin. Została ona opracowana na podstawie dokumentów 
mówiących o małżeństwie i rodzinie, po konsultacjach z dekanalnymi 
referatami rodzin, parafialnymi doradcami życia rodzinnego oraz wielo-
ma osobami zaangażowanymi w duszpasterstwo rodzin, wzbogacona do-
świadczeniami z pracy Referatu Duszpasterstwa Rodzin. I to właśnie na 
tym Referacie, pozostającym w bezpośredniej łączności z biskupem i pod 
jego kierunkiem, spoczywa obowiązek troski o rodziny całej archidiecezji. 
W tym celu Referat Rodzin Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie podejmuje 
szereg zadań, o których warto przy okazji tej publikacji wspomnieć. 
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Przede wszystkim prowadzi formację parafialnych doradców życia ro-
dzinnego (jest ich 200), dla których organizuje trzy razy do roku, w 12 
ośrodkach spotkania formacyjne: w styczniu spotkanie opłatkowe (uczest-
niczy w nim bp Bogdan Wojtuś), połączone z odnowieniem przyrzeczeń 
małżeńskich; wiosną warsztaty metodyczne; jesienią spotkanie formacyj-
no-modlitewne oraz w czerwcu trzydniowe rekolekcje. W spotkaniach for-
macyjnych średnio uczestniczy 110 doradców, a w rekolekcjach 50.

Każdy doradca otrzymuje misję kanoniczną do pełnienia swojej po-
sługi na okres trzech lat. Następnie, na pisemną prośbę ks. proboszcza, 
otrzymuje przedłużenie na kolejne trzy lata.

W latach 2004-2010 ponad 13.000 par małżeńskich w różnych pa-
rafiach, w obecności bp. B. Wojtusia, odnowiło  przyrzeczenia małżeńskie. 
Z tej okazji Referat wydał pamiątkę odnowienia ślubowania. Po jednej 
z takich uroczystości można było usłyszeć od małżonków: „Jeszcze nikt 
nie dziękował nam za to, że trwamy tyle lat w małżeństwie. Dzisiaj po 
raz pierwszy zrobił to biskup”. Uczestnicząc we wszystkich tych uroczy-
stościach daje się zauważyć radość z indywidualnego, biskupiego błogosła-
wieństwa, chociaż często poszczególne pary muszą czekać na nie w długiej 
kolejce. Cieszy też, gdy księża proboszczowie opowiadają, że w wielu do-
mach pamiątka z odnowienia przyrzeczeń znajduje szczególne miejsce. 

Z myślą o doradcach wydano pomoce w formie tablic metodycznych 
dotyczących płciowości mężczyzny i kobiety (w formacie A3). Do każdej 
poradni dostarczana jest prasa: „Głos dla Życia” oraz „List do Pani”. Do 
wszystkich parafii docierają „Sprawy Rodziny” z prośbą o udostępnienie 
tego kwartalnika doradcom, natomiast każdy rejonowy doradca otrzymuje 
„Familię”.

Każdego roku w dwóch rejonach archidiecezji organizowane jest Stu-
dium Formacyjne dla doradców życia rodzinnego. Co roku kończy je ok. 
35-50 osób, z których 30% angażuje się w posługę  parafialnych doradców. 

Referat Rodzin koordynuje w diecezji pracę ruchów prorodzinnych 
(Domowy Kościół, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Stowarzyszenie 
Małżeństw – „Gianna”, Bractwo Św. Rodziny, Rodziny Szensztackie, Ruch 
Nowych Rodzin) oraz wyjazdy grup pielgrzymkowych na Pielgrzymkę 
Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę. Z diecezji w pielgrzymce tej uczestni-
czy ok. 300 osób i chociaż jej organizacja wymaga wielu starań ze strony 
ks. proboszczów, to cieszy, że ta rozpoczęta przed kilkoma laty tradycja jest 
podtrzymywana i systematycznie się rozwija. 
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Ważną dziedziną pracy Referatu jest formacja narzeczonych. Dla ich 
potrzeb Referat wydał „ABC dla narzeczonych”. Książka ta trafia do adre-
satów za pośrednictwem proboszcza. Od 2002 r. cztery razy w roku orga-
nizowane są spotkania formacyjne dla narzeczonych, w 8 ośrodkach jed-
nocześnie (rocznie uczestniczy w nich ok. 600 par). Na program spotkania 
składa się wykład małżonków-animatorów o życiu religijnym narzeczo-
nych i małżonków oraz o komunikacji w małżeństwie, połączony z ćwi-
czeniami. Następnie kapłan prowadzi konferencję o sakramencie pokuty 
i pojednania oraz o przygotowaniu mszy św. ślubnej. Nową inicjatywą są 
zapoczątkowane w 2009 r. tzw. weekendowe spotkania dla narzeczonych, 
które odbywają się cztery razy w roku, każde w innym ośrodku – w 2009 
r. w spotkaniach tych uczestniczyło 11 par. Dla prowadzących wydano pi-
lotażową broszurę „Tylko miłość czyni to łatwym”.

W ramach istniejących w archidiecezji struktur organizowane są dwa 
razy w roku spotkania dla dekanalnych referentów rodzin (30) oraz spo-
tkania dla rejonowych doradców (11).

Owocem Programu duszpasterskiego na rok 2009: „Otoczmy troską 
życie” jest inicjatywa promocji błogosławionych małżonków Marii i Lu-
dwika Belttrame Quatroocci oraz Zelii i Ludwika Martin, a także Fran-
ciszki i Tomasza Alwira – sług Bożych. Na spotkaniach formacyjnych dla 
parafialnych doradców życia małżeńskiego i rodzinnego, na rekolekcjach 
parafialnych, w kazaniach na mszach św. ślubnych oraz na mszach św. 
w domach rodzinnych, w szkołach i na sympozjach, przybliżany jest mał-
żonkom i młodzieży wzór ich świętego małżeńskiego i rodzinnego życia. 
Z tej okazji został wydany obrazek zawierający postaci tych trzech par mał-
żeńskich. W roku 2009 odbyła się peregrynacja relikwii św. Giany Beretty 
Moli w 14 parafiach. Przygotowano także wystawę o pięknie ludzkiego ży-
cia, która trafiła do 20. parafii archidiecezji.

W 2004 r. została wprowadzona w archidiecezji katecheza parafial-
na dla młodzieży ponadgimnazjalnej (jak dotąd katechezę tę udało się 
przeprowadzić w  80% parafii). Od tej pory raz lub dwa razy w roku 
w 4 ośrodkach organizowane są, przy współpracy z Wydziałem Katechiza-
cji i Szkół Katolickich, warsztaty metodyczne dla zespołów pastoralnych, 
odpowiedzialnych za prowadzenie spotkań z młodzieżą. Referat Rodzin 
przygotowuje materiały  z konspektami spotkań. Co roku w warsztatach 
tych uczestniczy ok. 100-150 osób.  Dla samych uczestników katechezy 
wydany został specjalny indeks: „Jaką wybrać drogę w życiu? Małżeństwo, 
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Życie konsekrowane, Kapłaństwo, Misje, Stan wolny” oraz specjalne za-
świadczenie o ukończeniu katechizacji.

Z okazji Dnia Świętości Życia (25 III) od kilku lat podejmowane jest 
dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Propagowaniu tej idei służy 
specjalny folder, który rozsyłany jest do każdej parafii. Co roku 1000-1600 
osób włącza się w to dzieło. 

Referat wydaje także ulotki, foldery i plakaty. Od 2001 r. ukazuje się 
„Informator Duszpasterstwa Rodzin” (dwa razy w roku; łącznie w latach 
2001-2010 ukazało się 19 numerów). Powstała strona internetowa Dusz-
pasterstwa Rodzin: www.duszpasterstworodzin.gniezno.opoka.org.pl.

I tak, przedstawiając pokrótce działalność duszpasterską Referatu Ro-
dzin, dochodzimy do głównego tematu niniejszej publikacji. 

Dnia 27 sierpnia 2004 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na mocy 
uchwały powołał Narodowy Dzień Życia (NDŻ). W uchwale tej czyta-
my: „Dzień ten powinien stać się okazją do narodowej refleksji nad odpo-
wiedzialnością władz państwowych, społeczeństwa i opinii publicznej za 
ochronę i budowanie szacunku dla życia ludzkiego, szczególnie ludzi naj-
mniejszych, najsłabszych i zdanych na pomoc innych. Dzień ten powinien 
być również motywem solidarności społecznej, zachętą dla wszelkich dzia-
łań służących wsparciu i ochronie życia”. Uchwała zakłada, że „Narodowy 
Dzień Życia będzie odtąd obchodzony corocznie”. Każdego roku obcho-
dom Narodowego Dnia Życia towarzyszy inne hasło, będące zarazem jego 
myślą przewodnią.

Wraz z kolejnymi latami w organizowanie Narodowego Dnia Życia 
włączają się aktywnie gminy i organizacje pozarządowe. Włączając się 
w ogólnopolską kampanię, organizują różnorodne lokalne działania, m.in. 
sympozja, konferencje, festyny, konkursy czy akcje edukacyjne.

W 2005 r., z inicjatywy Referatu Rodzin, podjęto starania nad zor-
ganizowaniem NDŻ na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej. Jako miejsce 
wybrano Niższe Seminarium Duchowne w Markowicach. O. Aleksander 
Doniec OMI i ks. Franciszek Jabłoński spotkali się z prezydentem Inowro-
cławia, p. mgr. Ryszardem Brejzą w celu omówienia niniejszej inicjatywy. 
Pan prezydent zobowiązał się pomóc w organizacji sympozjum, obejmując 
je również swoim patronatem. O. Aleksander i ks. Franciszek odwiedzili 
także władze samorządowe Strzelna i Mogilna. Na to sympozjum zapro-
szeni zostali nauczyciele wychowania do życia w rodzinie oraz katecheci 
z kilku rejonów: Inowrocław, Mogilno i Strzelno. Ku zaskoczeniu organi-
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zatorów frekwencja była bardzo wysoka. W sympozjum uczestniczyli także 
uczniowie Niższego Seminarium Duchownego w Markowicach. Razem 
uczestniczyło 120 osób. Odtąd, przez kolejne już lata obchody Narodowe-
go Dnia Życia odbywają się w Inowrocławiu, zaś inicjatorami i organiza-
torami obchodów są prezydent i Urząd Miasta. 

W roku 2008 Referat Rodzin podjął starania, aby Narodowy Dzień 
Życia został zorganizowany także w Gnieźnie. Ks. F. Jabłoński i p. Teresa 
Niewiadomska omówili tę inicjatywę z prezydentem Gniezna, p. Jackiem 
Kowalskim, który chętnie przyjął tę propozycję i zlecił sprawy organizacyj-
ne p. Telesforowi Gościniakowi, dyrektorowi Wydziału Edukacji, Kultury 
i Sportu Urzędu Miejskiego. Pierwszy Narodowy Dzień Życia w Gnieź-
nie odbył się 26 marca 2008 r., w Miejskim Ośrodku Kultury. Organi-
zatorami sympozjum byli: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu 
Miejskiego w Gnieźnie, Referat Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropo-
litalnej w Gnieźnie oraz Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji 
Gnieźnieńskiej pod patronatem Prezydenta Miasta Gniezna. Uczestniczyli 
w nim nauczyciele wychowania do życia w rodzinie oraz katecheci z po-
wiatów: Wągrowiec, Słupca, Września i Gniezno. Tak zapoczątkowana 
została tradycja organizowania NDŻ w Gnieźnie, która warto, żeby była 
kultywowana przez kolejne lata. 

Dzięki inicjatywie burmistrza gminy i miasta Murowana Goślina, 
p. Tomasza Łęckiego, NDŻ zaistniał także w Murowanej Goślinie. Miej-
scem sympozjum była Długa Goślina.

Niniejsza publikacja jest dokumentacją właśnie tych obchodów Na-
rodowego Dnia Życia oraz sympozjów poświęconych rodzinie w archidie-
cezji gnieźnieńskiej. 

Od 2008 r. Referat wspólnie ze Stowarzyszeniem Rodzin Katolic-
kich Archidiecezji Gnieźnieńskiej organizuje Sympozjum. W 2009 roku 
odbyło się ono pod hasłem:  „Ku małżeńskiemu i rodzinnemu szczęściu”, 
a uczestniczyło w nim 120 osób.

Ważnym wydarzeniem dla archidiecezji, jak i dla Kościoła w Polsce, 
był VIII Zjazd Gnieźnieński, poświęcony rodzinie. Relacje ze Zjazdu oraz 
przesłania zaproszonych gości, szczególnie zmarłego Prezydenta RP śp. Le-
cha Kaczyńskiego, są bardzo znaczące.

Do niniejszej publikacji został dołączony aneks. 
Książka ta jest wyrazem podziękowania bp. Bogdanowi Wojtusiowi, 

który od wielu lat, na różnych szczeblach, poświęca się cały dla Duszpa-
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sterstwa Rodzin. W przyszłym roku Ks. Biskup obchodzić będzie 50. rocz-
nicę święceń kapłańskich (1961-2011) – nie brak więc wspaniałej okazji, 
by nie tylko podziękować za dotychczasową, pasterską troskę o rodzinę, 
ale i życzyć, aby dalej Ks. Biskup, z takim zaangażowaniem i oddaniem 
stał na straży godności rodziny i poszanowania życia. To dzięki inicjaty-
wie i osobistemu zaangażowaniu Ks. Biskupa, które tak bardzo widać na 
spotkaniach diecezjalnych, rejonowych, a także w parafiach, sprawa mał-
żeństw i rodzin oraz troski o życie jest w archidiecezji gnieźnieńskiej tak 
żywa i autentyczna. 



tematyka narodoWych dni Życia 
W latach 2005-2010 

i.





1.	 2005	–	„Dom	pełen	skarbów”	

W kampanii tej nacisk położony był na promowanie rodzin wielodziet-
nych. Od nich możemy uczyć się poszanowania godności ludzkiego życia 
oraz na ich przykładzie zobaczyć, że każde życie jest źródłem szczęścia. To 
dzięki tym rodzinom możemy patrzeć z nadzieją w przyszłość Polski i Euro-
py. Wychowanie dzieci to bardzo trudne i odpowiedzialne zadanie; zadanie, 
które jest służbą na rzecz całego społeczeństwa i przyszłych pokoleń. To wła-
śnie w rodzinie dzieci uczą się budować dobre relacje społeczne. 

Rodzina wielodzietna to przede wszystkim źródło radości i satysfakcji dla 
jej członków, ale także wielu poważnych trudności (trudności finansowe, nie-
zrozumienie ze strony otoczenia, wyśmiewanie, identyfikowanie z patologią). 

Z okazji pierwszych obchodów Narodowego Święta Życia Jan Pospie-
szalski napisał tekst i muzykę do utworu Dom Pełen skarbów1. 

2.	 2006	–	„być	ojcem	–	rola	życia”

Kampania ta miała skłonić i zmotywować mężczyzn do refleksji nad 
swoim ojcostwem. Według badań przeprowadzonych latem 2004 r. przez 
Inicjatywę Tato.Net, wśród dorosłych mieszkańców Warszawy i Lublina, 
ponad 60% respondentów uważa, że najpoważniejszym problemem spo-
łecznym naszego kraju jest nieobecność ojca w rodzinie. W Polsce ponad 
pół miliona dzieci zasypia codziennie bez pocałunku ojca na dobranoc. 
Dawniej brak ojca w domu wiązał się zazwyczaj z jego przedwczesną śmier-
cią. Dziś jednym z powodów fizycznej nieobecności ojca w życiu dzieci są 
rozwody, które dotykają niemal co czwartą rodzinę w Polsce, ale także pra-
ca ojca za granicą. Innym problemem jest także nieobecność emocjonalna 
i psychiczna ojca w życiu dziecka. Ojciec bowiem powinien zapewnić dzie-

 1 Por. www.ndz.org.pl/historia,54,1.html, 7.06.2010 r.
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ciom formację duchową, wsparcie emocjonalne, godne warunki material-
ne, ale przede wszystkim poświęcić im czas na wspólne przebywanie. 

Muzykę na ten dzień przygotował Robert „Litza” Friedrich z Arką 
Noego2. 

3.	 2007	–	„razem	na	zawsze”	

Kampania ta położyła akcent na wierność i stabilność związków mał-
żeńskich. Małżeństwo to nie tylko wspaniała przygoda, ale również funda-
ment społeczeństwa i warunek jego trwania.

Naturalnym środowiskiem człowieka jest rodzina, w której się rodzi, 
rozwija, otoczony jest miłością, poznaje świat, otrzymuje wsparcie w trud-
nych sytuacjach, szuka sensu życia, dorasta. W końcu zaczyna szukać osoby, 
której nie tylko może powierzyć swoje marzenia, ale także wspólnie je zre-
alizować. Fundamentem rodziny jest zatem małżeństwo. Wzajemna miłość 
w rodzinie bierze swój początek we wzajemnej miłości rodziców. Zawierając 
związek małżeński, rodzinę tę stworzyli. Fundamentem małżeństwa z kolei 
jest miłość. To dzięki niej małżonkowie mogą przetrwać trudności i rozwią-
zywać problemy, z jakimi spotykają się na swojej drodze. W niedawnej prze-
szłości ten trudny ideał był powszechnie przyjmowany jako cel możliwy do 
osiągnięcia. Prawie wszyscy, poza tymi, którzy realizację swojego powołania 
postrzegali poprzez celibat, marzyli o szczęśliwym małżeństwie i szczęśliwej 
rodzinie. Dzisiaj jest trochę inaczej. Coraz więcej młodych ludzi odwleka 
decyzję o małżeństwie. Wielu decyduje się na związki, które nie wymagają 
odpowiedzialności i nie stwarzają zobowiązań3.

4.	 2008	–	„jestem	mamą.	to	moja	kariera”	

Kampania miała za zadanie ukazać piękno macierzyństwa. W wizerunku 
współczesnej kobiety bardzo często spłycany jest, bądź pomijany, jej wymiar 
macierzyński. Kreowany jest obraz kobiety realizującej się głównie przez pracę. 
Akcentuje się negatywne strony macierzyństwa lub związane z nim niebezpie-
czeństwa. Nieproporcjonalnie duża ilość informacji o zjawiskach marginal-
nych powoduje zatracanie pojęcia istoty, sensu i realności macierzyństwa oraz 

 2 Por. www.ndz.org.pl/historia,55,1.html, 7.06.2010 r.
 3 Por. www.ndz.org.pl/historia,56,1.html, 7.06.2010 r.



19I. Tematyka Narodowych Dni Życia w latach 2005-2010 

znaczenia dla zdrowia i rozwoju każdej osoby ludzkiej. Obecność matki jest 
podstawowym warunkiem naturalnego rozwoju człowieka. Jest warunkiem 
trwania ludzkości. Macierzyństwo jako udzielanie, ochranianie i przekazywa-
nie życia jest jednym z najpiękniejszych wymiarów człowieczeństwa. Macie-
rzyństwo wpisane jest w osobowość kobiety poprzez budowę ciała oraz sposób 
jego funkcjonowania. I choć nie każda kobieta fizycznie staje się matką, macie-
rzyństwo stanowi jeden z wymiarów kobiecości, nadaje jej szczególny charak-
ter, określa kobiecą wrażliwość i sposób przeżywania więzi. 

Utwór promujący kampanię zaśpiewała Natalia Niemen4.

5.	 2009	–	„stawiam	na	roDzinę”	

Celem inicjatywy było ukazywanie dobrych wzorców życia w rodzinie 
i promowanie rodzinnych wartości, a także promocja rodziny. W rodzinie czło-
wiek przychodzi na świat, dorasta, aż w końcu zakłada nową, przejmując pa-
łeczkę w sztafecie pokoleń. Rodzina jest tłem, na którym rozgrywają się życiowe 
scenariusze większości z nas. Rodzina jest obecna, kiedy spełniają się marzenia, 
spotykają niepowodzenia; kiedy odnosimy małe i duże sukcesy. Rodzina jest jak 
port, z którego dziecko wyrusza do szkoły, dorośli do pracy i do którego wraca-
my, kiedy stawimy już czoła wyzwaniom. Rodzina to jedyny stały punkt w barw-
nym kalejdoskopie naszych codziennych przeżyć, doznań i doświadczeń. Jest ona 
miarą szczęścia – nasze szczęście mierzymy udanym życiem rodzinnym. 92% 
Polaków uważa, że człowiek do prawdziwego szczęścia potrzebuje rodziny. 95% 
(w tym 66% zdecydowanie – zwłaszcza starsi, wierzący i mający doświadczenie 
własnego małżeństwa) widzi w sobie ludzi rodzinnych, dla których rodzina ma 
ważne miejsce w życiu. 88% wymienia rodzinę jako najwyższą wartość w życiu 
(dane: komunikat CBOS BS/040/2008, Centrum Myśli Jana Pawła II 2007). 

Ambasadorem dnia zostali Paulina i Maciej Kurzajewscy (znane 
dziennikarskie małżeństwo) z dziećmi. Muzykę napisaną przez  Joachima 
Mencla wykonał New Life’M5.

 4 Por. www.ndz.org.pl/historia,57,1.html, 7.06.2010 r.
 5 Por. www.ndz.org.pl/historia,58,1.html, 7.06.2010 r.
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6.	 2010	–	„DziaDki	–	Dziatkom”

 Wzmacnianie więzi międzypokoleniowej między wnukami a dziad-
kami – to przewodni motyw tegorocznej kampanii. Jej celem było rów-
nież pokazanie rodziny jako jedynej instytucji będącej w stanie zapewnić 
prawidłowy rozwój, jak również bezpieczeństwo materialne najmłodszym.  
Chodziło o pokazanie, jak ważne są rodziny wielopokoleniowe i jak istot-
na jest rola starszego pokolenia. W opinii 87% Polaków ludzie starsi są 
potrzebni innym (CBOS BS/157/2009). Cenieni są jako osoby, które 
mogą pomagać innym działając społecznie, docenia się ich jako dobrych 
sąsiadów. Jednak rzeczywistością, w której sprawdzają się najlepiej jest 
rodzina. Dziadkowie potrafią obdarzyć swoje wnuki bezinteresowną mi-
łością. Wnoszą w życie rodziny płynącą z doświadczenia mądrość. Uczą 
miłości i przekazują wiarę. Kształtują rodzinną tożsamość, przekazując 
pamięć o minionych pokoleniach. W trudnych momentach są punktem 
odniesienia i pomagają spojrzeć na sytuacje kryzysowe z odpowiedniej per-
spektywy.  Zaszczepiają również pamięć o historii, budując w ten sposób 
społeczną tożsamość członków rodziny. Ponadto dają swoim dzieciom nie-
ocenioną pomoc w opiece nad wnukami. Z drugiej strony aktywne uczest-
nictwo w życiu rodziny daje dziadkom świadomość tego, że cały czas są po-
trzebni i że oczekuje się od nich odpowiedzialności, pomysłowości i wysił-
ku. Doświadczają spełnienia, widząc jak ich dorosłe dzieci wcielają w życie 
wartości, w których były wychowywane. Wreszcie,  w chwilach, kiedy tego 
potrzebują, otrzymują wsparcie i pomoc od tych, których kochają najmoc-
niej. Polacy niezmiennie cenią sobie spotkania dziadków z wnukami. 

Po raz pierwszy zwieńczeniem obchodów Narodowego Dnia Życia 
było wręczenie statuetek Tulipanów Narodowego Dnia Życia. Nagrody te 
wyrażają uznanie dla tych przejawów aktywności społecznej, które przy-
czyniają się do budowy silnych więzi rodzinnych, wzmacniają rolę spo-
łeczną rodziny bądź jej pozycję ekonomiczną. Nagrody zostały przyznane 
w czterech kategoriach: dziennikarz, inicjatywa społeczna, dzieło kultury, 
samorząd przyjazny rodzinie6.

 6 Por. www.ndz.org.pl/aktualnosci,68,1.html, 7.06.2010 r.
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1.	 2006	–	markowice,	murowana	Goślina

1.1.	markowice

W dniu 24 III 2006 r. w Markowicach zorganizowane zostało sym-
pozjum „Narodowy Dzień Życia – realizacja uchwały sejmowej”. Organi-
zatorami tego przedsięwzięcia byli: Referat Duszpasterstwa Rodzin Kurii 
Metropolitalnej w Gnieźnie, Niższe Seminarium Duchowne Misjonarzy 
Oblatów w Markowicach oraz Urząd Miasta i Gminy w Strzelnie. 

Patronat honorowy objęli: Prezydent Miasta Inowrocławia – Ry-
szard Brejza; Starosta Powiatu Mogileńskiego – Tomasz Barczak; Prze-
łożony i Dyrektor Niższego Seminarium Duchownego w Markowicach 
– o. dr Krzysztof Tarwacki OMI.

Zaproszenie do udziału w spotkaniu otrzymali nauczyciele wychowa-
nia do życia w rodzinie regionu inowrocławskiego. 

Uczestnicy sympozjum wysłuchali dwóch referatów wygłoszonych 
przez prof. Władysława Sinkiewicza z Bydgoszczy oraz mgr. Romana Ma-
tuszczaka ze Słupcy. Uczestnicy sympozjum mogli również zapoznać się 
z propozycjami pomocy naukowych (książek, folderów płyt CD i DVD), 
przydatnych w nauczaniu. 

Ważnym momentem spotkania była również praca w grupach, w któ-
rych uczestnicy dyskutowali na temat realizacji sejmowej uchwały przez 
szkołę, rodzinę, media i samorządy. Sympozjum zakończył pokaz multi-
medialny przygotowany i zaprezentowany przez ks. dr. F. Jabłońskiego. 
Całość sympozjum podsumował bp Bogdan Wojtuś7. 

A oto relacje z poszczególnych grup.

 7 Por. Rok 2006, „Informator Referatu Rodzin Kurii Metropolitalnej w Gnieź-
nie” 16(2007)48.
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1.1.1.	meDia

Wartości chrześcijańskie skutecznie wypierane są przez media, w tym 
coraz częściej przez seriale telewizyjne. Kształtują one otwarty model życia, 
luźny, bez zobowiązań. To wszystko przenosi się na nasze życie rodzinne. 
W Polsce ojciec statystycznie przebywa z dzieckiem 7 minut, a – dla porów-
nania – przed telewizorem 4 godziny. Na jakich wzorcach młody człowiek 
ma później budować rodzinę? Zagrożeniem staje się także szeroka akceptacja 
siebie – chodzi tu o ruchy feministyczne, pod wpływem których kobiety 
wstydzą się dzisiaj być kobietami. Wstydzą się obowiązków, które naturalnie 
do kobiety należą, wstydzą się macierzyństwa. Ojciec usuwa się w cień, wie, 
że ma zarobić pieniądze i w zasadzie to wystarczy. Uwidacznia się brak rów-
nowagi w tworzeniu prawdziwego wzorca rodziny. Pośpiech, taki a nie inny 
styl życia, chęć posiadania jak największej ilości środków materialnych stają 
się przyczyną poważnych zaniedbań wychowawczych w rodzinie. Dzieci nie 
mają wzorców osobowych. Ważniejsza staje się pozycja w życiu społecznym 
i zawodowym niż rodzina. W konsekwencji małżeństwa odsuwają swoje 
obowiązki macierzyńskie i ojcowskie na dalszy plan. 

Dużym zagrożeniem jest także bezrobocie, wskutek którego ludzie po 
pewnym czasie tracą motywację do pracy. Pewnej grupie ludzi wystarcza 
zdobywanie jakichkolwiek środków do życia z dnia na dzień. W ich związ-
kach są także dzieci, które przejmują od rodziców taki styl życia: wszystko 
nam się należy, ale – bez pracy, bez ambicji, bez obowiązków. Nic dziwne-
go, że rodziny, które te dzieci w przyszłości założą, obciążone będą piętnem 
różnych patologii. Od kogo bowiem miały uczyć się odpowiedzialnego, 
opartego na wartościach życia? 

Dlatego tak ważny jest powrót do autorytetów, powrót do rodzin 
z tradycjami, gdzie ojciec i matka są prawdziwymi autorytetami dla swoich 
dzieci, przyszłych pokoleń Polaków. Pamiętamy takie rodziny wielopoko-
leniowe – ks. prymas Wyszyński pochodził z takiej właśnie rodziny. Były to 
rodziny solidarnościowe, które uczyły obowiązku, wprowadzały dyscyplinę, 
a jednocześnie uczyły szacunku dla każdego życia: dla tych najmniejszych, 
dla matki i ojca oraz dla dziadków, którymi trzeba było się opiekować. 
Potrzeba dziś autorytetu opartego na wartościach chrześcijańskich. Jest to 
niezwykle istotna sprawa. Konieczne jest działanie mediów w zakresie sza-
nowania godności osoby ludzkiej, dlatego też powinny one popularyzować 
m.in. Narodowy Dzień Życia. Nie mamy wątpliwości, że wychowujemy 
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nie tylko my – rodzice, Kościół, szkoła, ale właśnie w bardzo wielkim stop-
niu robią to media. W związku z tym należałoby dokonać pełnej analizy 
tego, co robi przede wszystkim telewizja w aspekcie prezentowania okre-
ślonych programów, w określonych godzinach. Oczywiście dzisiaj nie ma 
cenzury i nie o cenzurę tu chodzi, ale chodzi o wzrost odpowiedzialności 
za słowo, przekaz i za obraz. Media powinny ponosić za to odpowiedzial-
ność, ponieważ one w pewnym sensie kreują współczesny styl życia. Są na 
pewno współodpowiedzialne za to, co dzieje się z polskim systemem i pol-
ską młodzieżą. Kwesta pedofilii, problemy dotyczące pornografii – przecież 
wiadomo, że tego młodzież nie uczy się w szkole. Pytanie brzmi: gdzie? 
Kto za to odpowiada? Społeczeństwo powinno być rzetelnie informowane 
o działaniach państwa w zakresie umacniania pozycji. Przede wszystkim 
potrzeba większej odpowiedzialności. Telewizja musi ukazywać autorytety, 
musimy o nie walczyć, by mieć do kogo się odwołać. Zapytałem swoich 
uczniów, czy potrafią wymienić Polaków, z których są dumni, którzy są dla 
nich autorytetami. Wymienili pięciu, ale niestety, wszyscy nie żyją. Okazu-
je się, że w dzisiejszych czasach nie ma ludzi z autorytetem. 

Środki masowego przekazu powinny czuć się współodpowiedzialne za 
kształtowanie postaw młodych ludzi i za to, co dzieje się w społeczeństwie. 
A wiemy, że ich wpływ bywa często bardzo zły – wystarczy wspomnieć 
o niektórych reklamach czy różnych programach godzących w osobę ludz-
ką. Trzeba przyznać, że my także ponosimy w pewnym stopniu odpowie-
dzialność, bo różnego rodzaju gazety nie istniałyby, gdybyśmy ich nie ku-
powali. Ale dziś mamy wolność, demokrację i swobodę, w związku z tym 
nie można wprowadzić cenzury w sensie ścisłym. 

1.1.2.	roDzina	

Rodzice powinni być autorytetem dla swoich dzieci. Ważna jest roz-
mowa z dziećmi, dawanie dobrych przykładów, szacunek dla najstarszych 
członków rodziny. Rodzice powinni interesować się dzieckiem, a więc: 
z kim ono wyjeżdża na wycieczkę, z kim się spotyka, gdzie chodzi, co robi. 
Powinniśmy uczyć naszych dzieci szacunku do sakramentu małżeństwa. 
Tylko z życia w związkach sakramentalnych, z których czerpie się najwię-
cej darów, doznań i radości, przenosi się najwięcej dobra na społeczeństwo 
i otoczenie. Bez wątpienia każdej kobiecie, zarówno tej pracującej zawodo-
wo, jak i tej pracującej w domu, należy się szacunek. Życie pokazuje, że jest 
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inaczej – bo jak dziś świat patrzy na kobiety pracujące w domu? Kobieta, 
która dla dobra swoich dzieci, mimo wykształcenia, rezygnuje z pracy za-
wodowej i z własnej kariery, nie może być niedoceniana w społeczeństwie. 
Zazwyczaj w tych rodzinach, gdzie matka ma dla swoich dzieci więcej cza-
su, zauważa się mniej kłopotów wychowawczych, jest lepszy kontakt dziec-
ka z rodzicami, dzieci chętniej dzielą się swoimi problemami, radościami, 
planami na przyszłość. Nie należy podważać autorytetu współmałżonka. 
Uważamy, że najważniejszy jest tradycyjny model rodziny, czyli matka jest 
równa ojcu. To jest model, który jest nam najbliższy, oparty na wartościach 
chrześcijańskich. Model, w którym rola ojca sama w sobie, podobnie jak 
rola matki, jest nie do zastąpienia. W rodzinie cenna jest pomoc kapłana, 
który służy radą i pomocą. 

1.1.3.	szkoła	

O rodzinie i jej wzorcach można w znacznym stopniu przekazać 
w szkole. Służy temu m.in. przedmiot: wychowanie do życia w rodzinie. 
Statusy prawne nakazują, aby tego przedmiotu uczył nauczyciel przygo-
towany, po ukończeniu studiów podyplomowych, bądź ukończeniu od-
powiedniego kursu kwalifikacyjnego – w zależności od poziomu szkoły. 
Do każdego poziomu nauczania przeznaczona jest określona liczba godzin, 
z podziałem na grupy: po 5 godzin dla chłopców i 5 dla dziewcząt. Pro-
gram nauczania musi być zatwierdzony przez radę pedagogiczną oraz za-
aprobowany przez rodziców. Niedopuszczalne jest, aby nauczyciel uczył 
treści, o których nie wiedzą rodzice. Rodzice mają prawo poznać przed-
miot i nauczyciela, który go prowadzi, a szkoła ma obowiązek udzielić ta-
kich informacji. 

„Prowadziłem zajęcia w jednym z liceów w Gnieźnie. Na pierwszych 
zajęciach zapytałem uczniów, kto z nich chce zostać lekarzem. Zgłosiły się 
2 osoby. Kto inżynierem? – 2-3. Kto wojskowym? Kto księdzem? Itd. Na-
stępnie spytałem: kto z was chce założyć rodzinę i być szczęśliwy? Zgłosili 
się wszyscy” – mówił jeden z uczestników sptkania. 

Młodzież chce być wychowywana, tylko muszą to robić odpowiednie 
osoby, pod kontrolą rodziny, z której dzieci się wywodzą. 
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1.1.4.	samorząDy

To od nas m.in. zależy, aby władzę przejmowali ludzie, którym zależy na 
propagowaniu idei prorodzinnej. Może powinniśmy sami spróbować swoich 
sił i zacząć realizować pewne idee i wartości. Przy powiatach istnieją Centra 
Pomocy Rodzinie, niestety, nie ma ich na szczeblu samorządowym. Można 
powołać zespół składający się z ludzi różnych organizacji, którym na sercu 
leży walka o życie. Zespół ten mógłby opracować program długofalowy re-
alizowany na terenie gminy. W ramach tego programu wyróżniliśmy takie 
rzeczy jak: powołanie koordynatora, wspieranie przez samorząd wolontaria-
tu, czyli udostępnienie telefonu, lokum, finansowanie delegacji, wykorzysta-
nie telewizji i prasy do propagowania wartości związanych z życiem, finanso-
wanie profilaktyki, czyli uzyskanie bezpłatnych porad czy badań, wspieranie 
w formie zapomogowej rodzin borykających się z problemem bezrobocia. 
Proponujemy uroczyste obchody Dni Życia, Dni Rodziny, organizowa-
nie koncertów, na których propagowane będą wartości rodziny, spotkania 
z ludźmi związanych z tą dziedziną oraz organizowanie i wspieranie stowa-
rzyszeń, niosących pomoc rodzinom. Zaproponowano np. pielgrzymkę do 
Żnina, do parafii NMP, w której znajdują się relikwie św. Gianny Beretty 
Molli – Żony i Matki. Powstała też propozycja zakładania świetlic (w Krusz-
wicy jest taka świetlica powołana przez Centrum Profilaktyki i Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych, tam też są pieniądze, które można wykorzy-
stać na pomoc w walce o życie). To jest świetlica dla dzieci, ale zadbać należy 
także o rodziców. „My, raz w miesiącu, organizujemy spotkania z rodzicami 
dzieci, które uczęszczają na zajęcia świetlicowe. Właśnie na tych spotkaniach 
przedstawiamy strukturę rodziny, jak powinna ona funkcjonować, jakie war-
tości są najważniejsze, co w życiu rodziny jest tak naprawdę ważne” – mówili 
uczestnicy spotkania. 

1.1.5.	poDsumowanie	(bp	boGDan	wojtuś)

Życie, rodzina i społeczeństwo – to wszystko wymaga najpierw pew-
nej wizji. Taką wizję dał nam Jan Paweł II w encyklice Evangelium vitae: 
„Życie jest fundamentalnym warunkiem i wartością, początkowym etapem 
i integralną częścią całego i niepodzielnego procesu ludzkiej egzystencji. Pro-
ces ten nieoczekiwanie i bez żadnej zasługi człowieka zostaje opromienio-
ny i odmieniony tajemnicą przez dar życia Bożego, które urzeczywistnia się 
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w pełni wieczności, równocześnie to nadprzyrodzone powołanie uwydatnia 
względność ziemskiego życia mężczyzny i kobiety. Nie jest ono jednak rze-
czywistością ostateczną, ale przedostateczną. Jest więc rzeczywistością świętą, 
która zostaje nam powierzona, abyśmy jej strzegli w odpowiedzialności i do-
konywali ją przez miłość i dar z siebie ofiarowany Bogu i braciom”. 

W takim świetle życie, które otrzymujemy przez współpracę rodziców 
z Bogiem, w łonie matki jest już fundamentalną wartością. Życie podzielone 
jest na dwa etapy: ten ziemski, a potem nowy, wieczny etap. Życie nigdy 
się nie kończy i kiedy tak o tym myślimy, możemy powiedzieć: kocham cię 
życie. I trzeba nam wszystko robić, by innym pomóc to życie pokochać. Taka 
jest wizja Boża nam objawiona, którą my ciągle na nowo odkrywamy. Gdy 
zostaje niszczona, gdy pojawiają się różne zagrożenia to, niestety, wszystko 
prędzej czy później obraca się przeciw człowiekowi. Jest takie powiedzenie: 
„Bóg przebaczy, ludzie przebaczą, ale natura nie przebaczy”. Natura uderzy 
i my widzimy to coraz częściej. Dlatego tak ważne jest zachowanie wartości 
ogólnoludzkich, one są wartościami chrześcijańskimi, ale przecież i ludzie 
niewierzący o zdrowym rozumie te same wartości odkrywają. Jeśli nasz świat 
w XXI wieku nie będzie bardziej etycznym, to w ogóle go nie będzie. Dobrze 
by było, gdyby w każdej radzie gminnej, powiatowej, miejskiej została powo-
łana komisja do spraw rodziny. Warto o to zabiegać. 

1.1.6.	proGram	

 • Występ chóru „CONFUOCO” z Wronowy
 • Wprowadzenie – bp Bogdan Wojtuś – Wikariusz Generalny Kurii 

Metropolitalnej w Gnieźnie, członek Rady ds. Rodziny Episkopatu 
Polski

 • „Szacunek dla życia od poczęcia po naturalny kres w świetle nauk me-
dycznych” – dr hab. n. med. Władysław Sinkiewicz – Kierownik Zakła-
du Klinicznych Podstaw Fizjoterapii: Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
w Toruniu – Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgosz-
czy, Ordynator Oddziału Kardiologii z Zakładem Diagnostyki Kardio-
logicznej w Wojewódzkim Szpitalu im. Dr. J. Biziela w Bydgoszczy, 
Przewodniczący Komisji Bioetycznej przy Bydgoskiej Izbie Lekarskiej

 • „Odpowiedzialność władz państwowych, szkoły i społeczeństwa za 
ochronę i budowanie szacunku dla życia ludzkiego” – mgr Roman 
Matuszczak, Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupcy
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 • Występ chóru „HARMONIA” ze Strzelna
 • Dyskusja w grupach na temat: „Rodzina, szkoła, media i samorządy 

– realizacja sejmowej uchwały”
 • Relacje z poszczególnych grup
 • Pokaz multimedialny – ks. dr Franciszek Jabłoński, Referat Duszpa-

sterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie
 • Wolne głosy i zakończenie sympozjum
 • Posiłek

1.2.	murowana	Goślina

24 III 2006 r. po raz pierwszy odbyły się Narodowe Dni Życia w Dłu-
giej Goślinie, które, jak się później okazało, stały się tradycją na następ-
ne lata. Hasło w 2006 r. brzmiało: „Życie w gminie Murowana Goślina”. 
W tematykę obrad wprowadził p. Tomasz Łęcki, Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Murowana Goślina oraz Ks. Piotr Skoczylas, Proboszcz Parafii pw. św. 
Marii Magdaleny w Długiej Goślinie. Następnie zostały wygłoszone trzy 
referaty ukazujące temat w różnych aspektach, które wygłosiły: p. Barbara 
Kujaszewska, Kierownik OPS w Murowanej Goślinie, p. Anna Górska, 
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego oraz Elżbieta Wtorkowska, Przewod-
nicząca Oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
w Murowanej Goślinie.

Gościem specjalnym był bp Wojciech Polak, który na zakończenie 
odprawił mszę świętą z udziałem uczestników sympozjum oraz wiernych 
z parafii w Długiej Goślinie. 

proGram	

1. Wprowadzenie - Tomasz Łęcki, Burmistrz Miasta i Gminy Muro-
wana Goślina i ks. Piotr Skoczylas, Proboszcz Parafii pw. św. Marii 
Magdaleny w Długiej Goślinie „Życie w gminie Murowana Goślina”: 
Wystąpienia

2. Barbara Kujaszewska, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 
3. Anna Górska, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 
4. Elżbieta Wtorkowska, Przewodnicząca Oddziału Polskiego Związku 

Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Murowanej Goślinie 
5. Msza święta z udziałem bp. Wojciecha Polaka 
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2.	 2007	–	inowrocław,	murowana	Goślina	

2.1.	inowrocław

W dniu 24 III 2007 r., z inicjatywy samorządu lokalnego miasta Inowro-
cławia, zostało zorganizowane drugie już sympozjum dla uczczenia Narodowe-
go Dnia Życia. Honorowy patronat objął Marek Jurek, Marszałek Sejmu RP.

Sympozjum zorganizowane zostało w auli Zakładu Przyrodolecznicze-
go w Parku Solankowym w Inowrocławiu. Wzięło w nim udział 60 osób, 
m.in.: poseł na Sejm, władze lokalne, nauczyciele, wychowawcy, dorad-
cy życia rodzinnego, uczniowie, duchowieństwo. Uczestnicy przyjechali 
z Inowrocławia, Żnina, Orchowa, Gniewkowa, Janikowa, Pobiedzisk, 
Imielna, Kruszwicy, Strzelna, Białymstoku, Dąbrowy Biskupiej, Pakości, 
Włocławka, Gniezna oraz Bydgoszczy. 

Słowo wstępne wygłosił Prezydent Miasta Inowrocławia – Ryszard 
Brejza. Marek Jurek, który ze względu na obchody tego Dnia w Warsza-
wie, nie mógł być obecny w Inowrocławiu, przesłał list skierowany do 
uczestników sympozjum, który odczytał poseł  na sejm, p. Tomasz Latos. 
Uroczyste rozpoczęcie sympozjum uświetnił koncert zespołu „Po stronie 
nadziei”, pod kierunkiem p. Michała Maciejewskiego.

2.1.1.	referaty

W czasie sympozjum wygłoszone zostały dwa referaty. Pierwszy, zatytu-
łowany: „Wychowanie: czy tylko problem rodziców i szkoły?” wygłosił dr hab. 
inż. Andrzej Urbaniak (pracownik naukowy Instytutu Informatyki Politechniki 
Poznańskiej). Powiedział on m.in.: „Nie można wychowywać młodego czło-
wieka tylko biorąc pod uwagę jedną dziedzinę życia. Wychowanie musi być 
integralne, mieć swój cel i powinno być oparte o system wartości. Wszystkie 
działania wychowawców, instytucji, powinny wspierać, a nie wyręczać rodzi-
ców”. Następnie prelegent podkreślił rolę rady szkoły i rodziców w szkole oraz 
wagę realizacji w szkołach programu: wychowanie do życia w rodzinie. Podkre-
ślił, że lekcje te powinny koncentrować się na pomocy w kształtowaniu dojrza-
łego człowieka, wychowując osobę (wychowanie personalistyczne) oraz zwracać 
uwagę na to, że wychowanie to przede wszystkim prawo i obowiązek rodziców. 
Dużym zagrożeniem w kształtowaniu młodego człowieka jest upolitycznienie 
wychowania oraz koncentrowanie się wyłącznie na sferze biologicznej.
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Pan Urbaniak wskazał na 4 zasady, które powinny być stosowane 
w wychowywaniu młodego człowieka: 
 • być z nim (potrzeba otwarcia naszych domów dla młodzieży, świetlic, 

salek parafialnych); 
 • słuchać (czasami potrzebne jest wyłączenie TV); 
 • wymagać; 
 • świadczyć.

 Drugi referat pt. „Wychowanie: szacunek do człowieka jako źródło 
wartości i przemian” wygłosił dr Michał Sieńkowski z Gniewkowa  (dok-
tor nauk humanistycznych, krytyk literacki, poeta zrzeszony w Stowarzy-
szeniu Pisarzy Polskich, Wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy). 
Wskazał on na zmieniające się wartości. Stwierdził m.in., że „w obecnym 
czasie jesteśmy coraz dalej od siebie. Nasz komunikacja zaczyna się ograni-
czać do skrótowych sms-ów. Coraz mniej mamy czasu dla siebie. Człowiek 
zaczął ufać bardziej masowej komunikacji. Człowiek współczesny pragnie 
widzieć tylko ciało, a nie chce widzieć duszy”. 

2.1.2.	prezentacja	multimeDialna

Po przerwie ks. dr Franciszek Jabłoński z Referatu Duszpasterstwa Ro-
dzin Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie zaprezentował pomoce dydaktyczne 
do prowadzenia zajęć z zakresu wychowania do życia w rodzinie: płyty CD, 
książki, tablice, itp. (w pomoce te uczestnicy mogli się zaopatrzyć). 

Pani Aleksandra Dembska (doradczyni Życia Rodzinnego z Inowro-
cławia) w imieniu Referatu zaprezentowała najnowszy film: „Podstawy 
rozpoznania płodności”. Dwie płyty CD z nagraniami i pokazem multi-
medialnym oraz materiały ukazujące wartość życia ludzkiego uczestnicy 
otrzymali gratis od Referatu.

2.1.3.	zakończenie

Na zakończenie głos zabrał bp Bogdan Wojtuś oraz poseł Tomasz La-
tos. Ks. biskup mówił o istotnych elementach tegorocznego hasła: „Razem 
na zawsze”.  „Te słowa – powiedział ks. biskup – są u podstaw wszystkiego. 
Ważne jest, abyśmy mówiąc o małżeństwie i rodzinie, ukazywali przede 
wszystkim antropologię: kim jest mężczyzna i kim jest kobieta.  Osoba 
ludzka do głębi przesiąknięta jest płciowością, stąd nie można płciowości 
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odrywać od człowieka.  Cechy kobiecości i męskości w sposób naturalny 
zmierzają ku sobie”.

W dalszej części wystąpienia bp Wojtuś zacytował cztery zasady odno-
szące się do nauczania w zakresie płciowości, znajdujące się w dokumencie 
Papieskiej Rady ds. Rodziny, opublikowanym w 1995 r.: „1. Każde dziecko 
jest osobą jedyną i niepowtarzalną i powinno otrzymać indywidualną for-
mację. 2. Wszystkie przekazywane młodym wyjaśnienia zawsze powinny 
posiadać wymiar moralny. 3. Wychowanie do czystości i stosowne informa-
cje na temat ludzkiej płciowości powinny być udzielane w szerszym kontek-
ście wychowania do miłości. 4. Rodzice powinni przekazywać te informacje 
z najwyższą delikatnością, ale w sposób jasny i we właściwym czasie”. 

Następnie głos zabrał poseł Tomasz Latos (działacz samorządowy, po-
seł na Sejm V kadencji z listy PiS-u, z wykształcenia lekarz radiolog, ukoń-
czył Akademię Medyczną w Poznaniu). Wskazał on na prace sejmowe, 
które mają wspierać rodzinę: ulgi podatkowe dla rodzin wielodzietnych, 
wydłużone urlopy macierzyńskie, „becikowe” oraz prace nad zmianami 
w Konstytucji, odnoszącymi się do życia ludzkiego. 

Następnie p. Jacek Tarczewski (Radny Rady Miasta) podziękował wszyst-
kim zebranym za uczestnictwo w spotkaniu i wręczył zaproszonym gościom 
upominki od dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji Tomasza Sibory. 

Wśród uczestników byli także: Przewodniczący Rady Miejskiej Inowro-
cławia, p. Tomasz Marcinkowski,  Pełnomocnik ds. Współpracy z Organiza-
cjami Pozarządowymi, p. Jacek Nijak,  ks. prał. Franciszek Resiak, ks. kan. 
Stefan Balcerzak, o. Aleksander Doniec OMI,  ks. prob. Stanisław Talaczyń-
ski, ks. Marek Szymanowicz oraz ks. Paweł Błochowiak (wraz z uczniami)8.

2.2.	murowana	Goślina

W obchody Narodowego Dnia Życia wpisała się także konferencja 
poświęcona tematyce rodzinnej, która odbyła się 24 III w Długiej Go-
ślinie. Jeden z tematów poruszonych na konferencji dotyczył rozwodów, 
coraz częściej dotykających małżeństw mających za sobą wieloletni staż. 

 8 Por. Kalendarium wydarzeń 2007, „Informator Referatu Rodzin Kurii Me-
tropolitalnej w Gnieźnie” 16(2007)8; M. Makohoński, Razem na zawsze, „Prze-
wodnik Katolicki Archidiecezji Gnieźnieńskiej” 13(2007)II; www.duszpasterstwo-
rodzin.gniezno.opoka.org.pl (Troska o życie), 18.08.2010 r. 
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Dyskutowano także o zwiększającej się liczbie tak zwanych wolnych związ-
ków. Przyczyn takiego stanu rzeczy upatrywano przede wszystkim w lęku 
młodych ludzi przed odpowiedzialnością, w błędach ustawodawczych za-
chęcających do decyzji o nielegalizowaniu związków oraz, coraz częściej, po 
prostu w modzie panującej w młodych i wykształconych środowiskach. 

Narodowy Dzień Życia oraz Światowy Dzień Świętości Życia stały się 
też okazją do podjęcia Dzieła Duchowej Adopcji. Uczestnicy wzięli udział we 
mszy świętej sprawowanej przez bp. Wojciecha Polaka. W tym dniu w pa-
rafii pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa w Murowanej Goślinie 
w modlitwę w intencji życia poczętego włączyło się blisko 60 osób9.

proGram	

 1. Instytucja małżeństwa w gminie Murowana Goślina 
 2. Wprowadzenie:

– Tomasz Łęcki, Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina 
– Ks. Piotr Skoczylas, Proboszcz Parafii pw. św. Marii Magdaleny 

w Długiej Goślinie
 3. Dyskusja
 4. Msza święta z udziałem bp. Wojciecha Polaka 

3.	 2008	–	Gniezno,	inowrocław,	murowana	Goślina	

3.1.	Gniezno

Pierwszy Narodowy Dzień Życia w Gnieźnie odbył się w 2008 r. Te-
mat konferencji dotyczył wychowania dzieci i młodzieży. Wzięli w niej 
udział głównie nauczyciele wychowania do życia w rodzinie oraz katecheci 
(ok. 40 osób) z trzech powiatów: gnieźnieńskiego, słupeckiego, wrzesiń-
skiego oraz kilkoro doradców życia rodzinnego i członków ruchów pro-
rodzinnych. Uczestnicy wysłuchali przesłania prezydenta miasta Gniezna 
Jacka Kowalskiego. Sympozjum rozpoczęło się występem uczniów gnieź-
nieńskiej SP nr 9, pod opieką p. Ewy Zachwiei i p. Anny Kanke. Dzieci 
przedstawiły program słowno-muzyczny pt. „Jan Paweł II. Życie ludzkie”. 
Przesłaniem całego występu była ochrona godności człowieka na każdym 

 9 Por. M. Makohoński, art. cyt.
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etapie jego życia, od poczęcia aż po starość. W imieniu prezydenta miasta 
Gniezna do zgromadzonych zwrócił się wiceprezydent Rafał Spachacz. 

Historię Narodowych Dni Życia (2005-2008) przedstawiła mgr Te-
resa Niewiadomska – diecezjalny doradca życia rodzinnego archidiecezji 
gnieźnieńskiej. 

Następnie zebrani wysłuchali dwóch referatów. Pierwszy, na temat: 
„Wychowanie: czy tylko problem rodziców i szkoły?”, wygłosił dr hab. inż. 
Andrzej Urbaniak – pracownik naukowy Instytutu Informatyki Politech-
niki Poznańskiej oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej Gnieźnie. 
Prelegent podkreślił, że wychowanie dokonuje się poprzez wzajemne ob-
darowywanie człowieczeństwem. Wychowanie musi być integralne, obej-
mujące całego człowieka, zarówno jego rozwój intelektualny, jak i emo-
cjonalny. Powinno mieć swój cel i być oparte o system wartości. Prelegent 
zaznaczył, że to rodzice decydują o wychowaniu swoich dzieci, a wszystkie 
działania wychowawców, instytucji, powinny ich wspierać, a nie wyręczać. 
Podkreślił także znaczenie przedmiotu: wychowanie do życia w rodzinie. 
Uważa on, że wykładanie tego przedmiotu powinno koncentrować się na 
ukazywaniu godności człowieka, odwoływać się do fundamentalnych praw 
zapisanych w prawie naturalnym, a także skupiać się na pomocy w kształ-
towaniu dojrzałego człowieka, widząc go jako całą osobę (wychowanie per-
sonalistyczne). Dużym zagrożeniem w kształtowaniu młodego człowieka 
jest upolitycznienie wychowania oraz koncentrowanie się wyłącznie na sfe-
rze biologicznej. Według p. Urbaniaka warto, aby uczniowie byli zaanga-
żowani w procesie wychowania. Służyć temu może powołanie rady szkoły, 
w skład której wchodzą nauczyciele, rodzice oraz uczniowie. 

Prelegent wskazał na cztery zasady, które powinny być stosowane 
w wychowywaniu młodego człowieka. Po pierwsze trzeba być z nim (być 
do dyspozycji, chodzi o dyskretną obecność, potrzeba otwarcia naszych 
domów dla młodzieży). Po drugie trzeba umieć go słuchać (największą 
tragedią młodego człowieka jest samotność). Po trzecie trzeba od niego 
wymagać. Po czwarte należy świadczyć. Pan A. Urbaniak polecił podręcz-
nik dla nauczycieli wychowania do życia w rodzinie pt. „Wychowanie do 
miłości” (pod redakcją Ewy Ozimek, tom I i II oraz pod jego redakcją już 
po śmierci pani Ewy – tom III).

Drugi referat na temat „Odpowiedzialność władz państwowych, szkoły 
i społeczeństwa za ochronę i budowanie szacunku dla życia ludzkiego” wy-
głosił mgr Roman Matuszczak – dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych 
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w Słupcy. Podkreślił on, że program wychowawczy, który realizują szkoły, to 
koncepcja wychowania zmierzająca do rozwoju osobowości dzieci i młodzie-
ży w warunkach współpracy ze środowiskiem, instytucjami wspierającymi 
i domem rodzinnym. Szkoła powinna wychowywać w duchu dobra wspól-
nego jako podstawy życia społecznego, przygotowania do życia w rodzinie, 
w społeczności lokalnej i w państwie oraz w duchu przekazu dziedzictwa 
kulturowego i postaw patriotycznych. Główną misją szkoły powinno być 
przekazywanie uczniom rzetelnej wiedzy i przygotowanie ich do pomyśl-
nego startu w dorosłe, samodzielne życie. Szkoła, realizując temat ochrony 
zdrowia i życia ludzkiego, ma w planach edukacyjnych dwa przedmioty 
o istotnym znaczeniu: wychowanie do życia w rodzinie oraz religię.

 Do uczestników spotkania zwrócił się także bp Bogdan Wojtuś, na-
wiązując do tegorocznego hasła „Jestem mamą. To moja kariera”. Podkre-
ślał on godność macierzyństwa i godność bycia matką. Przypomniał myśl 
Jana Pawła II o geniuszu kobiety – matki. Kobieta wnosi do domu coś 
szczególnego; wnosi ciepło, atmosferę, klimat. Ks. biskup wrócił pamięcią 
także do swojej matki, do ciepła rodzinnego, jaki potrafiła stworzyć. 

Ważnym elementem sympozjum była praca w grupach. Uczestnicy 
mieli za zadanie podanie rozwiązań, w jaki sposób usłyszane idee mogą być 
realizowane w szkole, w życiu codziennym, w ramach inicjatyw samorzą-
dowych i w ramach organizacji pozarządowych. Po kilkunastu minutach 
burzliwej dyskusji liderzy grup zebrali wnioski. W ramach szkoły należy 
podjąć działania zmierzające do utworzenia rady szkoły. Nauczyciel powi-
nien być „dyskretnie” obecny u boku ucznia, a uczniowie powinni mieć 
możliwość udziału w konkursach, wystawach, przedstawieniach, prelek-
cjach i konferencjach na temat ludzkiego życia. W życiu codziennym waż-
ne jest przyjęcie życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Rodzice powinni 
być obecni przy dziecku i uczyć go najważniejszych wartości chrześcijań-
skich. Ich rolą jest wychowywanie w atmosferze mądrej miłości. 

Zadaniem władz samorządowych jest udział w różnych działaniach (ak-
cjach) mających na celu pomoc rodzinom, także poprzez zbiórki charytatyw-
ne, pomoc rodzinom ubogim, a także współpracę z Kościołem w niesieniu 
pomocy rodzinie. Pozarządowe organizacje powinny przede wszystkim pro-
mować i wspierać rodzinę, zająć się pedagogizacją rodziców, zapobieganiem 
patologii oraz służeniem pomocą materialną rodzinom najuboższym. 

Spotkanie umilił koncert uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej ze 
Słupcy. 
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Na zakończenie całego sympozjum pan dyrektor Telesfor Gościniak 
wskazał na ważną rolę nauczyciela wychowania do życia w rodzinie w kształ-
towaniu młodego człowieka. Wyraził słowa uznania i podziękowania na-
uczycielom tego przedmiotu oraz katechetom za trud, życząc im satysfakcji.

Następnie ks. dr Franciszek Jabłoński podziękował władzom miasta 
Gniezna za zaangażowanie w inicjatywę zorganizowania sympozjum. 

Podczas spotkania uczestnicy mogli zapoznać się z najnowszymi pu-
blikacjami o małżeństwie i rodzinie, a także nabyć książkę pt. „Wychowa-
nie do miłości”. Na zakończenie uczestnicy otrzymali zaświadczenia po-
twierdzające ich udział w sympozjum10. 

przesłanie	prezyDenta	miasta	Gniezna	

Ekscelencjo, Księże Biskupie,
Zaproszeni Goście,
Szanowni Państwo, 

Mam ogromny zaszczyt i przyjemność powitać Państwa na kon-
ferencji poświęconej rodzinie w ramach Narodowego Dnia Życia 2008. 
Szczególnie serdecznie witam gości przybyłych spoza Gniezna. Wyrażam 
wdzięczność za Państwa zaangażowanie i przyjęcie zaproszenia na dzisiejsze 
sympozjum. Dzisiejsza konferencja została zorganizowana wspólnie przez 
Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Miasto Gniezno 
i Miejski Ośrodek Kultury, aby uczcić w ten sposób ogólnopolskie obcho-
dy Narodowego Dnia Życia. Narodowy Dzień Życia to święto uchwalone 
przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2004 roku. Tegoroczne obchody 
koncentrują się szczególnie wokół roli rodziców, a szczególnie kobiety i jej 
macierzyństwa. Celem dzisiejszego spotkania jest zaprezentowanie Pań-
stwu historii Narodowych Dni Życia, działań podejmowanych przez ad-
ministrację, organizacje pozarządowe oraz inne ośrodki i organizacje, które 
mają na celu poprawę sytuacji społecznej i materialnej polskiej rodziny. 

Mam nadzieję, że to spotkanie pozwoli na zidentyfikowanie najważ-
niejszych aktualnie problemów, z jakimi borykają się polskie rodziny oraz 
pomoże w określeniu metod i środków na rzecz poprawienia tej sytuacji. 

 10 Por. www.archidiecezja.pl/pl/informacje/archiwum_wydarzen/2008/marzec 
_2008/narodowy_dzien_zycia.html, 7.06.2010 r.
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Nie bez znaczenia pozostaje także rola rodziny i współpraca w procesie 
kształcenia, a przede wszystkim wychowania. Dlatego też bardzo się cie-
szę, że w dzisiejszej debacie weźmie udział tak wielu specjalistów w zakresie 
problematyki rodzinnej, cenionych wychowawców, przedstawicieli świata 
nauki, administracji i organizacji pozarządowych zajmujących się na co 
dzień polityką społeczną i pomocą rodzinie. Szczególnie serdecznie dzię-
kuję za przyjęcie zaproszenia przez katechetów i nauczycieli wychowania 
do życia w rodzinie. 

Szanowni Państwo!
Warto pamiętać, że Polska była jednym z pierwszych państw, które 

podjęły temat rodziny na forum międzynarodowym oraz które dążyły do 
włączenia tej problematyki na stałe do agendy ONZ. Pragnę wykorzystać 
tę okazję, aby przypomnieć Państwu, że to Polska była inicjatorem prokla-
mowania Międzynarodowego Roku Rodziny na forum Organizacji Na-
rodów Zjednoczonych. Pod koniec lat osiemdziesiątych polska delegacja 
przedstawiła na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ odpowiedni pro-
jekt rezolucji w sprawie potrzeby wzmocnienia międzynarodowej współ-
pracy na rzecz ochrony i pomocy rodzinie. Rezolucja ta została przyjęta 
jednomyślnie przez wszystkich członków ONZ. Początkowo niektórzy 
obawiali się, by obchody Roku Rodziny, Dni Rodziny nie stały się kolejny-
mi imprezami, które szybko zostaną zapomniane i nie wpłyną w znaczący 
sposób na poprawę sytuacji rodziny ani na zwiększenie zainteresowania 
tym problemem. Tak się jednak słusznie nie stało. Przykładem tego jest 
chociażby nasze dzisiejsze spotkanie w Pierwszej Stolicy Polski, Mieście św. 
Wojciecha. Dlatego zamiarem naszych trzech instytucji, organizujących 
dzisiejszą konferencję jest, jak już wspomniałem na początku, omówie-
nie problemów rodzin, szczególnie w społecznościach lokalnych. Będzie 
to mam nadzieję konkretny wkład w obchody Narodowego Dnia Życia, 
który usystematyzuje oraz ułatwi dalsze kroki w prowadzeniu skutecznej 
polityki prorodzinnej. 

Dziękuję Państwu za uwagę i życzę owocnych obrad.

Jacek Kowalski 
Prezydent Miasta Gniezna
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proGram	

1. Rozpoczęcie
2. Program słowno-muzyczny pt. „Jan Paweł II. Życie ludzkie” wykona-

ny przez uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 9
3. Wprowadzenie: Prezydent Miasta Gniezna – Jacek Kowalski
4. Historia Narodowych Dni Życia: mgr Teresa Niewiadomska
5. „Wychowanie: czy tylko problem rodziców i szkoły?” – dr hab. inż. 

Andrzej Urbaniak, Pracownik Naukowy Instytutu Informatyki Po-
litechniki Poznańskiej oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
w Gnieźnie

6. Koncert uczniów Szkoły Muzycznej z Słupcy
7. Przerwa na kawę
8. „Odpowiedzialność władz państwowych, szkoły i społeczeństwa za 

ochronę i budowanie szacunku dla życia ludzkiego” – mgr Roman 
Maruszczak, dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupcy

9. Dyskusja w grupach
10. Podsumowanie
11. Zakończenie około godz. 14.00

3.2.	inowrocław

31 III 2008 r. w Teatrze Miejskim w Inowrocławiu odbyło się spotka-
nie z okazji Narodowego Dnia Życia. Patronat honorowy objęli: Prezydent 
Miasta Inowrocławia, Ryszard Brejza oraz bp Bogdan Wojtuś – Wikariusz 
Generalny Archidiecezji Gnieźnieńskiej. W spotkaniu wzięła udział mło-
dzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna z inowrocławskich szkół (ok. 250 
uczniów). Obecni byli także dyrektorzy szkół z Inowrocławia, przedsta-
wiciele władz samorządowych, kapłani oraz przedstawiciele ruchów i grup 
apostolskich. 

W słowie skierowanym do uczestników bp Bogdan Wojtuś powiedział, 
że „konieczna jest refleksja nad macierzyństwem. Matka stoi w centrum 
życia. Trudno sobie wyobrazić rodzinę bez matki. Matka to serce pełne 
wielkiej miłości. To niezwykła godność, ale przede wszystkim współpraca 
z Bogiem w dziele powołania do życia. To ona otacza dziecko swoją miło-
ścią od samego poczęcia”. Ks. biskup przypomniał też myśl kard. Stefana 
Wyszyńskiego skierowaną do rodzin, cytując: „Kochani rodzice, kochane 
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matki, kochani ojcowie, choćbyście zdobyli nagrodę Nobla, pierwsi stanęli 
na księżycu, to o wiele większa jest godność matki i ojca, bo to dziecko za 
wami będzie orędowało do Boga przez całą wieczność”. Ks. biskup zatrzy-
mał się także nad słowami Sługi Bożego Jana Pawła II o godności kobiety: 
„Dziękujemy ci, kobieto-matko, która w swym łonie nosisz istotę ludzką 
w radości i trudzie jedynego doświadczenia, które sprawia, że stajesz się 
Bożym uśmiechem dla przychodzącego na świat dziecka, przewodniczką 
dla jego pierwszych kroków, oparciem w okresie dorastania i punktem od-
niesienia na dalszej drodze życia. Dziękujemy ci, kobieto-małżonko, która 
nierozerwalnie łączysz swój los z losem męża, aby poprzez wzajemne obda-
rowywanie się służyć komunii i życiu”11. 

W trakcie spotkania uczestnicy wysłuchali także koncertu zespołu 
muzycznego „Po stronie nadziei”. Brali udział w dyskusji panelowej, pod-
czas której cztery matki dały świadectwo macierzyństwa, ukazując mło-
dzieży piękno bycia matką.

O roli macierzyństwa zastępczego mówiła p. Ewa Rzeźnik, która 
oprócz swoich biologicznych dzieci wychowuje także adoptowane. Spo-
tkanie poprowadził ks. Jacek  Orlik – dyrektor Gimnazjum i Liceum Ka-
tolickiego w Inowrocławiu12. 

3.3.	murowana	Goślina

„Zaskakujące może być stwierdzenie, że znając się przed ślubem cztery 
lata, mieliśmy sześcioro adoptowanych dzieci. Był to oczywiście owoc Du-
chowej Adopcji, którą podejmujemy od kilku lat wierząc, że w ten sposób 
ratujemy życie niewinnego nienarodzonego dziecka” – tak mówili Justyna 
i Marcin Teliccy. Pochodzą z parafii pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa 
Chrystusa w Murowanej Goślinie, mają dwójkę adoptowanych dzieci: Ma-
tusza i Katarzynę. „Podejmując Duchową Adopcję po raz pierwszy nie my-
śleliśmy jednak, że zaprowadzi nas ona do adopcji jako formy rodzicielstwa 
i że w ten sposób staniemy się rodzicami dwojga dzieci” – kontynuowali. 
„«Korzyści» adopcji są obustronne: dziecko i rodzice potrzebują siebie w tej 
samej mierze. Nie do tego, by wypełnić jakieś luki czy niezagojone rany, 

 11 Jan Paweł II, List do kobiet A ciascuna di voi na IV Konferencję w Pekinie, nr 2.
 12 Por. www.duszpasterstworodzin.gniezno.opoka.org.pl (Troska o życie), 
7.06.2010 r.
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ale do tego, by – zgodnie z hasłem tego spotkania – odpowiedzieć «Miło-
ścią na Miłość». Rodzice i dzieci adopcyjne muszą nawiązać dokładnie taką 
samą więź, jaka tworzy się w rodzinie biologicznej. Najwięcej lęków i obaw 
rodzi istnienie rodziców biologicznych, których wielu oskarża o nieludzkie 
podejście, o bycie wyrodną matką czy ojcem. 

Drugim ważnym aspektem jest swoiste zmierzenie się z otaczającym 
środowiskiem – jego oczekiwaniami, poglądami, sądami. Wreszcie trzecim 
trudnym etapem – do tego dopiero się przygotowujemy – jest czas dora-
stania dzieci, w czasie którego będą być może chciały poznać biologicznych 
rodziców. Czas, w którym i one – w pełni świadomie – powinny zaakcep-
tować historię swojego życia dla zbudowania zintegrowanej tożsamości, 
pozwalającej budować szczęśliwą przyszłość. W historii małżeństwa, które 
oczekuje na adopcję jest jedno magiczne wyrażenie – telefon z ośrodka. 
Usłyszeliśmy go dotąd dwukrotnie, pierwszy raz niemal pięć lat temu, 
drugi – przed trzema laty. Mateusz i Kasia są zdrowymi i pełnymi radości 
życia dziećmi, w niczym nie różniącymi się od swoich rówieśników. Mi-
łość, zaufanie, akceptacja – tego uczymy się na co dzień. Zastanawiamy 
się, jak mądrze wychowywać, jak wskazywać drogi przez życie, drogi do 
Boga, drogi do samego siebie. Od nich uczymy się radości, dostrzegania 
piękna drobnych spraw, dziecięcej wiary w to, że w świecie jest miejsce na 
dobro. I w tym nie różnimy się od żadnej z rodzin biologicznych, przeży-
wających swoje troski i chwile szczęścia. Wierzymy też głęboko, że życie 
naszych dzieci od poczęcia zostało osłonięte Bożą tarczą dzięki komuś, kto 
dziewięć miesięcy poświęcił wytrwałej modlitwie Duchowej Adopcji”13.

proGram	

Konferencja „Miłość rodzi Miłość” 
1. Wprowadzenie

• Tomasz Łęcki, Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
• Ks. Piotr Skoczylas, Proboszcz parafii pw. św. Marii Magdaleny 

w Długiej Goślinie
2. Wystąpienia

 13 Na podstawie nagrania udostępnionego przez p. Arletę Włodarczak – Dyrek-
tor Miejskiego Domu Kultury w Murowanej Goślinie.
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• „Aktualna sytuacja demograficzna w gminie Murowana Goślina” 
– Anna Górska, Kierownik USC w Murowanej Goślinie

• „Adopcja – miłość rodzi miłość” – Rodzice adopcyjni
• „Rodzina zastępcza – alternatywa dla domów dziecka?” – Rodzice 

zastępczy
• „Rodziny zastępcze w świetle prawa” – Monika Mleczek, Kierow-

nik Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie
3. Podsumowanie

• Bp Wojciech Polak z archidiecezji gnieźnieńskiej
• Tomasz Łęcki, Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina

4. Msza święta udziałem bp. Wojciecha Polaka (kościół pw. św. Marii 
Magdaleny w Długiej Goślinie)

4.	 2009	–	Gniezno,	inowrocław,	murowana	Goślina	

4.1.	Gniezno

W Miejskim Ośrodku Kultury odbyło się sympozjum pod hasłem 
„Stawiam na rodzinę” poświęcone współczesnej polskiej rodzinie, jej kon-
dycji i przyszłości. Jego celem było ukazywanie dobrych wzorców życia 
w rodzinie i promowanie rodzinnych wartości. Sympozjum zorganizo-
wał Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, 
Referat Duszpasterstwa Rodzin oraz Stowarzyszenie Rodzin Katolickich 
Archidiecezji Gnieźnieńskiej we współpracy z Urzędem Miasta Gniezna 
i Miejskim Ośrodkiem Kultury. W sympozjum wzięło udział około 60 na-
uczycieli wychowania do życia w rodzinie oraz katechetów z trzech powia-
tów: gnieźnieńskiego, słupeckiego, wrzesińskiego i wągrowieckiego. 

Uczestnicy wysłuchali przesłania Prezydenta Miasta Gniezna Jac-
ka Kowalskiego. Referaty wygłosili: dr Marek Babik – Adiunkt katedry 
nauk o rodzinie Wyższej Szkoły Pedagogiczno-Filozoficznej „Ignatia-
num” w Krakowie oraz mgr Andrzej Duszyński, Dyrektor Gimnazjum 
nr 1 w Gnieźnie. Dr M. Babik mówił o tym, jak przygotować dzieci do 
małżeństwa. Zaznaczył, że ten proces tak naprawdę zaczyna się już w wie-
ku dziecięcym. Pan A. Duszyński natomiast zastanawiał się, jakie są relacje 
między rodziną a szkołą oraz szkołą a rodziną. Przywołał również swoje 
doświadczenia jako dyrektora, ale również jako nauczyciela wychowania 
do życia w rodzinie. Zaznaczył, że sam jest świadkiem wielu pozytywnych 
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relacji z uczniami. Potrzebują oni zaufanej osoby, której mogą powierzyć 
swoje problemy, a nierzadko tą osobą jest właśnie nauczyciel. 

Ks. dr Franciszek Jabłoński zapoznał wszystkich z historią Narodo-
wych Dni Życia. Do uczestników słowo skierował również bp Bogdan 
Wojtuś. Podkreślił, że rodzina w znaczeniu społecznym jest instytucją wy-
jątkową, która stwarza najlepsze warunki do integralnego rozwoju czło-
wieka. To w niej dziecko przychodzi na świat, poznaje system wartości, 
tradycję i kulturę. W rodzinie zaczyna się kształtować jego osobowość. 
Szkoła i Kościół pełnią tutaj zawsze rolę pomocniczą, fundamenty na-
tomiast kładzione są właśnie w rodzinie. Dlatego tak ważną sprawą jest 
ochrona rodziny, stworzenie jej odpowiednich warunków funkcjonowa-
nia, bo przecież z niej wychodzą kolejne pokolenia14. 

proGram	

1. Powitanie 
2. Przesłanie Prezydenta Miasta Gniezna, Jacka Kowalskiego 
3. Występ muzyczny – zespół fletowy ze Szkoły Podstawowej nr 2 

w Gnieźnie 
4. Historia Narodowych Dni Życia (2004-2009) – ks. Franciszek Ja-

błoński
5. Słowo bp. Bogdana Wojtusia
6. Przerwa na kawę
7. „Przygotować dzieci do małżeństwa, ale jak?” – dr Marek Babik, 

 Adiunkt katedry nauk o rodzinie Wyższej Szkoły Pedagogiczno-Filo-
zoficznej „Ignatianum” w Krakowie 

8. Występ muzyczny. Recital organowy
9. „Rodzina dla szkoły, szkoła dla rodziny” – mgr Andrzej Duszyński, 

Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Gnieźnie
10. Występ muzyczny. Recital fortepianowy 
11. Praca w grupach
12. Podsumowanie 
13. Zakończenie 

 14 Por. Kalendarium wydarzeń 2009, „Informator Referatu Rodzin Kurii Me-
tropolitalnej w Gnieźnie” 19(2010)11; www.duszpasterstworodzin.gniezno.opo-
ka.org.pl (Troska o życie), 18.08.2010 r. 
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przesłanie	prezyDenta	miasta	Gniezna	

Ekscelencjo Księże Biskupie,
Drodzy Goście,
Szanowni Państwo,
Mam dziś ogromny zaszczyt i niewątpliwą przyjemność powitać Pań-

stwa na konferencji poświęconej rodzinie w ramach Narodowego Dnia 
Życia 2009. Cieszę się, że tak licznie przybyli do nas goście z całej Polski, 
by wziąć udział w tym ciekawym sympozjum, poruszającym tak ważne dla 
nas wszystkich tematy.

Dzisiejsze spotkanie nie odbyłoby się bez sprawnej współpracy trzech 
organizatorów: Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Mia-
sta Gniezna oraz Miejskiego Ośrodka Kultury. Przedstawiciele tych pod-
miotów chcieliby dzisiejszą konferencją włączyć nasze miasto w nurt dialo-
gu nad kondycją i statusem współczesnej polskiej rodziny.

Wiele mówi się dziś bowiem o kryzysie instytucji rodziny oraz pre-
zentowanych przez nią wartości. Czy jednak rzeczywistość pokrywa się 
ze stereotypowymi przekonaniami na temat rozluźnienia więzi między-
ludzkich w dzisiejszym społeczeństwie? A może jednak polska rodzina 
ma się dobrze, nadal będąc dla każdego ostoją miłości i bezpieczeństwa? 
Na te pytania odpowiedź postarają się znaleźć zebrani tu liczni prelegenci 
i przedstawiciele środowisk zarówno duszpasterskich, jak i świeckich. Je-
stem przekonany, że ta naukowa dyskusja przyniesie ważne owoce i jeżeli 
nawet nie odpowie na tak trudne pytania, to z pewnością zbliży nas do 
prawidłowych odpowiedzi.

Hasło, które przewodzi tegorocznym obradom w ramach Narodowe-
go Dnia Życia to właśnie „Stawiam na rodzinę”. Cel kryjący się za tą rzutką 
sentencją jest zupełnie prosty w wymowie, a niezwykle trudny w realizacji. 
To przede wszystkim apel o promowanie dobrych wzorców życia w rodzi-
nie i pielęgnowanych przez nią przez wieki wartości. Cieszę się, że także tu, 
w Pierwszej Stolicy Polski, dyskutować będziemy o sprawach tak ważnych 
dla całego naszego narodu. 

Jacek Kowalski 
Prezydent Miasta Gniezna
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4.2.	inowrocław

24 III 2009 r. we wtorkowe przedpołudnie w Teatrze Miejskim, Ino-
wrocław obchodził Narodowy Dzień Życia, którego tegorocznym mottem 
było hasło „Stawiam na rodzinę”. Prelekcję na temat rodziny wygłosił dr 
Michał Siewkowski. Następnie zaprezentowano spektakl w reżyserii Elż-
biety Piniewskiej pt. „Chodź, człowieku, coś Ci powiem”, w wykonaniu 
uczniów I LO im. Jana Kasprowicza. W uroczystości udział wzięli m.in.: 
Metropolita Gnieźnieński abp Henryk J. Muszyński, władze miasta, du-
chowieństwo oraz młodzież z inowrocławskich szkół. Prezydent Miasta 
Inowrocławia, Ryszard Brejza, wręczył ks. arcybiskupowi list gratulacyjny 
i kwiaty z okazji przypadających rocznic: sakry biskupiej oraz nominacji 
na arcybiskupa metropolitę gnieźnieńskiego15.

4.3.	murowana	Goślina

Podczas Narodowego Dnia Życia, obchodzonego w Długiej Goślinie, 
p. Tomasz Łęcki, Burmistrz Miasta i Gminy Murowana, Goślina we wpro-
wadzeniu do konferencji powiedział: „Witam wszystkich zaproszonych go-
ści, przedstawicieli mieszkańców naszej gminy oraz spoza niej. Cieszę się, 
że tutaj, w Długiej Goślinie, nasze spotkania trwają od kilku lat. Pragnę 
wyrazić moją wdzięczność gospodarzom miejsca: samorządowi Długiej 
Gośliny, szkole i parafii, za goszczenie nas tutaj. Wśród wystąpień pojawią 
się trzy mamy, które pragną podzielić się swymi doświadczeniami swego 
macierzyństwa. Ich doświadczenie jest z całą pewnością bardziej cenne od 
teoretyków macierzyństwa. Wszystkich Państwa zachęcam do aktywnego 
uczestnictwa poprzez słuchanie i wymianę myśli czy spostrzeżeń. Zachę-
cam także do aktywnego uczestnictwa we mszy świętej w kościele, tutaj 
w Długiej Goślinie”.

Następnie kila słów o św. Giannie Molli powiedział ks. Stanisław Ta-
laczyński, Proboszcz Parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski ze Żnina. 
„W historii jej życia, w każdym jego fragmencie zachwyca nas jej heroizm. 
Od momentu dzieciństwa, poprzez dziewczynę dorastającą, przez jej na-
rzeczeństwo, małżeństwo, macierzyństwo, bycie lekarką aż do końca życia. 
Przeżyła zaledwie 39 lat. Jest ona świętą w codzienności” – powiedział ks. 

 15 http://www.inowroclaw.info.pl/aktualnosci.php?akcja=news&id=9845.
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Stanisław. Następnie został wyświetlony krótki film o życiu św. Gianny. 
Specjalnie na konferencję zostały przywiezione ze żnińskiej parafii relikwie 
świętej Joanny Beretty Molli.

Aktualną sytuację demograficzną w gminie Murowana Goślina zapre-
zentowała p. Aleksandra Pilarczyk, Kierownik USC w Murowanej Gośli-
nie. „Mamy szesnastotysięcznego mieszkańca naszej gminy. Ten mieszka-
niec wpisuje się w temat dzisiejszej konferencji. Jest nim chłopiec, który 
urodził się 17 II 2009 r. i mieszka w Murowanej Goślinie. Na naszym 
terenie obserwujemy stały wzrost liczby mieszkańców. Na koniec 2008 r. 
liczba mieszkańców wynosiła ogółem 15.970. Murowana Goślina jest od 
wielu lat gminą ludzi młodych”.

Pani Monika Mleczek, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Murowanej Goślinie, zreferowała formy pomocy na rzecz rodzin. W la-
tach 2004-2008 pomoc otrzymały: 302 rodziny wielodzietne, 99 rodzin 
niepełnych, 450 rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym oraz 1038 rodzin 
z jednym lub dwójką dzieci.

Wiele wzruszenia dostarczyły wystąpienia 3 matek: samotnie wycho-
wującej dwoje dzieci, wychowującej dziecko niepełnosprawne oraz matki 
rodziny wielodzietnej. Panie podzieliły się swoimi problemami w wycho-
waniu dzieci, z jakimi borykają się na co dzień, jednocześnie podkreślając, 
jak wielkim darem jest macierzyństwo i przychylając się do tezy, że można 
a wręcz trzeba postrzegać je w roli kariery. Wywołały swoimi szczerymi 
i nierzadko bardzo osobistymi wyznaniami wiele emocji. 

Słowo podsumowania skierował do zgromadzonych Burmistrz Muro-
wanej Gośliny, Tomasz Łęcki, odnosząc się do żywych ostatnio dyskusji nt. 
eutanazji i kwestii zapłodnienia metodą in vitro. 

Ciepłe słowa do słuchaczy, ale zwłaszcza do wypowiadających się mam 
skierował obecny na konferencji bp Wojciech Polak, życząc wytrwałości 
w wypełnianiu tego trudnego zadania, jakim jest macierzyństwo. Powie-
dział on m.in.: „Każda mama wzrasta poprzez swoje dzieci. Bycie matką 
to szczególne powołanie. Jest to powołanie, w którym matka uświadamia 
sobie, że dzieli się cząstką siebie. Również potem, gdy przychodzi życie 
z doświadczeniami, trudnościami, z jego codziennością. Każde dziecko 
obdarza też każdego z nas swoim człowieczeństwem. Każda matka poprzez 
bycie matką całe życie się rozwija”.

Po konferencji w kościele pw. św. Marii Magdaleny w Długiej Go-
ślinie ks. proboszcz Piotr Skoczylas odprawił mszę świętą, w czasie któ-



46 Narodowe Dni Życia i sympozja o rodzinie...

rej została podjęta Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego. Obchody Na-
rodowego Dnia Życia zorganizował Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
i Rekreacji we współpracy ze Szkołą Podstawową w Długiej Goślinie oraz 
przedstawicielami miejscowej Akcji Katolickiej16.

proGram	

1. Wprowadzenie:
– Tomasz Łęcki, Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina 
– ks. Piotr Skoczylas, Proboszcz Parafii pw. św. Marii Magdaleny 

w Długiej Goślinie
2. Aktualna sytuacja demograficzna w gminie Murowana Goślina – 

Aleksandra Pilarczyk, Kierownik USC w Murowanej Goślinie
3. „Jestem mamą. To moja kariera!?” – matka samotnie wychowująca dzie-

ci, matka dziecka niepełnosprawnego, matka rodziny wielodzietnej
4. Rodziny wielodzietne, matki samotnie wychowujące dzieci, dzieci 

niepełnosprawne – Monika Mleczek, Kierownik Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Murowanej Goślinie

5. Dyskusja
6. Podsumowanie – bp Wojciech Polak oraz Tomasz Łęcki
7. Msza święta z udziałem bp. Wojciecha Polaka (kościół pw. św. Marii 

Magdaleny w Długiej Goślinie)

5.	 2010	–	Gniezno,	inowrocław,	murowana	Goślina	

5.1.	Gniezno

Po raz kolejny w Gnieźnie obchodzony był Narodowy Dzień Życia. 
Z tej okazji 24 III w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej, odbyło się 
sympozjum poświęcone pielęgnowaniu więzi międzypokoleniowej oraz 
roli osób starszych w rodzinie i społeczeństwie. Sympozjum zorganizowała 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Duszpasterstwo Rodzin Archidiece-

 16 Por. R. Dukat, Narodowy Dzień Życia pełen wzruszeń, „Biuletyn Samorządo-
wy Miasta i Gminy Murowana Goślina” 4(2009)9; Na podstawie nagrania udo-
stępnionego przez p. Arletę Włodarczak – Dyrektor Miejskiego Domu Kultury 
w Murowanej Goślinie.
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zji Gnieźnieńskiej przy współudziale gnieźnieńskiego Urzędu Miasta oraz 
Starostwa Powiatowego. W spotkaniu wzięło udział ponad 40 nauczycieli 
i pedagogów z czterech powiatów: gnieźnieńskiego, słupeckiego, wrzesiń-
skiego i wągrowieckiego. Wszystkich gości w imieniu pana rektora powitał 
prof. dr hab. Bronisław Susła, wicerektor PWSZ. 

Uczestnicy wysłuchali także przesłania Prezydenta Miasta Gniezna, Jac-
ka Kowalskiego oraz Wicestarosty Powiatu Gnieźnieńskiego, Dariusza Pilaka, 
a także dwóch referatów nawiązujących do tematu spotkania. Do uczestników 
słowo skierował również bp Bogdan Wojtuś. Podczas pracy w grupach uczestni-
cy próbowali odpowiedzieć na pytania: „Jak ja realizuję tegoroczne hasło w swo-
im życiu?” oraz „Jakie nasuwają mi się refleksje dotyczące wystąpień?”. 

Pierwszy wykład wygłosił dr hab. inż. Andrzej Urbaniak, Prorektor ds. 
Studiów PWSZ w Gnieźnie, prywatnie dziadek dwóch wnuków o więzi 
międzypokoleniowej. Na początku zadał zebranym pytanie: co dziadkowie 
mogą przekazać wnukom? Odpowiedzi były różne: majątek, pozycję zawo-
dową, umiejętności, wartości, postawy. Referat miał dwie główne myśli: od 
dziadków do dziatków i od dziatków do dziadków. Prelegent podkreślał, że 
wychowanie to zadania. Obiektywną oceną wychowania jest miłość; posza-
nowanie godności osobistej każdego człowieka; wolność wobec dóbr ma-
terialnych, poczucie prawdziwej sprawiedliwości i prawdziwej miłości. Ro-
dzina jest uprzywilejowanym miejscem rozwoju osobistego i społecznego. 
Rozwój musi dotyczyć wszystkich sfer życia człowieka. Człowiek realizuje to 
poprzez dobre nawyki i postawy. Dziadkowie powinni spełniać drugorzędną 
rolę – być niejako „w cieniu”. Główną rolę w wychowaniu dzieci powinni 
spełniać rodzice. Dziadkowie, swoją postawą uwarunkowaną wiekiem, koja-
rzą się wnukom z prawdą, wiarygodnością i autorytetem. Uczą szacunku do 
drugiego człowieka, ochrony życia, szacunku dla życia, tradycji rodzinnych, 
wartości patriotycznych, wspólnego świętowania. Przekazują pewne wartości 
kultury (w zakresie literatury, historii, sztuki czy muzyki). Dziadkowie z ko-
lei mogą podziwiać wnuków za ich chłonność i świeżość widzenia świata, 
radość „zadziwienia”, szczerość, zaufanie, wrażliwość na prawdę i sprawiedli-
wość. Duże znaczenie w rozwoju ma więź pokoleniowa. Pominięcie dziad-
ków w wychowywaniu dzieci stanowi zubożenie procesów wychowawczych. 
Ważne jest, aby rodzice i dziadkowie mieli spójną wizję wychowania. „Świat 
bez dziadków byłby bardzo ubogi, ale bez dziatków bardzo smutny” – tymi 
słowami pan profesor zakończył swoje wystąpienie.
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Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Gnieź-
nie, mgr inż. Krzysztof Ortarzewski, przedstawił rolę dziadków w wychowa-
niu dzieci i młodzieży. Jeżeli dziecko z dysfunkcją żyje w normalnej, zgodnej, 
a dodatkowo wielopokoleniowej rodzinie, proces przygotowania dzieci i mło-
dzieży do pełnego i sprawnego życia w społeczeństwie następuje sprawniej 
i szybciej. Jednak rodziny uczniów tej szkoły często są patologiczne i obciążo-
ne nałogami. W takich sytuacjach rodzice nie są zdolni do podjęcia zadań wy-
chowawczych i często rolę rodziców zastępują dziadkowie. Najważniejszą rolę 
dziadków widzi prelegent w przekazywaniu wartości oraz w spędzaniu wol-
nego czasu. Różnica wieku pomiędzy dziadkami a wnuczętami – podkreślił 
– sprawia, że czasami bardzo trudno się im porozumieć. Z drugiej strony, jest 
to doskonała sytuacja wychowawcza, gdzie wnuki, mogą okazywać pomoc 
swoim babciom i dziadkom. Pan dyrektor przedstawił także wyniki ankiety, 
która została przeprowadzona w tym roku w ośrodku. Ankieta, którą prze-
prowadzono wśród 200 uczniów miała na celu ukazanie roli dziadków w ży-
ciu uczniów na poszczególnych etapach edukacji. 45 uczniów na 200 mieszka 
z dziadkami; 10% uczniów dziadkowie pomagają w lekcjach, 15% uczniów 
to właśnie dziadkowie przyprowadzają do szkoły, podają obiad, zajmują się 
nimi. 139 uczniów wskazało na dziadków jako towarzyszy zabaw, a 86 wska-
zało, że to dziadek czy babcia najczęściej czytali im bajki. Prelegent wskazał, że 
dziadkowie powinni pełnić rolę pomocniczą i uzupełniającą w wychowaniu, 
natomiast główny wpływ na dzieci powinni mieć rodzice. 

Bp Bogdan Wojtuś przypomniał słowa papieża Jana Pawła II, który 
w adhortacji apostolskiej Familiaris consortio napisał proroczo, że przyszłość 
ludzkości idzie przez rodzinę. Fundamentem rodziny jest małżeństwo – pod-
kreślił. Małżeństwo mężczyzny i kobiety dzisiaj dodajemy. Przez długi czas 
rodzina była spychana na margines, a nawet lekceważona. Obecnie takich 
sytuacji jest coraz mniej. Rodzina na nowo zaczyna być zauważana i doce-
niana. Bardziej widoczne są także próby polepszenia jej warunków bytowania 
i ułatwienia codziennej egzystencji. Ks. biskup stwierdził również, że rodziny 
wielopokoleniowe oraz łączące je więzi to wartości, których Europa nam za-
zdrości. „Tym bardziej musimy o nie dbać i troszczyć się, aby te więzi nie osła-
bły i nie zanikły” – dodał bp Wojtuś. Jednocześnie zwrócił uwagę na potrzebę 
polepszenia warunków bytowych ludzi starszych oraz konieczność uwrażli-
wiania dzieci i młodzieży na ich potrzeby i problemy. Niezwykle ważne jest 
wychowywanie naszych dzieci w duchu szacunku do ludzi starszych. Na ko-
niec ks. biskup powiedział, że w rodzinie wielopokoleniowej łatwiej o rozwój. 
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„Jeżeli nie będzie się szanować dzieci od poczęcia to może przerodzić się to 
w niechęć do ludzi starych” – zacytował kard. Stefana Wyszyńskiego.

Uczestnicy mieli okazję posłuchać przebojów, jakich niegdyś słuchali dziad-
kowie, w wykonaniu chóru z Gimnazjum nr 1 im. Zjazdu Gnieźnieńskiego. 

Uczestnicy grup podkreślali, że dziadkowie mają ogromne zasługi 
w ich życiu i stałe miejsce w pamięci. Wielu zawdzięcza im przekazane 
wartości i wiedzę historyczną. Od nich nauczyli się miłości. Dziadkowie 
mogą wiele nauczyć się od wnucząt, jak np. obsługi komputera czy tele-
fonu komórkowego. Dziadkowie natomiast mogą uczyć dzieci modlitwy, 
szacunku do tradycji oraz wiary17.

przesłanie	prezyDenta	miasta	Gniezna	

Ekscelencjo Księże Biskupie,
Szanowni Rektorzy Szkół Wyższych,
Drodzy Goście,
Szanowni Państwo,

W naszym życiu są rzeczy bardzo ważne, a zarazem tak oczywiste i po-
wszednie, że nie poświęcamy im na co dzień zbyt wiele miejsca w naszej 
myśli i refleksji. Niewątpliwie jedną z nich jest rodzina. Mam dziś ogrom-
ny zaszczyt i niewątpliwą przyjemność powitać Państwa na konferencji 
poświęconej temu tematowi, która odbywać się będzie w ramach Naro-
dowego Dnia Życia 2010. Cieszę się, że tak licznie przybyli do nas goście 
z całej Polski, by wziąć udział w tym ciekawym sympozjum, poruszającym 
fundamentalne dla nas wszystkich zagadnienie.

Dzisiejsze spotkanie nie odbyłoby się bez sprawnej współpracy trzech 
organizatorów: Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Miasta 
Gniezna oraz gospodarza dzisiejszego spotkania, czyli Wyższej Szkoły Zawo-
dowej w Gnieźnie. Przedstawiciele tych podmiotów dzisiejszą konferencją 
włączają nasze miasto w nurt dialogu nad kondycją i statusem współczesnej 
polskiej rodziny. W rodzinie przychodzimy na świat, dorastamy, aż w końcu 
zakładamy nową, przejmując pałeczkę w sztafecie pokoleń. Rodzina jest tłem, 
na którym rozgrywają się życiowe scenariusze większości z nas. Rodzina obec-

 17 Por. www.duszpasterstworodzin.gniezno.opoka.org.pl (Troska o życie), 
06.06.2010 r. 
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na jest, kiedy spełniają się nasze marzenia, spotykają nas niepowodzenia, odno-
simy małe i duże sukcesy. Rodzina jest jak port, z którego wyruszamy do szko-
ły, pracy i do którego z radością powracamy. Rodzina to jedyny stały punkt 
w barwnym kalejdoskopie naszych codziennych przeżyć, doznań i doświad-
czeń. Czym byłby świat pozbawiony rodziny? Z pewnością trudniej byłoby 
się nam prawdziwie spotkać, poznać drugiego człowieka. Jestem przekonany, 
że ta naukowa dyskusja przyniesie ważne owoce i jeżeli nawet nie odpowie 
na wszystkie pytania, to z pewnością zbliży nas do prawidłowych odpowiedzi 
i wniosków.

Hasło, nad którym będziemy się w tym razem wszyscy pochylali brzmi 
„Dziadki dziatkom”. Relacje łączące dwa tak odległe światy, jakimi zdawa-
łyby się być świat dziadków i wnucząt są, jak uczy nas doświadczenie, bar-
dzo ważne i wbrew pozorom bliskie sobie. Wnuczęta poznają świat, histo-
rię, uczą się prawdziwych relacji i więzi z drugim człowiekiem, wsłuchując 
się w barwne opowieści naszych babć i dziadków. Każdy z nas, wracając 
pamięcią do lat dziecięcych, z łezką w oku wspomina swoich dziadków. 
Któż z nas nie pamięta smakołyków przyrządzanych przez babcie czy mą-
drych opowieści dziadka? To oni, pierwsi po rodzicach, tworzą w dziecku 
poczucie własnej wartości i bezpieczeństwa. To dzięki bogactwu swego do-
świadczenia dziadkowie tak umiejętnie objaśniają wnuczętom świat w jego 
złożoności. To oni przede wszystkim przekazują najmłodszym bagaż uczuć, 
dobrych nawyków i wartości, którymi te będą się dzielić z innymi.

Tegoroczna refleksja to przede wszystkim apel o promowanie dobrych 
wzorców życia w rodzinie i pielęgnowanych przez nią przez wieki wartości. 
Tradycją, którą Polacy niezmiernie cenią są spotkania dziadków z wnuczę-
tami. Te codzienne spotkania pokazują naturalną kolej życia od narodzin 
do śmierci, od młodości do starości, przekazując naturalną prawdę o życiu, 
często w opozycji do kolorowego świata mediów elektronicznych. Praw-
dę o życiu trywializowaną bądź nieobecną w mediach. To właśnie rodzina 
daje Polakom poczucie szczęścia. Cieszę się, że także tu, w Pierwszej Stolicy 
Polski, dyskutować będziemy o sprawach tak ważnych dla całego naszego 
narodu. Wszystkim uczestnikom sympozjum życzę, aby wymiana myśli 
zaowocowała w codziennym życiu, służąc pomocą polskiej rodzinie.

Jacek Kowalski
Prezydent Gniezna
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przesłanie	starostwa	powiatu	GnieźnieńskieGo

Szanowni Państwo, 
zainspirowani przesłaniem VIII Zjazdu Gnieźnieńskiego – „Rodzina 

nadzieją Europy” spotykamy się dziś, by kontynuować działania promują-
ce i wspierające życie rodzinne, podkreślając, że rodzina jest wielkim do-
brodziejstwem dla cywilizacji i człowieka. Zdrowa i silna rodzina opiera się 
nie tylko na więzi pomiędzy rodzicami a dzieckiem, ale również na wspól-
nocie pokoleniowej. Obecnie model żyjącej wspólnie wielopokoleniowej 
rodziny jest niestety coraz rzadszy. W zamian za to mamy żyjących osobno, 
nawet jeśli pod jednym dachem, osamotnionych w świecie swoich spraw 
dziadków, rodziców i dzieci. Pozbawionych radości i poczucia przynależ-
ności wynikającej z obecności drugiego człowieka, z obdarowywania i by-
cia obdarowanym. Zaburzenia te są źródłem problemu aborcji i eutanazji. 

Jaka rodzina będzie przyszłością Europy?
Jak mówił podczas zakończonego niedawno Zjazdu Gnieźnieńskiego 

kardynał Ennio Antonelli, „Tak jak rynek jest instytucją wymiany użytko-
wej, tak rodzina jest instytucją życzliwości i wzajemnego obdarowywania 
się sobą między osobami. Bardziej precyzyjnie, rodzina jest instytucją cał-
kowitego i wzajemnego oddania oraz kompletną wspólnotą życia. Jeżeli jest 
dozwolone, a nawet konieczne poszukiwanie w innych własnych potrzeb, 
jest wręcz poważnym zaburzeniem moralnym zredukowanie kontaktów 
z nimi do rozmiarów jedynie przedmiotowych. Trzeba szanować godność 
innych ludzi w mierze, w jakiej powinna być ona brana pod uwagę jako 
wielkie dobro samo w sobie, pragnąc jedynie ich prawdziwego dobra. Na 
wysokości ich prawdziwej godności stoi jedynie logika miłości, życzliwości, 
oddania. Właśnie taka logika charakteryzuje autentyczne życie rodzinne”.

W rodzinie każdy członek widziany jest nie tylko jako zasób, z które-
go czerpie się korzyści, ale również, i przede wszystkim, jako dobro samo 
w sobie, jako osobę niezastąpioną, niewymienialną, bezcenną i o absolutnej 
wartości. Z taką samą powagą, z jaką pragnie się własnego dobra, pragnie 
się również tego dla innych i podejmuje się zadania ich pełnego wycho-
wania ludzkiego, znosząc wszelkie ciężary. Jeżeli istnieje jakaś szczególna 
uwaga, to jest ona w stosunku do najsłabszych: dzieci, chorych, niepełno-
sprawnych, starszych. W ten sposób buduje się głębokie więzi wspólnoty 
międzyludzkiej, szanując wzajemną wolność i waloryzując oryginalność.
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Najstarszym i najmłodszym należy się szczególna uwaga i opieka. 
Równocześnie te grupy są sobie nawzajem bardzo potrzebne. Dziadkowie 
dostrzegą we wnukach przedłużenie swojego życia, poczują się potrzebni 
przekazując życiową mądrość, a także ucząc rzeczy drobnych, acz równie 
potrzebnych: jazdy rowerem czy budowy karmnika dla ptaków. 

Ojciec święty Jan Paweł II w Orędziu na Światowy Dzień Pokoju 
w 1995 roku podkreślał, że „jeżeli relacje z rodzicami i z całą rodziną są 
dobre i serdeczne, dzieci bezpośrednio doświadczają i uczą się wartości, 
które budują pokój: umiłowania prawdy i sprawiedliwości, sensu odpo-
wiedzialnej wolności, uznania i szacunku dla drugiego człowieka”.

Jako przedstawiciel samorządu powiatowego chcę podkreślić, że po-
wiat gnieźnieński będzie, w ramach swych kompetencji, wspierał wszelkie 
działania na rzecz rodziny, tak by dała ona naszej lokalnej społeczności, 
Polsce i Europie nadzieję na bezpieczną i piękną przyszłość. 

Dariusz Pilak
Wicestarosta Powiatu Gnieźnieńskiego

proGram	

1. Powitanie – prof. dr hab. Józef Garbarczyk, Rektor Wyższej Szkoły 
Zawodowej 

2. Przesłanie – Jacek Kowalski, Prezydent Miasta Gniezna
3. Przesłanie – Dariusz Pilak, Wicestarosta Powiatu Gnieźnieńskiego
4. „Historia Narodowych Dni Życia (2004-2010)” – mgr Teresa Nie-

wiadomska. 
5. Słowo bp. Bogdana Wojtusia 
6. Przerwa na kawę 
7. „Międzypokoleniowa wymiana wartości” – dr hab. inż. Andrzej Urba-

niak, Prorektor ds. Studiów Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie 
8. Występ muzyczny – Gimnazjum nr 1 w Gnieźnie
9. „Rola dziadków w wychowaniu dzieci i młodzieży. Refleksje dyrekto-

raę – mgr inż. Krzysztof Ortarzewski, Dyrektor Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Gnieźnie 

10. Praca w grupach
11. Podsumowanie 
12. Zakończenie



53II. Narodowe Dni Życia w archidiecezji gnieźnieńskiej (2006-2010) 

5.2.	inowrocław

Tegoroczne regionalne obchody Narodowego Dnia Życia w wojewódz-
twie kujawsko-pomorskim (w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku, Grudziądzu 
i Inowrocławiu) odbyły się pod hasłem „Dziadki dziatkom”. W ramach tych 
obchodów odbyło się pięć konferencji naukowych, których tematem prze-
wodnim były więzi międzypokoleniowe i relacje: dziadkowie – wnuki. 21 IV 
br. w Inowrocławiu, w oddziale Biblioteki Miejskiej dla dzieci „Tajemniczy 
ogród”, odbyła się konferencja pod hasłem „W trosce o życie ludzkie”. Wy-
głoszono referaty nawiązujące do przesłania: „Pielęgnujmy więź międzypo-
koleniową” i dotyczące roli seniorów w społeczeństwie, a przede wszystkim 
w życiu rodzinnym. „Któż by wiedział, że czas leci, gdyby nie lustro i gdyby 
nie dzieci” – to tylko jedno z licznych, i jak się okazuje trafnych i słusznych, 
tez wygłoszonych podczas obchodów Narodowego Dnia Życia.

O szacunku do życia od chwili poczęcia do naturalnej śmierci, wspar-
ciu udzielanemu rodzinom przez państwo opowiedział dr inż. Antoni Zięba, 
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. Na podstawie 
danych dotyczących legalnych aborcji, nieletnich matek w Europie (WHO, 
ONZ) przekonywał, że polski model „wychowania do życia w rodzinie” przy-
nosi dobre rezultaty. W literaturze przedmiotu wyróżnia się trzy główne ro-
dzaje wychowania seksualnego: A – wychowanie do czystości – abstynencji 
seksualnej, bez propagowania antykoncepcji (abstinence-only education, chastity 
education), B – biologiczną edukację seksualną (biological sex education), C – 
złożoną edukację seksualną zawierającą oba powyższe podejścia (comprehensive 
sex education). Tę klasyfikację opracowała Amerykańska Akademia Pediatrii. 
W Europie Zachodniej panuje permisywna seksedukacja typu B lub C, która 
prowadzi do wielu niepożądanych zjawisk wśród młodych ludzi (a także i star-
szych pokoleń): wzrostu zachorowań na choroby przenoszone drogą płciową, 
zabijania poczętych dzieci i rodzenia dzieci przez młodociane matki. W Polsce, 
dzięki wprowadzeniu za czasów rządu AWS „wychowania do życia w rodzi-
nie”, które można zaklasyfikować do edukacji seksualnej typu A, mamy dobrą 
sytuację, co nie oznacza, że realizowane dzisiaj programy nie mają być udosko-
nalane, a praktyczna ich realizacja przez nauczycieli ulepszona. 

Z kolei Kierownik Zakładu Edukacji Zdrowotnej Uniwersytetu Ka-
zimierza Wielkiego, prof. nadzw. dr hab. Maria Kuchcińska, powiedziała 
o relacjach między wnukami a dziadkami. „Dziadek i babcia scalają rodzi-
nę, są źródłem mądrości życiowej, pokazują i odkrywają sens życia. Wspie-
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rają rodziców w wychowaniu wnuków, bezwarunkowo je akceptują. Czym 
grzeszą? Nadmiarem swobody, opieki i dumy – stwierdziła prof. Kuch-
cińska. Dziadkowie wpajają zasady, dają miłość, przekaz wiary, czasami są 
wobec swych wnuków jak «troskliwi opiekunowie», «mądrzy towarzysze», 
a czasem jak «mało znani krewni»” – dodała. 

Zagadnienie komunikacji w rodzinie wielopokoleniowej zreferowała 
natomiast Dominika Heller z Wyższej Szkoły Gospodarki z Bydgoszczy. 
Ponadto Towarzystwo Rozwoju Łojewa zaprezentowało dobre praktyki 
„W spiżarni Rzepichy łączenie pokoleń poprzez wspólne działania”.

„Rola osób starszych jest nie do przecenienia. Nasi seniorzy są po pro-
stu niezastąpieni. Te kwestie są bardzo widoczne również w życiu samorzą-
du. Z tego też powodu dziś jest szczególna okazja, by wyrazić wdzięczność 
tym wszystkim, którzy współpracują z seniorami i troszczą się o ich godną 
obecność w życiu społecznym, a nade wszystko pielęgnują więzi między 
pokoleniami” – powiedział obecny na spotkaniu Prezydent Miasta Ino-
wrocławia, Ryszard Brejza. 

Konferencji towarzyszyła wystawa – prezentacja prac nagrodzonych 
i wyróżnionych w konkursie graficznym  „W trosce o życie ludzkie – po-
koleniowe mosty” oraz porady specjalistów18.

W sympozjum oprócz nauczycieli, katechetów, uczestniczyli także 
kapłani: ks. kan. Franciszek Jabłoński, który reprezentował abp. H. Mu-
szyńskiego, ks. kan. Maciej Lisiecki, ks. prał. Leszek Kaczmarek i ks. prob. 
Piotr Kotowski. 

proGram	

1. Otwarcie konferencji
2. Słowo Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Piotra Cał-

beckiego
3. Słowo abp. Henryka Muszyńskiego Prymasa Polski, Metropolity 

Gnieźnieńskiego
4. Słowo Prezydenta Miasta Inowrocławia, Ryszarda Brejzy
5. Wystąpienie dr. inż. Antoniego Zięby, Prezesa Polskiego Stowarzysze-

nia Obrońców Życia Człowieka
6. „Style dziadkowania” – prof. Maria Kuchcińska, UKW Bydgoszcz

 18 Por. www.inowroclaw.pl/index.php?news_id=3484, 21.04.2010 r.
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7. „Komunikacja w rodzinie wielopokoleniowej. Projekt integracji między-
pokoleniowej – dobre praktyki” – Dominika Heller, WSG Bydgoszcz 

8. „W Spiżarni Rzepichy łączenie pokoleń poprzez wspólne działania” 
– Towarzystwo Rozwoju Łojewa 

9. Zakończenie konferencji
Wystawa towarzysząca – prezentacja prac nagrodzonych i wyróżnio-
nych w Konkursie graficznym „W trosce o życie ludzkie – pokolenio-
we mosty” 
Porady specjalistów

5.3.	murowana	Goślina

Po raz kolejny Narodowy Dzień Życia obchodzony był w Długiej 
Goślinie. Temat zorganizowanej z tej okazji konferencji odbiegał nieco od 
hasła obchodów ogólnopolskich, niemniej podejmował problem niezwy-
kle aktualny i ważny – wyboru pomiędzy małżeństwem a wolnym związ-
kiem. Debatę poprowadziła pani Jolanta Popiołkiewicz. 

Jako pierwszy głos zabrał proboszcz  z Długiej Gośliny, ks. Piotr Skoczy-
las. Następnie burmistrz Tomasz Łęcki mówił o własnych doświadczeniach 
związanych z małżeństwem oraz o próbach przywrócenia atrakcyjności związ-
kom sakramentalnym w czasach nowoczesnych. Pani  Aleksandra Pilarczyk, 
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, przedstawiła statystykę dotyczącą liczby 
mieszkańców, narodzin, zgonów, zawartych małżeństw kościelnych i cywil-
nych oraz wiele innych danych. Punktem  kulminacyjnym programu były 
wystąpienia dwóch małżeństw, jednego opartego na modelu katolickim, tzn. 
zawartego po okresie narzeczeństwa oraz pary dojrzewającej do małżeństwa 
po byciu przez kilka lat w wolnym związku. Oba świadectwa zrobiły duże 
wrażenie na słuchaczach i już w mniej oficjalnym tonie sprowokowały do 
dyskusji. Na koniec głos zabrał bp Wojciech Polak. W podsumowaniu zadał 
dwa pytania, które miały pomóc w dyskusji: jak uatrakcyjnić chrześcijańską 
wizję małżeństwa i rodziny oraz jak pomóc młodym ludziom w podejmowa-
niu decyzji (zmienić model wychowywania młodzieży)? Biskup doskonale 
zdaje sobie sprawę z trudności, jednak jest przekonany o słuszności sakra-
mentu małżeństwa i o łasce spływającej na małżonków. 

Uroczystość zakończyła msza święta  z udziałem  bp. Wojciecha Polaka  
w kościele pw. św. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie, podczas której zosta-
ła podjęta Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego. W Eucharystii wzięli udział 
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wszyscy proboszczowie goślińskich parafii. W homilii bp Polak podkreślił, że 
dla człowieka wierzącego nie ma alternatywy: małżeństwo czy wolny związek, 
ona jest przecież wewnętrznie sprzeczna. „Jak można twierdzić – i jak można 
tak schizofrenicznie żyć – deklarując z jednej strony wzajemną miłość, a więc 
tworząc najsilniejszy związek, jaki jest tu na ziemi możliwy, a z drugiej twier-
dząc – i konsekwentnie żyjąc – w wolnym związku, czyli w związku, który do 
niczego tak naprawdę nie zobowiązuje” – pytał bp Polak. Stwierdził również, 
że Narodowy Dzień Życia i przypadający 25 marca Dzień Świętości Życia 
to dobra okazja do wołania o szacunek dla życia, które nosi w sobie piękno 
i obraz samego Boga. Wołania o miłość do życia od poczęcia aż do natural-
nej śmierci oraz ukazywania piękna małżeńskiej miłości i głoszenia „bardzo 
dobrej nowiny o małżeństwie”. „Powinniśmy tak, jak wobec poczętego życia, 
krzewić również szacunek i miłość do tej bardzo dobrej nowiny o małżeń-
stwie” – przekonywał bp Polak. Warto ukazywać ją w całym realizmie tego, 
co zarazem piękne i trudne. Ukazywać małżeńską miłość, w którą poprzez 
sakrament małżonkowie świadomie zapraszają Boga do swojej miłości. „To 
nie Bóg wdziera się pomiędzy nich, lecz to oni Go zapraszają. Dostrzegają 
bowiem, że w ich ludzkiej miłości jest pierwiastek Boski i uroczyście proszą 
Boga, który jest miłością, aby był obecny w nich i pomiędzy nimi, aby ich po-
łączył i zjednoczył. Bóg ich łączy, a człowiek ma tej więzi nie rozdzielać. Tak, to 
jest naprawdę bardzo dobra nowina, którą trzeba dziś z mocą i przekonaniem, 
a także osobistym świadectwem, po prostu głosić” – mówił bp Polak19. 

proGram	

1. Wprowadzenie – Tomasz Łęcki, Burmistrz Miasta i Gminy Murowa-
na Goślina 

2. Wprowadzenie – ks. Piotr Skoczylas, Proboszcz Parafii pw. św. Marii 
Magdaleny w Długiej Goślinie

3. „Aktualna sytuacja demograficzna w gminie Murowana Goślina” 
– Aleksandra Pilarczyk, Kierownik USC w Murowanej Goślinie. 

4. „Bądźmy świadkami Miłości – małżeństwo czy wolny związek? – spo-
tkanie w świetlicy wiejskiej.

5. Msza święta z podjęciem Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego – 
przewodniczy ks. bp. Wojciech Polak 

 19 Por. www.archidiecezja.pl (archiwum); www.domkultury.murowana-goslina.
pl/504.html, 13.05.2010 r.



iii.

Sympozja o rodzinie 
W archidiecezji gnieźnieńSkiej 

(2008-2010)





1.	 2008	–	„40-lecie	encykliki Humanae Vitae” (1968-2008)		
oraz	25-lecia	Karty Praw rodziny	(1983-2008)

proGram	

• Modlitwa w kaplicy
• Modlitwa dziękczynna w 20. rocznicę sakry biskupiej bp. Bogda-

na Wojtusia (8 X 1988-2008)
• Wprowadzenie – ks. dr Franciszek Jabłoński, Referent Duszpa-

sterstwa Rodzin Archidiecezji Gnieźnieńskiej
• „Małżeństwo u św. Pawła” – referat, ks. dr Paweł Podeszwa, bibli-

sta, wykładowca PWSD w Gnieźnie.
• „Encyklika Humanae vitae w 40. rocznicę od wydania” – bp Bog-

dan Wojtuś
• „Otoczmy troską życie” – wykład, ks. dr Dariusz Nowak, Referent 

Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Częstochowskiej
• Przerwa na kawę
• Wprowadzenie do pracy w grupach. Tematy do pracy w grupach: 

Otoczmy troską życie: Grupa I – w rodzinie; Grupa II – w parafii; 
Grupa III – w ruchach i stowarzyszeniach katolickich; Grupa IV 
– w organizacjach pozarządowych i społecznych

• Praca w grupach
• Podsumowanie pracy w grupach – animatorzy
• Podsumowanie i zakończenie sympozjum

25 VII 2008 r. minęło czterdzieści lat od ogłoszenia przez ojca świę-
tego Pawła VI encykliki „o zasadach dotyczących przekazywania ludzkiego 
życia” – Humanae vitae. Ogłoszony w 1968 r. dokument Pawła VI odbił 
się szerokim echem i wzbudził wiele kontrowersji, gdyż szedł „pod prąd” 
ówczesnej mentalności. Jak się okazuje, problem jest aktualny w dzisiej-
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szych czasach. Benedykt XVI wskazał na aktualność encykliki Humanae 
vitae w przemówieniu skierowanym do uczestników międzynarodowego 
kongresu zorganizowanego na Uniwersytecie Laterańskim z okazji upa-
miętnienia 40. rocznicy publikacji tego dokumentu. Zaznaczył, że ency-
klika ta, jako owoc Soboru Watykańskiego II, stanowi wyraz odwagi oraz 
podkreśla ciągłość nauczania i tradycji Kościoła, a zawarta w niej prawda, 
w obliczu nowych odkryć staje się jeszcze bardziej aktualna i pobudza do 
refleksji nad miłością małżeńską, ludzką. 

W sympozjum wzięło udział 60 osób (doradcy, kapłani, członkowie 
ruchów i stowarzyszeń z archidiecezji gnieźnieńskiej). Ks. dr Paweł Po-
deszwa w referacie „Małżeństwo u św. Pawła” przedstawił zarys nauki św. 
Pawła nt. małżeństwa chrześcijańskiego. Bp Bogdan Wojtuś przedstawił 
kontekst historyczny encykliki Pawła VI Humanae vitae. Podkreślił, że 
wiele osób jest negatywnie nastawionych do tego dokumentu, ale wynika 
to z nieznajomości w treści encykliki. Zauważył, że współcześnie skupia 
się na treściach związanych z antykoncepcją zapominając, że encyklika 
porusza m.in. temat piękna miłości małżeńskiej, odpowiedzialnego ro-
dzicielstwa itp. Ks. dr Dariusz Nowak z Referatu Duszpasterstwa Rodzin 
w Częstochowie przedstawił działania na rzecz rodziny i obrony życia, po-
dejmowane w archidiecezji częstochowskiej. Uczestnicy mieli możliwość 
wzięcia udziału w pracach grupowych, których celem było uświadomienie 
sobie zadań, jakie mogą mieć poszczególne grupy społeczne w promowa-
niu życia w świetle roku duszpasterskiego na rok 2008/2009 „Otoczmy 
troską życie”.

Grupa	i,	„otoczmy	troską	życie	w	roDzinie”

 • Edukacja prorodzinna w oparciu o naturalne metody rozpoznawania 
płodności 

 • Pozytywne nastawienie do dziecka poczętego, przyjęcie z miłością 
i troską (kobieta dba o siebie, swoje zdrowie i o poczęte dziecko)

 • Świadome przeżywanie porodu jako święto rodzinne
 • Rodzice przekazują swoim dzieciom pozytywne wzorce
 • Rodzice zwracają uwagę na program szkolny przedmiotu „Wychowa-

nie do życia w rodzinie” 
 • Rozmowa z dziećmi 
 • Miłość do współmałżonka i dzieci
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 • W rodzinie uczymy szacunku do człowieka
 • W rodzinie pomagamy osobom starszym i chorym 
 • Konsekwencja w wychowywaniu dzieci
 • Dbałość o rozwój duchowy w rodzinie
 • Wspólna odpowiedzialność za rodzinę 
 • Przyjmowanie nowego życia jako dar Boga 

Grupa	ii,	„otoczmy	troską	życie	w	parafii”

 • Aktywne działanie w ramach wspólnot, ruchów w parafii na rzecz 
wspierania życia

 • Katecheza rodziców, młodzieży i dzieci o życiu
 • Zakładanie ruchów i stowarzyszeń prorodzinnych: Stowarzyszenie 

Rodzin Katolickich, Kościoła Domowego, Akcji Katolickiej
 • Otwieranie poradni specjalistycznych
 • Zaangażowanie ludzi świeckich do działań w parafii
 • Specjalne msze święte w intencji chorych, ubogich itp.

Grupa	iii,	„otoczmy	troską	życie	w	ruchach	i	stowarzyszeniach	
katolickich”

 • Formacja członków
 • Pozyskiwanie nowych członków
 • Regularne spotkania, rekolekcje, dni skupienia, pielgrzymki, modli-

twa
 • Wykłady prorodzinne
 • Wykłady dla dzieci i młodzieży związane z tematem – „Otoczmy tro-

ską życie” 
 • Upowszechnianie Duchowej Adopcji
 • Otoczenie opieką i promowanie rodzin wielodzietnych
 • Wspieranie osób samotnie wychowujących dzieci
 • Szacunek dla biednych i potrzebujących 

Grupa	iV,	„otoczmy	życie	w	orGanizacjach	społecznych		
i	pozarząDowych”

 • Elementy edukacyjne, kampanie społeczne – „Otoczmy troską życie” 
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 • Edukacja społeczności lokalnych
 • Formacja duchowa małych grup społecznych
 • Otoczenie troską osób po przejściach traumatycznych 
 • Otwieranie poradni specjalistycznych (psychologiczno-pedagogicznych)
 • Świetlice środowiskowe
 • Wspieranie krajów misyjnych
 • Akcja „Za kierownicą bez kieliszka”

„otoczmy	troską	życie”20

tytułem	wstępu	

Mam w ręku książkę, której tytuł może nas trochę dziwić w kontek-
ście problematyki naszego Sympozjum: „Schluss mit lustig. Das Ende der 
Spaßgesellschaft”21, co zostało przetłumaczone na język polski jako: „Dość 
tej zabawy. Koniec społeczeństwa przyjemności”. Niemiecki dziennikarz, pre-
zenter telewizji ZDF, ewangelicki teolog i wielki promotor kultury chrze-
ścijańskiej w niemieckich mediach, Peter Hahne, dokonuje w tej książce 
swego rodzaju diagnozy stanu współczesnego społeczeństwa niemieckiego. 
Ukazuje powszechny upadek autorytetów i dotychczasowych systemów 
wychowawczych, zatrważająco niski poziom szkolnictwa i lenistwo w zdo-
bywaniu wiedzy, przy jednoczesnej pogoni za łatwą i szybką karierą oraz 
skrajnym konsumpcyjnym stylem życia oraz wiele innych zagrożeń, które 
są problemem nie tylko współczesnych Niemiec, ale także całego zachod-
niego świata.

Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że sytuacja ta nas Pola-
ków jeszcze nie dotyczy. Tymczasem problemy te coraz mocniej przenikają 
również do naszej polskiej rzeczywistości. Niestety najchętniej czerpiemy 
z Zachodu to, co jest łatwe i przyjemne, a więc styl życia, który daleko od-
biega od tradycyjnego wzorca naszych chrześcijańskich postaw i wyborów.

 20 Autorem jest ks. dr Dariusz Nowak – Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ro-
dzin i Centrum Duchowości „Święta Puszcza” w Archidiecezji Częstochowskiej.
 21 Peter Hahne, Dość tej zabawy! Koniec społeczeństwa przyjemności, przekł. ks. 
Adam Pardela, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2007.
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otoczmy	troską	życie	

W kontekście tych wstępnych rozważań zaproponowana przez orga-
nizatorów naszego Sympozjum problematyka otwiera przed nami szeroki 
wachlarz spraw, które mogą i powinny być przez nas rozważane. Bo cóż 
znaczy inaczej sentencja: „Otoczyć troską życie”, jak nie to, aby sięgając do 
korzeni naszej wiary pokazać fundament i zasadę ludzkiego życia tak w je-
go perspektywie biologicznej, jak również duchowej; w tym kontekście 
problem troski o życie będzie dotyczył zagadnienia ochrony i pielęgnacji 
tego życia <od jego poczęcia, aż do naturalnej śmierci>; dalej sentencja ta 
będzie nam podpowiadać problematykę życia w podstawowej wspólnocie 
ludzkiej egzystencji, jaką jest rodzina; z kolei to zagadnienie podsuwa nam 
temat dotyczący kształtowania się tej podstawowej dla społeczeństwa (tak-
że dla Kościoła) wspólnoty życia i miłości poprzez rozważania dotyczące 
etapów jej powstawania i formacji. Z punktu widzenia pastoralnego cho-
dzić będzie o ukazanie troski Kościoła o odpowiednie przygotowanie mło-
dych pokoleń Polaków do podjęcia roli rodzicielskich w sakramentalnym 
małżeństwie. Zagadnienia te oczywiście nie wyczerpują całej problematyki 
ludzkiego życia. Nasz wykład również nie ma na celu ujęcia całościowego. 
Będzie raczej kolejną próbą prezentacji stanowiska Nauczycielskiego Urzę-
du Kościoła w tej materii.

Postaramy się jednak spojrzeć na to zagadnienie z nieco szerszej per-
spektywy. Do takiego ujęcia problemu życia zachęca nas również Przewod-
niczący Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski Arcybi-
skup Metropolita Poznański Stanisław Gądecki w „Słowie wstępnym” do 
<Programu Duszpasterskiego Kościoła w Polsce na rok 2008/2009>. Rozwa-
żając znaczenie motta tego Programu: <Otoczmy troską życie>, pisze, że: 
„chodzi o troskę o szeroko rozumiane wszystkie formy życia, które wyszły z rąk 
Stwórcy”, jakkolwiek nie pomija również kwestii obrony życia nienarodzo-
nych i zagrożeń z tym związanych. Dlatego w naszym rozważaniu pokaże-
my najpierw te zjawiska związane z problemem życia, które stanowią jego 
społeczne tło – <problem demograficzny>, by w tym kontekście ostrzej 
zobaczyć historię problemu ochrony życia <od jego poczęcia> – <otoczmy 
troską dar życia>, a następnie poszukać recepty na współczesne problemy 
związane z życiem w sferze życia duchowego i formacji duchowej mał-
żeństw i rodzin – <otoczmy troską życie w małżeństwie i rodzinie>. Kon-
kluzją naszych rozważań będzie ogląd rzeczywistości pastoralnej i jej stan 
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na przykładzie jednej diecezji polskiej – <otoczmy troską życie w praktyce 
duszpasterskiej>.

problem	DemoGraficzny	

Wspomniany przez nas Peter Hahne cytuje w swojej książce osławio-
nego w walce z apartheidem w RPA Nelsona Mandelę, który miał powie-
dzieć następujące zdanie: „To, w jakim stopniu społeczeństwo jest humani-
styczne, okazuje się poprzez jego stosunek do dzieci i ludzi starszych”. Tym-
czasem – stwierdza Hahne – „dzieci stanowią u nas trudne do oszacowania 
ryzyko kosztów. Są one raczej wydatkiem niż zadaniem dla rodziców i dla 
rodziny”. Stąd rodzi się jedna z przyczyn – wciąż pogłębiającego się w spo-
łeczeństwach Zachodu i także u nas – niżu demograficznego. „Wzrastająca 
ekonomizacja wszystkich dziedzin życia oraz niedogodności związane z posia-
daniem potomstwa – pisze autor <Schluss mit lustig> – czynią zdecydowanie 
się na dziecko coraz trudniejszym” (s. 37).

Wracając do sytuacji demograficznej naszego kraju chciałoby się po-
wiedzieć, że niczym nie ustępujemy krajom zachodnim, wręcz przeciwnie 
w ostatnich latach – jak na to wskazują badania statystyczne – wyraźnie 
przodujemy w tym względzie. Według szacunków Głównego Urzędu Sta-
tystycznego w końcu 2007 roku Polska liczyła 38 mln 115 tys. mieszkań-
ców, co dawało średnią gęstość zaludnienia 122 osoby na km2 (w miastach 
około 1105, na terenach wiejskich 50). Ludność miejska stanowi 61,5% 
ogółu populacji i jej udział stopniowo się zmniejsza. Pod względem liczby 
ludności Polska w 2008 roku jest na 33. miejscu w świecie i stanowi ok. 
0,53% populacji świata i na 9. miejscu w Europie (co stanowi ok. 5,4% 
populacji Europy). Przyrost naturalny był ujemny i wynosił (-0,04%); 
średnia długość życia: mężczyźni – 70,5 lat, kobiety – 78,9 lat.

Demografia w ujęciu ogólnopolskim jest trudnym zagadnieniem. 
Przed wojną, w 1939 roku Polskę zamieszkiwało ok. 35 mln ludzi. Z bie-
giem lat liczba ta drastycznie spadła. Szacuje się, że ziemie Polskie po dru-
giej wojnie światowej zamieszkiwało ok. 23,5 mln ludzi (niekoniecznie 
polskiej narodowości). Eksplozja demograficzna trwała aż do 1956 r., 
kiedy szacowano liczebność ludności na 28 mln. Przyrost demograficzny 
zmniejszył się po dopuszczeniu aborcji ze względów społecznych. W 1967 
w rejestrze było 32 mln ludzi. Do roku 1978 liczebność obywateli polskich 
wzrosła do 35 mln zarejestrowanych, a w 2006 do 38 mln 125 tys. ludzi. 
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Najwięcej nas było w roku 1995. Wówczas liczba mieszkańców w Polsce 
wyniosła 38 mln 610 tys.22

Urodzenia w 2006 roku (Tylko urodzenia żywe)
POLSKA OGÓŁEM 

Województwo Miasto / Wieś / Płeć

Ogółem Miasto Wieś

Mężczyzna Kobieta Mężczyzna Kobieta

DOLNOŚLĄSKIE 26552 9240 8759 4417 4136 

KUJAWSKO-POMORSKIE 21142 6025 5752 4825 4540 

LUBELSKIE 21496 4930 4610 6101 5855 

LUBUSKIE 10423 3331 3077 2051 1964 

ŁÓDZKIE 23395 7410 6799 4693 4493 

MAŁOPOLSKIE 32652 7517 7263 9093 8779 

MAZOWIECKIE 52787 17469 16633 9616 9069 

OPOLSKIE 8460 2392 2125 2030 1913 

PODKARPACKIE 20281 3941 3618 6494 6228 

PODLASKIE 11045 3251 3079 2500 2215 

POMORSKIE 24259 7593 7180 4915 4571 

ŚLĄSKIE 42458 17170 16239 4634 4415 

ŚWIĘTOKRZYSKIE 11349 2464 2266 3373 3246 

WARMIŃSKO-MAZURSKIE 15094 4195 3958 3430 3511 

WIELKOPOLSKIE 36440 10007 9239 8966 8228 

ZACHODNIOPOMORSKIE 16411 5387 5081 3058 2885 

OGÓŁEM 374244 112322 105678 80196 76048

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, w roku 2006 w Polsce urodzi-
ło się 374 244 dzieci, w tym 192 518 chłopców i 181 726 dziewcząt, a za-

 22 http://pl.wikipedia.org/wiki/Ludność_Polski.
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tem więcej rodzi się chłopców. Prognoza na rok 2030 to 232 tys. narodzin, 
czyli o 120 tys. urodzeń mniej. W tym samym czasie 724 tys. dzisiejszych 
23-latków będzie zbliżać się do wieku emerytalnego. W ciągu 20 lat liczba 
rodzących się dzieci spadła o połowę i dalej maleje. Jesteśmy świadkami 
katastrofy demograficznej, której skutki odczujemy za kilkadziesiąt lat. 
Ratunkiem dla gospodarki oraz systemu emerytalnego będą imigranci po-
dejmujący pracę w Polsce23.

Liczba urodzeń w Polsce maleje nieprzerwanie od 1984 r. Szacuje się, 
że w 2006 r. urodziło się o ok. 40% mniej dzieci niż w 1990 r. i o ponad 
połowę mniej niż w 1983 r., który był szczytowym rokiem ostatniego wyżu 
demograficznego (urodziło się wówczas 724 tys. dzieci). W 2004 r. współ-
czynnik urodzeń wyniósł 9,3‰ i był o ponad 5 punktów niższy niż w 1990 
r. (w 2003 r. wynosił 9,2‰). Zmniejszanie się liczby urodzeń dotyczy za-
równo rodzin zamieszkałych w miastach, jak i rodzin wiejskich, ale natę-
żenie urodzeń na wsi jest w dalszym ciągu wyższe niż w mieście (w 2003 r. 
współczynnik urodzeń na wsi wynosił 10,3‰, w mieście 8,5‰). 

Z tego przedstawienia wynika, że obserwowana w latach 90-tych de-
presja urodzeniowa w dalszym ciągu utrzymuje się. Od 1989 r. poziom 
reprodukcji nie gwarantuje prostej zastępowalności pokoleń. W 2003 r. 
współczynnik dzietności wynosił 1,22 i był najniższy od ponad 50 lat (naj-
bardziej korzystną sytuację demograficzną określa współczynnik kształtu-
jący się na poziomie 2,1-2,15, tj., kiedy w danym roku na jedną kobietę 
w wieku 15-49 lat przypada średnio 2 dzieci).

W dalszym ciągu na dzietność kobiet największy wpływ ma liczba 
zawieranych związków małżeńskich. Zdecydowana większość dzieci (po-
nad 84%) rodzi się w rodzinach tworzonych przez prawnie zawarte związki 
małżeńskie – w początkowych latach trwania małżeństwa. Jednakże z an-
kietowych badań rodzin wynika, że model rodziny polskiej upodabnia się 
do wzorców zachodnioeuropejskich. Nie należy więc oczekiwać powrotu 
do wysokiej dzietności. 

W latach 90-tych nastąpiło również przesunięcie najwyższej płodno-
ści kobiet z grupy wieku 20-24 lata do grupy 25-29 lat. Jest to wynik wy-
boru, jakiego coraz częściej dokonują ludzie młodzi decydując się najpierw 
na osiągnięcie określonego poziomu wykształcenia oraz stabilizacji ekono-
micznej, a dopiero potem na założenie rodziny oraz jej powiększenie. Jeśli 

 23 http://www.becikowe.com/?sr=demografia/demografia.htm.
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za kryterium analizy przyjąć wykształcenie matek to zauważa się, że od po-
czątku lat 90-tych prawie czterokrotnie wzrósł odsetek matek z wykształ-
ceniem wyższym (z 6% do 21%), natomiast istotnie zmniejszył się odsetek 
kobiet z wykształceniem podstawowym i bez wykształcenia (z 19% do 
12%). Przeciętny wiek kobiet, które w 2003 r. urodziły dziecko to prawie 
27 lat – niewiele więcej niż w latach 90-tych, ale wzrósł o 1 rok (do 24,7 
lat) wiek kobiet rodzących pierwsze dziecko. 

Od kilkunastu lat wzrasta odsetek urodzeń pozamałżeńskich. Na po-
czątku lat 90-tych ze związków pozamałżeńskich rodziło się ok. 6-7% dzie-
ci, zaś w ostatnich latach 13-16% – co oznacza ponad dwukrotny wzrost. 
Spośród urodzeń pozamałżeńskich odsetek dzieci urodzonych przez wdowy 
i kobiety rozwiedzione nie zmienił się i wynosi niespełna 2%; natomiast 
dwukrotnie wzrósł udział matek będących pannami. Należy zaznaczyć, że 
współczynnik dzietności pozamałżeńskiej wzrasta, przy czym – jak zostało 
wcześniej wspomniane – zmniejsza się systematycznie ogólny współczyn-
nik dzietności dla Polski. Zatem może to oznaczać, że zwiększa się liczba 
rodzin tworzonych przez związki partnerskie lub liczba samotnych matek 
tworzących rodziny niepełne24. Mamy świadomość tych wszystkich zagro-
żeń dla życia ludzkiego i jego rozwoju, jakie się z tymi patologiami wiążą.

Prowadzone przez demografów badania i analizy wskazują, że trwają-
cy od kilkunastu lat spadek dzietności jeszcze nie jest procesem zakończo-
nym i dotyczy w coraz większym stopniu kolejnych roczników młodzieży. 
Wśród przyczyn tego zjawiska wymienia się: zwiększone zainteresowa-
nie zdobywaniem wykształcenia, trudności na rynku pracy, zmniejszenie 
świadczeń socjalnych na rzecz rodziny, brak w polityce społecznej filozofii 
umacniania rodziny i generalnie trudne warunki społeczno-ekonomiczne, 
w jakich znalazło się pokolenie w wieku prokreacyjnym. Zgodnie z opinia-
mi ekspertów, w najbliższych latach należy liczyć się z dalszym spadkiem 
współczynnika dzietności z obecnej średniej 1,22 dziecka na kobietę do 
około 1,1 w 2010 r., po czym w latach 2011-2020 można oczekiwać nie-
wielkiego wzrostu dzietności do wartości około 1,2. Taki poziom dzietno-
ści nie zapewnia jednak prostej zastępowalności pokoleń. 

 24 http://www.becikowe.com/?sr=demografia/urodzenia.htm.
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Dzietność i trwanie życia do 2030 r.

Wyszczególnienie 2002 2010 2020 2030

Dzietność 1,25 1,10 1,20 1,20

Trwanie życia

ogółem 74,5 76,9 78,7 80,0

mężczyźni 70,4 73,3 75,8 77,6

kobiety 78,8 80,6 81,8 83,3

W dalszym ciągu będzie bowiem następował spadek umieralności 
i systematyczny wzrost przeciętnej długości trwania życia do poziomu 
ok. 77,6 roku dla mężczyzn oraz do 80 lat dla kobiet w 2030 r. Jednak 
odrabianie zaległości w tej dziedzinie w stosunku do krajów najbardziej 
rozwiniętych będzie następowało wolniej niż w ostatniej dekadzie. Licz-
ba urodzeń będzie ulegać niewielkim wahaniom aż do około 2020 r. (po 
ok. 340 tys. rocznie), po czym nastąpi systematyczny spadek (do 315,5 
tys. w 2020 r. oraz 232,7 w 2030 r.), gdyż w wiek największej rozrodczo-
ści wejdą mało liczebne roczniki kobiet urodzonych na przełomie stuleci. 
W całym okresie prognostycznym, w wyniku małej liczby urodzeń i przy 
niewielkim wzroście liczby zgonów, przyrost naturalny będzie ujemny, 
a po roku 2020 zjawisko to będzie się jeszcze pogłębiać.

Do 2020 r. liczba ludności zmniejszy się o milion osób, a w następnej 
dekadzie (lata 2020-2030) o kolejne półtora miliona; w 2030 r. ludność Pol-
ski może osiągnąć liczbę 35 mln 693 tys. Ubytek ludności dotknie przede 
wszystkim miast, głównie z powodu mniejszej dzietności w miastach niż na 
wsi, ale też na skutek nowego zjawiska, jakim jest przemieszczanie się części 
ludności miejskiej na tereny wiejskie na obrzeżach miast. W stosunku do 
stanu obecnego przewiduje się, że do 2030 r. liczba ludności w miastach 
zmniejszy się w sumie o 3 miliony osób, a na wsi wzrośnie o ok. pół miliona. 
Malejąca dzietność i wzrastająca długość życia powodują starzenie się społe-
czeństwa. Do 2030 r. – średni wiek mieszkańca Polski (obecnie wynosi on 
około 37 lat) wzrośnie do ponad 45 lat, z tendencją do dalszego wzrostu.

Systematycznie będzie malała liczba młodzieży w wieku 16-24 lata, 
z obecnych prawie 6 mln do 4 mln w 2015 r. oraz 3 mln w 2030 r. Istotne 
przesuniecie nastąpi w proporcjach między liczbą osób w wieku produk-
cyjnym i poprodukcyjnym. W okresie do 2010 r. liczba ludności w wieku 
produkcyjnym z obecnych 24 mln wzrośnie o prawie milion, zaś w wieku 
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poprodukcyjnym z 5,8 wzrośnie do 6,4 mln osób. W okresie kolejnych 
20 lat liczba ludności w wieku produkcyjnym będzie systematycznie ma-
leć, aż do poziomu 20,8 mln w 2030 r., a w wieku poprodukcyjnym – ro-
snąć aż do 9,6 mln. Wskaźnik obciążenia ekonomicznego, tj. liczba osób 
w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym, zwiększy 
się z obecnych 60 do 72; jednocześnie znacznie zwiększy się obciążenie 
ludnością w wieku poprodukcyjnym – do 46 (obecnie 24) na niekorzyść 
osób w wieku przedprodukcyjnym (z obecnych 26 na 36). 

Okres po 2020 r. będzie charakteryzował się gwałtownym starzeniem 
się ludności. Znaczny przyrost nastąpi w najstarszych grupach wieku. Licz-
ba osób w wieku 85 lat i więcej wzrośnie do 2010 r. o 50% i osiągnie pół 
miliona, a w 2030 r. do prawie 800 tys. (obecnie liczba osób w tym wieku 
wynosi niespełna 320 tys.).

Peter Hahne pisze, że „w Niemczech tyka demograficzna bomba zegarowa” 
(s. 39). Taka <bomba> już niestety od 24 lat tyka także w Polsce. Z powyższego 
przedstawienia wynika, że z roku na rok zwiększa się także u nas liczba osób 
w podeszłym wieku, którzy pobierają świadczenia emerytalne i jest coraz mniej 
młodych ludzi, którzy pracują na ich utrzymanie. Taka konstatacja prowadzi 
niemieckiego dziennikarza do stwierdzenia, że: „prawdopodobnie w przyszłości 
walki będą rozgrywane o podział emerytur i przydział miejsc w domach opieki dla 
ludzi starych. Następna wojna będzie wojną pokoleń” (tamże).

Nie dziwi więc w polityce rodzinnej wielu krajów zaskakująca zmiana 
trendu. Gdy jeszcze kilka lat temu zachęcano wręcz do ograniczenia uro-
dzeń i ośmieszano wartość życia rodzinnego, to dzisiaj nawet lewicujące 
media promują życie w rodzinie o modelu tradycyjnym. Przykładem może 
być fragment artykułu z opiniotwórczego we Włoszech magazynu <Il tem-
po>. Czytamy w nim:

Powiedziano nam, że rodzina jest zła. Powiedziano nam, że rodzina 
niszczy osobowość. Oszukano nas. Rodzina jest wciąż najlepszą ze wszyst-
kich form życia. Tylko ona przekazuje miłość, szczęście i bezpieczeń-
stwo… Alternatywne formy życia są chybione. Dlatego: <Róbcie dzieci!> 
Zakładajcie rodziny! Nic nie przemawia przeciwko temu, a wiele jest 
za tym… Kobiety powinny znowu być w domu. Posiadanie dzieci jest 
bardziej pasjonujące niż 98% wszystkich innych zajęć25.

 25 Cytat za: Peter Hahne, Dość tej zabawy! Koniec społeczeństwa przyjemności, dz. 
cyt., s. 38.
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Wynika z tego przedłożenia zadanie na dzisiaj: to promocja macie-
rzyństwa i prorodzinny system świadczeń państwowych wspierający rodzi-
ców w trosce o poczęcie nowego życia i przygotowanie nowego człowie-
ka do życia samodzielnego przez właściwe wychowanie oparte w głównej 
mierze na przykładzie z własnego życia. Z naszej strony to: troska o życie 
jako takie, o dar życia; troska o życie w małżeństwie i rodzinie oraz troska 
o taką ewangelizację i formację małżeństw i rodzin, aby dzięki własnemu 
uświęceniu mogły uświęcać życie innych małżeństw i rodzin, czyli inaczej 
przygotowanie nowych małżeństw i rodzin do ich roli apostolstwa proro-
dzinnego.

otoczmy	troską	Dar	życia	

Z problemem troski o dar życia – w sposób negatywny – wiąże się 
niechlubna praktyka proaborcyjna. W ostatnich dziesiątkach lat praktyka 
ta szczególnie niepokoi i wywołuje ożywioną dyskusję w kołach przeciw-
ników polityki antynatalistycznej. Dzieje się tak zarówno w świecie medy-
cyny, jak również w Kościołach chrześcijańskich i w innych religiach (np. 
islam). Problematyka ta jest przedmiotem refleksji etyczno-moralnej, jak 
również wchodzi w zakres zainteresowania cywilno-prawnego.

Badania historyczne pokazują, że – jakkolwiek aborcja mająca na celu 
przerwanie ludzkiego życia w okresie płodowym – była znana w krajach, 
które do dzisiaj uważane są za niecywilizowane, to jednak również tam 
dokonywano jej niezwykle rzadko. Tak rzecz się miała np. u Pigmejów, 
Tasmanów czy też u większości plemion afrykańskich i ludów azjatyckich. 
Pośród kultur starożytnej cywilizacji bardzo rzadko występowały przypad-
ki aborcji, która była tutaj surowo karana nawet karą śmierci. W cywi-
lizacji Asyro-Babilońskiej, która starała się o wzrost swojej populacji ko-
deks Hammurabiego – datowany na lata 1728 – 1686 przed Chrystusem 
– zakazywał podanie kobiecie ciężarnej jakiegokolwiek środka poronnego, 
przewidując sankcje za świadome spowodowanie śmierci nienarodzonego 
dziecka. Dla mieszkańców tych krajów życie było święte jako dar bogów, 
stąd żaden prawny dokument nie wspomina o aborcji. Podobnie w staro-
żytnej Persji zabicie dziecka uważane było za zbrodnię.

Inaczej do problemu aborcji podchodzono w antycznej Grecji, w któ-
rej do jej stosowania dochodziło dość często. Znana jest historykom lista 
środków aborcyjnych opracowana przez lekarza Ateiusa, jakkolwiek z dru-
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giej strony przysięga Hipokratesa zawierała ślubowanie, w którym każdy 
lekarz składał przyrzeczenie, że „nie poda nigdy kobiecie środka poronnego”. 
Filozofowie greccy w V w. przed Chrystusem usprawiedliwiali stosowa-
nie aborcji dla celów ograniczenia liczby urodzeń, jednak dopuszczano ją 
jeszcze przed tzw. <animacją płodu>, tzn., gdy był jeszcze nieożywiony. 
Fakt ten nastepował w przypadku chłopca w 40-tym dniu po poczęciu, 
a dziewczynki w 80-tym.

Jednoznacznie praktyce aborcyjnej przeciwstawił się starożytny Rzym 
w dekrecie cesarzy Antonina i Septymusa Severa, nakładając kary na ten 
„nadzwyczajny proceder” z powodu wielkiego rozluźnienia obyczajów w tym 
względzie, chociaż na początku swego istnienia Państwo Remusa i Romulusa 
nie akceptowało aborcji.

W starożytnym Izraelu – ze względu na Świętość samego Boga Jahwe 
– Jedynego Dawcy Życia i ze względu na szacunek dla ludzkiej płodności 
– świadoma aborcja nie była praktykowana, a przypadkowa była sankcjo-
nowana grzywną dla tego, kto ją nieopatrznie spowodował, a nawet karą 
śmierci w przypadku jakiejkolwiek szkody ze strony kobiety (por. Wj 
21,22n). W Piśmie Świętym Starego Testamentu znajdujemy dwa terminy 
odnoszące się do życia: zoé, które oznacza wewnętrzny początek ruchu i dzia-
łania, jaki tkwi w każdej istocie żywej i bíos, które wyraża cały przebieg życia 
ziemskiego. Interesuje nas bardziej pojęcie pierwsze: zoé jako dynamiczna 
zasada charakteryzująca istotę żywą. W perspektywie Pisma Świętego, wy-
rażone tym pojęciem <życie>, znajduje się w bezpośredniej relacji z samym 
Bogiem, który jest jego źródłem. On jest Patronem życia i jego Dawcą, dla-
tego życie jest święte (Pwt 30,15-20; 28,1-14; Prz 3,1-10). Jest to szczegól-
nie ważne w odniesieniu do człowieka, stworzonego na obraz i podobieństwo 
Boże! Bóg sam czuwa nad życiem człowieka, rezerwując sobie prawo odwetu 
na kimś, kto pozbywa życia własnego brata (Rdz 4,3-16; 9,5). On sam trosz-
czy się o każdego człowieka na wszystkich etapach jego ziemskiego trwania. 
Mówi o tym Psalmista:

„Ty mnie zaiste wydobyłeś z matczynego łona. Ty mnie uczyniłeś bez-
piecznym u piersi mej matki. Tobie mnie poruczono przed urodzeniem. Ty 
jesteś moim Bogiem od łona mej matki” (Ps 22,10-11).

W greckim przekładzie Biblii hebrajskiej, tzw. Septuagincie, znajdzie-
my rozróżnienie na płód żywy i nieożywiony. Jednak również wtedy – jak 
podaje Józef Flawiusz – aborcja była karana, podobnie jak dzieciobójstwo 
śmiercią.
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Wraz z postępem objawienia Bożego pojęcie życia stopniowo się roz-
szerza, przyjmując postać jedności człowieka z Bogiem. Stąd mówimy, 
że jest to życie Boże. W księgach mądrościowych jedność ta przedłuża się 
w nieskończoność, co wyrazi się pojęciem nieśmiertelności. Tak więc ten, 
kto przez wiarę i miłość żył na tym świecie w jedności z Bogiem, nigdy 
nie będzie od Niego oddzielony i na wieki będzie rozkoszował się życiem 
Bożym: «Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga... nadzieja ich pełna jest nie-
śmiertelności» (Mdr 3,1-4).

Takie pojęcie życia wiecznego przyjmuje formę doskonałą w Nowym 
Testamencie, gdzie chrześcijanin jest wezwany do życia wiecznego w Króle-
stwie niebieskim, aby uczestniczyć wraz z Chrystusem chwalebnym w peł-
ni życia. Stąd pojęcie życia zyskuje tutaj nowe określenie: życie Chrystusowe, 
i to ze względu na osobę Chrystusa, który jako pierwszy żył <życiem Bo-
żym>, ponieważ był Bogiem. Zestawiając pojęcie <życia> z Chrystusem, 
czynimy tak jednak nie tylko ze względu na pewną relację historyczną 
z osobą Chrystusa, lecz również dlatego, że tak pojęte życie bezpośrednio 
odnosi się do tajemnicy Słowa Wcielonego, tj. znajduje się w Chrystusie 
wpierw nim zamieszka w nas za pośrednictwem sakramentów i Słowa Bo-
żego. W Chrystusie istotnie jest życie (J 1,4); to On sam dysponuje nim 
według swego upodobania (J 5,26) komunikując je tym, którym sam chce 
(J 10,10). Po zmartwychwstaniu przekazywanie daru życia Chrystusowego 
staje się o wiele intensywniejsze, a to ze względu na to, że Chrystus stał się 
«duchem ożywiającym» (dosłownie «duchem dającym życie» (1 Kor 15,45) 
i «twórcą życia» (Dz 3,15). W tej perspektywie udzielania się w pierwot-
nym Kościele po dniu Piędziesiątnicy Ducha Świętego będziemy mówić 
o życiu duchowym wierzących w Chrystusa i żyjących Jego Ewangelią.

Z tego względu „życie, które Chrystus przyniósł ludziom – pisze Henryk 
Skorowski, wyjaśniając pojęcie życia w <Encyklopedii Bioetyki> – nie może 
być sprowadzone wyłącznie do istnienia w czasie”26. Zdaniem autora tego 
rozważania:

„Człowiek zostaje zrodzony przez Boga, aby mieć udział w pełni Jego 
miłości. W ten sposób osiąga swój szczyt chrześcijańska prawda o życiu. 
Godność życia nie wynika tylko z jego źródła, czyli z faktu, że pochodzi 
ono od Boga, ale także z jego celu, jakim jest przeznaczenie do komunii 

 26 H. Skorowski, Życie, w: Encyklopedia Bioetyki. Personalizm chrześcijański 
– Głos Kościoła, pod red. A. Muszała, Polwen, Radom 2005, 526.
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z samym Bogiem. Dlatego Kościół w swoim nauczaniu ujmuje wartość 
życia w kategoriach świętości… Z tak rozumianej prawdy o świętości ży-
cia ludzkiego wynika – głoszona przez Kościół – zasada jego nienaruszal-
ności. Zasada ta z jednej strony zakazuje niszczenie życia, z drugiej zaś 
nakazuje jego bezwzględne poszanowanie, troskę o nie i ochronę”27.
Takie rozeznanie duchowe zgodne z Objawieniem Bożym obliguje 

przy końcu I w. po Chrystusie autora <Didache> – zbioru <Nauk 12 Apo-
stołów> – do postępowania <drogą życia>, tzn. do nie zabijania „płodu, 
przerywając ciążę”. Zgodnie z tą nauką zabójcy dzieci są „niszczycielami 
obrazu Bożego w łonie matki”. Drogą ich życia jest <śmierć>. Podobnie 
również do szacunku dla życia ludzkiego przed narodzeniem wzywa autor 
<Listu Barnaby>: „Kochaj bliźniego swego więcej niż własne życie. Nie zabi-
jaj dziecka przez przerwanie ciąży”. Jeszcze dalej w interpretacji nauki Pi-
sma Świętego na temat ludzkiego życia idzie Atenagoras w dziele <Obrona 
chrześcijańska> pisząc, że: „kobiety, które posługują się środkami medycznymi 
celem usunięcia płodu, uznawane są przez chrześcijan za winne zabójstwa, 
a to dlatego, że dzieci jeszcze przed narodzeniem są przedmiotem troski Bo-
żej”. Podobną naukę o radykalnym zakazie przerywania ciąży głosi również 
św. Augustyn, chociaż powraca w swoim nauczaniu do kwestii płodu oży-
wionego i nieożywionego.

Doktryna Nauczycielskiego Urzędu Kościoła jest w kwestii moralne-
go zła aborcji od początku wyraźna i jednoznaczna. Świadczą o tym usta-
lenia, które zostały podjęte na synodach kościelnych w IV w., m.in. w An-
cyrze (314 r.), w Trullo i w Leridii. Mówią one o aborcji jako zabójstwie. 
Pogląd ten popierał również papież Stefan VI, chociaż za jego pontyfikatu 
dyscyplina odnosząca się do praktyki aborcyjnej nie została jeszcze ujedno-
licona. W tym czasie np. Synod w Mediolanie skazywał kobiety poddające 
się aborcji dziesięcioletniej pokucie.

W miarę rozwoju myśli teologicznej oraz postępu doktryny i prawo-
dastwa Kościoła – szczególnie po Edykcie mediolańskim – państwa przyj-
mujące nową religię występowały zdecydowanie przeciw aborcji (np. prawo 
Wizygotów). Jeszcze bardziej zaostrzono prawo kościelne w odniesieniu do 
faktu przerywania ciąży w średniowieczu, np. w Anglii w XIII w. każda 
aborcja była karana śmiercią. Równie surowe było prawo cesarza Karola V 
z 1553 r., które nakazywało wymierzać karę nawet do 80 dnia po poczęciu, 

 27 Tamże.
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choć wówczas uważano ten termin jako graniczny dla życia nieożywionego. 
O wysokości kary za aborcję w tym okresie rozwoju prenatalnego decydo-
wali sędziowie. Podobne kary stosowano w sąsiedniej Francji i Szwajcarii, 
gdzie kobietę dokonującą przerwania ciąży „zakopywano żywcem”.

W okresie odrodzenia troska Kościoła o życie poczęte, koncentrowała 
się na walce z teorią jakoby dziecko nienarodzone było „niesprawiedliwym 
agresorem”. W tym kontekście czasowym ukazuje się bulla <Effraenatam> 
papieża Sykstusa V z 1588 r., w której hierarcha po raz pierwszy nakła-
da kary kościelne także na dokonujących aborcji i ich wspólników. Pius IX 
rozszerzy karę ekskomuniki na tych, którzy doradzają zastosowanie tego 
procederu.

Przeciwko nauce Kościoła o nakładaniu kar na odpowiedzialnych za 
aborcję wystąpił w XVIII w tzw. oświeceniowy rozwój myśli filozoficznej. Na 
skutek oporu niektórych filozofów oświeceniowych przeciw karze śmier-
ci za aborcję doszło do liberalizacji poglądów w tej kwestii. Konsekwen-
cją tego będzie poważne rozluźnienie praktyczne w prawodastwie wielu 
krajów w XX w. – szczególnie po II wojnie światowej. Dopuściły one do 
legalnego wykonywania zabiegu aborcji, uzasadniając ten nikczemny pro-
ceder z czasów greckich i rzymskich różnymi przyczynami natury społecz-
nej. Jako pierwsze dokonały tego państwa „zza żelaznej kurtyny”: ZSSR 
– w 1955 r. i Polska – kraj w 95% katolicki – 27.04.1956 r. Jak się dzisiaj 
oblicza, proceder ten do czasów obecnych pozbawił życia w naszym kraju 
35 mln istnień ludzkich. Byłoby nas więc dzisiaj, nie 38 mln, ale dwa razy 
tyle i nie musielibyśmy dzisiaj martwić się o przyszłość Polski.

Z oświeceniowym poglądem na wykonywanie aborcji polemizuje 
papież Pius XI, wykładając w encyklice <Casti connubii> z 1930 r. całą 
moralną doktrynę Kościoła na ten temat. Dopiero jednak nauka Soboru 
Watykańskiego II zawarta w <Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świe-
cie współczesnym <Gaudium et Spes> (n. 51), encyklika papieża Pawła VI 
<Humanie vitae> z 25.07.1968 r. i Deklaracja <Questio de abortu> Kon-
gregacji Nauki Wiary z 1974 r. oraz pasterskie nauczanie papieża Jana 
Pawła II zawarte w: Adhortacji <Familiaris consortio> z 1981 r., w <Karcie 
Praw Rodziny> z 1983 r., w <Liście do rodzin> z 1994 r. oraz w Encyklice 
<Evangelium vitae> z 1995 r., a także wypowiedzi obecnego papieża Bene-
dykta XVI w tej materii – w sposób jednoznaczny mówią o nowych for-
mach praktyk proaborcyjnych i je stanowczo odrzucają – <jako moralnie 
niedopuszczalne>, np.: „sposób ograniczania ilości potomstwa, bezpośrednie 
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naruszanie rozpoczętego już procesu życia, a zwłaszcza bezpośrednie przery-
wanie ciąży, choćby dokonywane ze względów leczniczych…, bezpośrednie 
ubezpłodnienie…, oraz wszelkie działanie, które… miałoby za cel uniemoż-
liwienie poczęcia lub prowadziłoby do tego” (HV, 14). Uzasadnieniem są 
słowa Pawła VI: „nigdy nie wolno, nawet dla najpoważniejszych przyczyn, 
czynić zła, aby wynikło z tego dobro” (tamże). W podobnym duchu wypo-
wiadają się wszystkie wymienione wyżej dokumenty. Podobnie Sługa Boży 
Jan Paweł II wyjaśnia w Encyklice <Evangelium vitae>, że:

„bezpośrednie przerwanie ciąży, tzn. zamierzone jako cel, czy jako śro-
dek, jest zawsze poważnym nieładem moralnym, gdyż jest dobrowolnym 
zabiciem niewinnej istoty ludzkiej. Doktryna ta, oparta na prawie na-
turalnym i na Słowie Bożym objawionym jest przekazana przez Tradycję 
Kościoła i nauczana przez Magisterium zwyczajne i powszechne” (n. 62; 
por. KKK 2270-2275)28.

otoczmy	troską	życie	w	małżeństwie	

Kościół zawsze prowadził do tego, aby podstawowe chrześcijańskie 
wartości i normy złączyć w instytucji małżeństwa i rodziny. W taki to spo-
sób usiłował stworzyć „chrześcijańską” instytucję małżeństwa i rodziny29. 
Małżeństwo i rodzina stanowią nie tylko instytucję społeczną, poprzez któ-
rą można rozumieć – jak twierdzi J. Fichter – „względnie trwałą strukturę 
opartą na społecznych wzorcach zachowań, rolach i stosunkach, za pomocą 
których jednostki ludzkie zaspakajają swe podstawowe potrzeby społeczne 
w ustalony, usankcjonowany i jednolity sposób”30. Stanowią one również in-
stytucję religijną. Chrześcijańscy małżonkowie powiązani sakramentalnym 
węzłem małżeńskim, pełnią w określony sposób swe role i zadania małżeń-
sko-rodzinne. W odmienny również, jakkolwiek komplementarny sposób 
w stosunku do siebie realizują swe powołanie chrześcijańskie.

Każda instytucja – w tym również religijna – dla swego przetrwania i roz-
woju musi wypełnić trzy zasadnicze zadania: musi ciągle pozyskiwać nowych 
członków, zabiegać o ich trwanie, jak również dbać o wypełnienie przez nich 

 28 Por. J. Kowalski, Aborcja, w: Encyklopedia Bioetyki, dz.cyt., 17-19.
 29 Por. L. Vascovics, Religion und Familie – Soziologische Problemstellung und 
Hypothesen, w: J. Wossner /red./, Religion im Umbruch, Stuttgart 1972, s. 336.
 30 J. H. Fichter, Grundbegriffe der Soziologie, Wien – New Jork 1968, s. 151.
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ról istotnych z punktu widzenia funkcjonowania instytucji31. Rodzina jako in-
stytucja religijna winna realizować wszystkie te podstawowe zadania. Gwaran-
tuje ona bowiem Kościołowi nowych członków na drodze prokreacji.

Jan Paweł II w Liście do rodzin wskazuje na to, że wśród wielu zadań 
i posług, jakie człowiek ma do podjęcia i zrealizowania w swoim życiu dro-
gą pierwszą i z wielu względów najważniejszą jest właśnie rodzina. Dzieje 
się tak dlatego, że jest to droga powszechna, która pozostaje za każdym 
razem drogą szczególną, jedyną i niepowtarzalną, tak samo jak niepowta-
rzalny jest każdy człowiek32. Każdy bowiem człowiek rodzinie zawdzięcza 
sam fakt bycia człowiekiem i jakkolwiek jego więź z macierzystą rodziną 
z biegiem czasu staje się luźniejsza, to jednak nie gdzie indziej, jak wła-
śnie w nowej rodzinie urzeczywistnia on zwykle swoje życiowe powołanie33. 
Jeśli więc – pisze papież w swoim Liście – „w tym przyjściu na świat oraz 
we wchodzeniu w świat człowiekowi brakuje rodziny, to jest to wyłom, który, 
potem ciąży nad całym życiem”34. Kościół zdaje sobie sprawę z tego faktu, 
że rodzina spełnia w społeczeństwie funkcję podstawową i dlatego ogar-
nia swą macierzyńską troską wszystkich, którzy znajdują się w takich sy-
tuacjach35.

W historii nowożytnej, po czasach dominacji Kościoła niemalże we 
wszystkich płaszczyznach codziennego życia, przyszedł czas – jak to zosta-
ło już przez nas zauważone – kiedy Kościół zaczął tracić swoją przewagę 
nad instytucjami świeckimi, takimi jak: państwo i szkoła oraz strukturami 
społecznymi, wśród których znalazła się również rodzina. Sytuacja rodzi-
ny zaczęła się zmieniać na gorsze, ponieważ były to instytucje i struktury 
o podwójnym charakterze: cywilnym i religijnym. Wskutek procesu ich 
laicyzacji wpływ Kościoła na nie zaczął słabnąć36. Proces laicyzacji został 
wywołany prądami społeczno-kulturalnymi oraz filozoficznymi. Dopro-
wadziły do tego w głównej mierze przemiany cywilizacyjno-społeczne, 

 31 Por. F. Adamski, Rodzina instytucją religijną – jej funkcjonowanie przez wieki, 
w: F. Adamski /red./, Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej, dz.cyt., s. 162.
 32 Por. Jan Paweł II, List do Rodzin, Częstochowa 1994, s. 6.
 33 Por. Tamże.
 34 Tamże.
 35 Tamże.
 36 Tamże, s. 184.
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przyczyniając się do usamodzielnienia się wielu struktur społecznych i wy-
łączenia ich spod wpływów Kościoła.

Pierwszą i najważniejszą sferą wpływów – utraconą przez Kościół 
w czasach po reformacji – była katecheza rodzinna. W celu podniesienia 
jej poziomu i usprawnienia wychowania religijnego dzieci została ona 
przeniesiona do świątyni. Jakkolwiek kontakt z parafią był większy, to 
jednak katecheza przykościelna nigdy nie mogła zastąpić bezpośrednie-
go świadectwa wiary i przykładu chrześcijańskiego życia rodziców wobec 
dzieci, a czasem także dzieci wobec rodziców. Relacje te wciąż odgrywać 
będą zasadniczą rolę w wychowaniu religijnym w rodzinie. 

Kolejnym krokiem oddalającym katechezę od rodziny było przenie-
sienie jej do szkoły jako lekcji religii na prawach przedmiotów świeckich. 
W taki sposób katecheza miała się stać niezależnym ogniwem między Ko-
ściołem a szkołą. Laicyzacja rodziny, jak również wyłączenie jej z pewnych 
uprawnień i obowiązków wychowania religijnego przyczyniły się do ogra-
niczenia jej funkcji religijnej37.

 W okresie międzywojennym na skutek rozwijającej się katolic-
kiej myśli edukacyjnej, która znajduje swój wyraz w Encyklice Piusa XI 
<O chrześcijańskim wychowaniu młodzieży>, przed rodziną otworzyły się 
nowe perspektywy38. Zajmuje ona bowiem zarówno w nauczaniu teore-
tycznym, jak i przede wszystkim w kościelnej działalności praktycznej, 
znaczące miejsce39. Problematyką rodziny zainteresowane są: prasa, refe-
raty i dyskusje na kursach odbywających się w ramach działalności uni-
wersytetów40. Zastanawiano się nad usprawnieniem funkcji wychowawczej 
i religijnej, nad metodami i środkami wychowawczymi. Właściwej i pełnej 
oceny tego problemu dokonał Sobór Watykański II. Wskazał on na rodzi-
nę jako źródło odrodzenia i umocnienia społeczeństw w wierze chrześci-

 37 Tamże, s.185.
 38 Por. Ks. P. Poręba, Wychowanie religijne w rodzinie, Rodzina wspólnotą miło-
ści, Wydawnictwo WAM, Kraków 1999, s. 24.
 39 Tamże, s. 24.
 40 Por. Pamiętnik i Studium o rodzinie w Poznaniu w dniach 2 – 6 IX 1935 oraz 
Katolicka myśl wychowawcza; Pamiętnik i Studium Katolickie w Wilnie w dniach 28 
VIII do 1 IX 1936.
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jańskiej, którym się ma ona stać przez realizowanie w pełni swej funkcji 
religijnej41. 

Zdaniem Ojców Soboru Watykańskiego II, rodzina z tytułu sakra-
mentalnego charakteru małżeństwa, jak również z tytułu rodzicielstwa ma 
prawo do religijnego wychowania swych dzieci. Dlatego każdej rodzinie 
– jak mówi <Deklaracja o wolności religijnej> – „jako społeczności cieszącej 
się własnym i pierwotnym prawem, przysługuje uprawnienie do swobodnego 
organizowania życia religijnego w ognisku domowym pod kierunkiem rodzi-
ców”42. Rodzina – jako pierwsza, podstawowa i niezastąpiona wspólnota 
wychowawcza – jest środowiskiem stwarzającym najlepsze warunki do prze-
kazywania wartości religijnych i kulturowych, które pomagają człowiekowi 
w ukształtowaniu własnej tożsamości. Zbudowana na miłości i otwarciu na 
dar życia rodzina nosi w sobie przyszłość społeczeństwa. Jej doniosłe zadanie 
polega na tym, aby ona mogła skutecznie przyczyniać się do budowania 
przyszłości opartej na pokoju43.

Trzeba również wspomnieć, że Sobór Watykański II nazwał rodzi-
nę „domowym sanktuarium Kościoła”44. Znaczy to, że Kościół jest obecny 
w życiu rodziny, która żyje w przyjaźni z Chrystusem i która przyjmuje 
Jego słowa. Znaczy to, że niewielka wspólnota rodzinna uczestniczy w ży-
ciu wielkiej wspólnoty kościelnej, zwłaszcza dzięki przystępowaniu do 
sakramentów świętych: objawia się to szczególnie poprzez niedzielną Eu-
charystię. Znaczy to również, że misja rodziny, a zwłaszcza jej misja wycho-
wawcza, jest prawdziwą posługą, dzięki której Ewangelia jest przekazywana 
i rozpowszechniana do tego stopnia, że rodzina jako całość staje się drogą 
do wiary, do inicjacji chrześcijańskiej, do życia wzorowanego na Chrystu-
sie. W rodzinie świadomej tego daru – jak napisał Paweł VI – „wszyscy jej 
członkowie ewangelizują, a także podlegają ewangelizacji”45.

Funkcje apostolskie małżeństwa znajdują swój fundament w sakramen-
tach chrztu i bierzmowania, mocą których wszyscy chrześcijanie są włączeni 
w kapłaństwo Chrystusa. Małżeństwo nie będąc fundamentem powołania 

 41 Por. Ks. P. Poręba, Funkcja religijna rodziny w świetle działalności Kościoła pier-
wotnego i nauczania Kościoła posoborowego, Wychowanie religijne w rodzinie, s. 415.
 42 DWR n. 5
 43 Por. Jan Paweł II, Orędzie, Rodzina źródłem pokoju dla ludzkości (1994), s. 140.
 44 Dekret o apostolstwie świeckich, <Apostolicam actuositatem>,11.
 45 Por. Paweł VI, <Ewangelium nuntiandi>, 71.
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do apostolstwa wskazuje jednak na charakter własny tego obowiązku. Rze-
czywiście, małżeństwo zobowiązuje chrześcijan do świadczenia o świętości 
własnego stanu; daje początek apostolstwu pary małżeńskiej. Dzięki niemu 
miłość małżeńska staje się widzialnym znakiem miłości Chrystusa do Ko-
ścioła poprzez współdziałanie w budowaniu i powiększaniu mistycznego 
Ciała Chrystusa. Toteż Jan Paweł II w adhortacji <Familiaris consortio> za-
znacza, że obowiązkiem rodziny jest formowanie ludzi do miłości i do prak-
tykowania miłości we wszystkich relacjach z innymi ludźmi, tak że rodzina 
nie zamyka się sama w sobie, lecz pozostaje otwarta na wspólnotę całego 
rodzaju ludzkiego: „Do was należy kształtowanie ludzi w miłości i praktyko-
wanie miłości we wszystkich odniesieniach do bliźnich tak, aby miłość ogarniała 
całą wspólnotę, aby była przepojona poczuciem sprawiedliwości i szacunku dla 
innych, świadoma swej odpowiedzialności wobec całej społeczności” (n. 64).

Sakrament małżeństwa daje parze małżeńskiej możliwość apostolstwa 
w wymiarze wspólnotowym. Tak rozumiane apostolstwo pary małżeńskiej 
może rozwijać się w rodzinie i poza nią. Co do pierwszej formy tego apo-
stolstwa chodzi przede wszystkim o obowiązek pomocy wzajemnej obu 
małżonków w procesie uświęcania wzajemnego. Sakrament małżeństwa 
ustanawia bowiem każdego z małżonków odpowiedzialnym za uświęcenie 
współmałżonka. Drogę do Królestwa niebieskiego nie przemierzają oni je-
den obok drugiego, lecz razem – mąż z żoną i żona z mężem – odpowie-
dzialni wzajemnie za siebie. W celu realizacji tego zadania małżonkowie 
chrześcijańscy otrzymują łaskę uczestnictwa w miłości samego Chrystusa 
mającej wartość odkupieńczą i uświęcającą.

Apostolstwo pary małżeńskiej nie wyczerpuje się w rodzinie. Znajdu-
je swoje odniesienia również poza nią, zawsze jednak będąc podporządko-
wane jej dobru. Tak rozumiane apostolstwo małżeństwa i rodziny w świe-
cie może być praktykowane również indywidualnie przez pojedynczych 
członków rodziny. Pierwszym i podstawowym odniesieniem apostolstwa 
małżonków chrześcijańskich są inne małżeństwa i inne rodziny. W tym 
kontekście możemy powiedzieć, że rodziny są uświęcane i zbawiane przez 
apostolstwo samych rodzin. Chodzi o przykład życia, pouczenie, pomoc 
w trudnościach codziennych, zaproszenie do uczestnictwa w spotkaniach 
lub dniach skupienia dla małżeństw i rodzin oraz o każdą inną formę apo-
stolstwa i pomocy świadczonej w Kościele, jak np. pomoc w przygotowa-
niu narzeczonych lub młodych małżeństw do formowania rodziny praw-
dziwie chrześcijańskiej.
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otoczmy	troską	życie	w	praktyce	Duszpasterskie

11 września przeżywaliśmy kolejną już rocznicę terrorystycznego za-
machu na Word Trade Center w Nowym Jorku. Dzień ten dla – wspomnia-
nego na początku naszego wykładu – Petera Hehne jest końcem tzw. „spo-
łeczeństwa przyjemności” i powinien być dla wszystkich cywilizacji świata 
początkiem powrotu do dawnych, tradycyjnych wartości, tj. rodziny, wia-
ry, gruntownej edukacji oraz odkrycia w Piśmie Świętym „głównego źródła 
naszej kultury, fundamentu wartości całej Europy”. Pisze Halne: „Potrzebu-
jemy nie pustych słów, lecz prawdziwego spotkania z człowiekiem i Bogiem, 
czyli tego, co jest autentyczną wartością… Wymaga to radykalnego stylu życia, 
pozbawionego kompromisów, opartego na Biblii… Dość zabawy, bierzmy się 
do pracy”.

Nie trzeba nam mówić, jak ważną sprawą jest powrót do źródeł nasze-
go chrześcijańskiego życia, do korzeni tych wartości, które pozwoliły naszemu 
narodowi przeżyć lata niewoli podczas zaborów i okupacji, w czasach krępo-
wania sumień i niszczenia świadomości narodowej. Ojciec święty Jan Paweł II 
w książce pt.: „Pamięć i tożsamość” – gloryfikując nieco nasze, polskie doświad-
czenie wiary, zachowanej od skażenia w czasach panującego wszechwładnie 
narodowego socjalizmu podczas II wojny światowej i po niej – pisze:

„Czego możemy się więc nauczyć z tych lat zdominowanych przez „ide-
ologie zła” i walkę z nimi? Myślę, że musimy się nauczyć przede wszyst-
kim sięgania do korzeni. Tylko wtedy zło wyrządzone przez faszyzm czy 
komunizm może nas w jakimś sensie ubogacać, może nas prowadzić do 
dobra, a to niewątpliwie jest program chrześcijański. «Nie daj się zwycię-
żyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj» - pisze św Paweł (Rz 12,21). Z tego 
punktu widzenia my w Polsce możemy mieć osiągnięcia. Stanie się tak 
jednakże pod warunkiem, że nie zatrzymamy się na powierzchni, nie 
ulegniemy propagandzie tego oświecenia, któremu w jakiejś mierze oparli 
się już Polacy w XVIII wieku, aby dzięki temu w wieku XIX zdobyć się 
na taki wysiłek, który potem, po I i II wojnie światowej, doprowadził do 
odzyskania niepodległości. Hart ducha społeczeństwa ujawnił się później 
w walce z komunizmem, któremu Polska opierała się aż do zwycięstwa 
w roku 1989. Chodzi o to, ażebyśmy tego zwycięstwa teraz nie zmarno-
wali” (s. 56).
Trzeba nam zatem sięgać do korzeni naszej polskiej historii pełnej świa-

dectw męstwa i odwagi wobec nacierającego zewsząd zła; trzeba nam sięgać 
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do korzeni naszej polskiej kultury bogatej w arcydzieła kształtujące ducha 
narodu; trzeba nam sięgać do korzeni naszej polskiej tradycji, która – często 
oskarżana o konserwatyzm – potrafiła jednak zachować wierność Bogu i mi-
łość do Ojczyzny; trzeba nam wreszcie sięgać do korzeni naszej wiary, która 
jest tą szczególną siłą polskiego narodu, jakiej zazdroszczą nam cicho oświe-
cone kraje europejskie. Chodzi o to szczególne „świadectwo życia – o którym 
pisze Jan Paweł II w swojej książce – świadectwo o tym, co to znaczy czuć się 
w Bożych rękach, co to znaczy «uczyć się Chrystusa», który powierzył siebie 
dłoniom Ojca aż do: «Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha mego» (Łk 23,46), 
wypowiedzianego na krzyżu. Właśnie to znaczy «uczyć się Chrystusa»: wnik-
nąć w całą głębię tajemnicy Boga, który na tej drodze dokonuje odkupienia 
świata” (s. 57). Stanie się tak jednakże pod warunkiem, że nie zatrzymamy się 
na powierzchni, nie ulegniemy propagandzie tego oświecenia, któremu w ja-
kiejś mierze oparli się już Polacy”. Nie możemy zmarnować tego dziedzic-
twa, bo w nim jest nasze zwycięstwo.

2.	 2009	–	„ku	małżeńskiemu	i	roDzinnemu	szczęściu”	

II Sympozjum poświęcone małżeństwu i rodzinie Ku małżeństwu i ro-
dzinnemu szczęściu

proGram

 • Powitanie 
 • Wprowadzenie do Sympozjum
 • Podział na grupy tematyczne: Małżeństwo – szczęście; Wolne związki 

– pozorne szczęście; Rozwody – nieszczęście 
 • Kawa
 • Podsumowanie z grup 
 • Wolne głosy 
 • Podsumowanie Sympozjum 
 • Zakończenie 

Jak dbać o małżeństwo? Sprawić, by było trwałe i szczęśliwe? Dlacze-
go wolne związki to szczęście pozorne? Na te i wiele innych pytań starali się 
odpowiedzieć uczestnicy sympozjum „Ku małżeństwu i rodzinnemu szczę-
ściu”, które odbyło się 19 IX 2009 r. w seminarium duchownym w Gnieź-
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nie. Organizatorem był Referat Rodzin Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie 
oraz Stowarzyszenie Rodzin Katolickich. Głównym pomysłodawcą tematu 
sympozjum był bp Bogdan Wojtuś, który w wywiadzie do „Przewodni-
ka Katolickiego Archidiecezji Gnieźnieńskiej” powiedział: „Zalewają nas 
różnego rodzaju statystyki na temat rozbitych rodzin. Zewsząd jesteśmy 
bombardowani opiniami, że wolne związki są równie dobre, o ile nie lepsze 
od małżeństwa. A przecież to nieprawda” (por. IDK, 20.09.2009). 

W sympozjum uczestniczyło 120 osób. Wśród nich byli obecni: ka-
płani (8), doradcy życia rodzinnego (50), członkowie Stowarzyszenia Ro-
dzin Katolickich, Zespołów Pastoralnych i Domowego Kościoła (53) oraz 
nauczyciele wychowania do życia w rodzinie i młodzież zaangażowana 
w duszpasterstwie młodzieży (5). Na zaproszenie ogólne odpowiedziało 
także 12 osób nienależących do żadnej z wymienionych grup, a zaintereso-
wanych podejmowaną problematyką.  

Uczestnicy sympozjum przyjechali z następujących miejscowości: 
z Inowrocławia (14), Gniezna (11), Wągrowca (9), ze Słupcy (8), z Dama-
sławka (7), ze Żnina (6), z Orchowa (4), Janowca Wlkp. (3), ze Sławska 
(3), Powidza (3) oraz z  Miłosławia, Ciążenia, Potulic, Mielżyna, Lubo-
stronia, Piasek, Kruszwicy, Janikowa, Dąbrowy, Witkowa, Sławna, Szy-
manowic, Łubowa, Chodzieży, Zdziechowy,  Złotnik Kujawskich, Popo-
wa Kościelnego, Gębic, Dąbrówki, Targowej Górki, Rejowca, Nowej Wsi,  
Gorzykowa, Jerzykowa, Strzałkowa, Wrześni i Ciążenia. 

Bp Bogdan we wprowadzeniu do sympozjum zacytował przysłowie: 
„Drzewo, które upada, robi więcej hałasu niż tysiące roślin i drzew, które 
wzrastają w ciszy” i dodał: „Pragniemy dzisiaj spojrzeć na małżeństwa, któ-
re są szczęśliwe i wzrastają jakby w ciszy Bożej miłości. My pełnię szczęścia 
mamy w Bogu. I tym szczęściem pragniemy żyć i nim się cieszyć”. Refe-
rat wprowadzający do sympozjum wygłosił  ks. dr hab. Andrzej Bohda-
nowicz na temat „Ku małżeństwu i rodzinnemu szczęściu”. Powiedział 
m.in.: „Z dwóch osób, które niestety kierują się egoizmem, ma powstać 
wspólnota, która nie ma sobie równych. Wspólnota nie tylko w wymia-
rze cielesnym, ale w wymiarze duchowym, w wymiarze serca i umysłu. Co 
powinno się stać, aby te dwa egoizmy przeobraziły się w «my»?” Następnie 
prelegent przypomniał posoborową wizję małżeństwa, która mówi o ko-
munii osób i ukazuje,  że „Całe życie małżeńskie powinno się stawać litur-
gią, czyli uwielbieniem Boga, oddawaniem Jemu chwały. Małżonkowie im 
bliżej są Boga, tym bardziej swoim życiem Go uwielbiają.  W sakramencie 
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małżeństwa 1+1 jest więcej niż 2”. Ks. Andrzej przywołał także słowa, któ-
re przed laty usłyszał w seminarium od swego wykładowcy, bp. Wojtusia: 
„Małżonkowie powinni zaistnieć na sposób, na  jaki zostali stworzeni”. 
Słowa te z perspektywy doświadczeń naukowych i duszpasterskich stały 
się dla niego bardziej zrozumiałe i oczywiste.  Na zakończenie odniósł się 
do własnych doświadczeń duszpasterskich związanych z przygotowaniem 
młodych do ślubu (od dwóch lat jest proboszczem wiejskiej parafii w Opa-
tówku koło Nekli). Zachęca on małżonków, aby  każdego miesiąca odna-
wiali swoje przyrzeczenia małżeńskie  i starali się nieustannie pielęgnować 
małżeńską  miłość. 

Następnie refleksją na temat „Małżeństwo – szczęście”, podzielili się  
pp. Grażyna i Tadeusz Frymarkowie z Bydgoszczy, którzy małżeństwem są 
już od 23 lat (członkowie Domowego Kościoła, p. mgr Grażyna Frymark 
jest katechetką oraz byłą wieloletnią diecezjalną doradczynią). W swym 
wystąpieniu podkreślili, jak duże znaczenie dla ich małżeństwa ma przy-
należność do Domowego Kościoła. Pomimo różnic charakteru i zainte-
resowań codziennie pogłębiają swoją relację do Boga, do siebie oraz do 
dzieci. „Codziennie klękamy do modlitwy małżeńskiej i rodzinnej, to dzię-
ki modlitwie i sakramentom budujemy wzajemną miłość. Każdego roku 
zamawiamy także mszę świętą w rocznicę naszego ślubu. W małżeństwie 
trzeba nauczyć się wzajemnie słuchać. Temperamenty trudno zmienić, ale 
dzięki dialogowi małżeńskiemu nauczyliśmy się ze sobą i z dziećmi spokoj-
nie rozmawiać. I dzięki temu możemy także tutaj przed Wami wystąpić”. 
„Pokochałam go – mówi o swoim mężu p. Grażyna – takim jakim jest. Dla 
mnie szczęściem jest to, że zawsze mogę na niego liczyć”.

Kolejną refleksję na temat „Wolne związki – pozorne szczęście” pod-
jęli pp. Magdalena i Piotr Kośmiccy z Wągrowca, którzy adoptowali jed-
no dziecko, a dla trójki innych są rodziną zastępczą (rejonowi i parafialni 
doradcy, prowadzą studium życia rodzinnego i spotkania formacyjne dla 
narzeczonych, należą do Neokatechumenatu, mgr Piotr Kośmicki jest ka-
techetą i nadzwyczajnym szafarzem Komunii Świętej). Powiedzieli m.in.: 
„Kościół zawsze w sercu swoim ma małżeństwo i rodzinę. Badania poka-
zują, że trwałe małżeństwo jest największą wartością. Nie można mówić 
o kryzysie małżeństwa. Kryzys dotyka bardziej ludzi, którzy z wielu powo-
dów nie dorośli do tej miłości. (...) Dzisiaj młodzi ludzie w dużym stop-
niu czerpią wzorce z mass-mediów. Coraz częściej myślą: jeżeli zwiększa 
się liczba rozwodów, to po co się żenić? Dochodzą też inne argumenty 
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przemawiające za wolnymi związkami: trzeba przetestować partnera, zy-
skamy na rozliczeniu podatkowym, nie chcemy tracić pieniędzy na ślub 
i wesele”. Państwo Kośmiccy zwrócili także uwagę na to, że przysięga mał-
żeńska bardziej potrzebna jest mężczyźnie niż kobiecie. To on potrzebuje 
wyznaczonego celu, realizacji dotrzymanego słowa. W wolnych związkach 
współżycie staje się przymusem. Samo tylko wspólne zamieszkanie nie bu-
duje więzi i trudno mówić o miłości, która jest tylko hipotetyczna. 

Trzecią i chyba najtrudniejszą refleksję na temat „Rozwody – nieszczę-
ście” podjęli  pp. Anna i Arnold Bernaciakowie z Poznania (członkowie 
Odnowy w Duchu Świętym „Jerozolima”, prowadzą spotkania formacyjne 
dla narzeczonych, dr Arnold Bernaciak jest wykładowcą na Uniwersytecie 
Ekonomicznym w Poznaniu, mgr Anna Bernaciak – wykładowcą w Wyż-
szej Szkole Logistyki w Poznaniu). Ukazali oni problem rozwodów naj-
pierw od strony socjologicznej. W Polsce w 2008 r. mieszkało 95,8% ka-
tolików. Wśród nich 40,4% stanowili wierni uczestniczący w coniedzielnej 
mszy świętej. Z kolei wśród uczestniczących w niedzielnej mszy świętej 
15,3% przyjmowało Komunię Świętą. W 2008 r. według Głównego Urzę-
du Statystycznego było 260 tys. rozwodów. Spośród rozwodzących się par 
69% składało sobie przysięgę małżeńską w kościele. Przyczyny rozwodów 
w 2008 r. były następujące: niezgodność charakteru 47%, niedochowanie 
wierności małżeńskiej 20%, nadużywanie alkoholu 13%, dłuższa nieobec-
ność 5%, naganny stosunek do członków rodziny 5%, inne 5%, nieporo-
zumienia na tle finansowym 3%, różnice światopoglądowe 1% i niedobór 
seksualny 1%. Następnie dr Bernaciak, nawiązując do napisu na jednej 
z uczelni „Jak kochać to tylko ekonomicznie”, przytoczył definicję eko-
nomii w brzmieniu: „Nauka badająca, w jaki sposób ludzie wykorzystują 
zasoby będące w ich dyspozycji w celu zaspokajania potrzeb materialnych 
i niematerialnych. Jednak żadna ilość dóbr nie jest w stanie całkowicie usa-
tysfakcjonować społeczeństwa, bez względu na stopień zamożności każdy 
chce mieć więcej”. Podobnie jest i w małżeństwie, człowiek pragnie coraz 
więcej, ale jak w ekonomii nie wykorzystuje swoich dóbr, którymi obda-
rowuje go Bóg. Jako jedną z podstawowych przyczyn prowadzącego do 
rozwodów braku szczęścia w małżeństwie pp. Bernaciakowie wskazali brak 
odpowiedniej świadomości, wiedzy i umiejętności osób stających na ślub-
nym kobiercu. W obecnym systemie edukacyjnym, realizowanym zarów-
no przez instytucje świeckie, jak i przez Kościół, człowiek  ma zbyt mało 
możliwości poznania prawdy o małżeństwie i o sztuce bycia z drugim czło-
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wiekiem. Jednocześnie istniejące możliwości traktowane są przez potencjal-
nych odbiorców bardzo marginalnie. Wychowanie do życia w rodzinie to 
wśród przedmiotów szkolnych przysłowiowy „michałek”, kurs przedmał-
żeński pozwala uzyskać odpowiednie zaświadczenie, a korzystanie z porad-
ni i doradztwa rodzinnego jest jedynie dla tych, „którym się nie udaje”. 
W społeczeństwie brak jest potrzeby wiedzy w tym zakresie. Tymczasem 
księża, dojrzewając do swojego powołania, otrzymują 6 lat intensywnej 
nauki w seminarium duchownym, w trakcie których nabywają zarówno 
odpowiednią wiedzę, jak i niezbędne umiejętności. Przygotowaniem dla 
osób realizujących swoje powołanie w małżeństwie są najczęściej: intuicja, 
doświadczenie, przykład. Nawet tak elitarna, adresowana dla chcących 
świadomie pogłębić swoją wiedzę forma, jaką jest „Akademia małżeńska” 
trwa zaledwie kilka dni. Rozwój edukacji, zarówno przedmałżeńskiej, jak 
i rodzinnej, to jeden z ważnych instrumentów, który może pomóc zmniej-
szyć poziom nieszczęścia powodowanego rozwodami.

Po przerwie uczestnicy sympozjum, podzieleni wcześniej na trzy gru-
py, dyskutowali na zaprezentowane tematy. Następnie animatorzy poszcze-
gólnych grup zrelacjonowali owoce dyskusji. Najważniejsze z nich  przed-
stawiają się następująco:
 • Oddanie małżeństwa Bogu, oparcie na Nim (życie sakramentami).
 • Modlitwa małżeńska, modlitwa rodzinna.
 • Czas poświęcony sobie nawzajem, a szczególnie na dialog małżeński, 

spotkanie małżonków (poznanie siebie, odkrywanie, podziwianie, 
docenianie siebie, budowa jedności), które prowadzi do postawy „ko-
cham Cię takim, jaki jesteś”.

 • Dobry przykład w wychowaniu dzieci jest źródłem szczęścia.
 • Wypracowanie postawy: dzieci nie przesłaniają współmałżonka.
 • Stała troska o męża, żonę. 
 • Człowiek szczęśliwy to osoba, u której jest wewnętrzna harmonia 

wszystkich sfer osobowości – psychicznej, fizycznej i duchowej. Osoby 
żyjące w wolnym związku mają tę harmonię zakłóconą, żyją w grze-
chu, nie korzystają z sakramentów, dlatego nie mogą być szczęśliwe. 
Nie mając odniesienia do Pana Boga, nie będąc z Nim w jedności, nie 
można mówić o jedności z drugą osobą. Ludzie żyjący na „kocią łapę” 
mogą być co najwyżej zadowolone, ale ten stan jest też ograniczony 
do czasu, „dopóki nam będzie dobrze”. Budują ten układ w oparciu 
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o siebie samych, szukają dobra dla siebie, a nie obdarowania drugiej 
osoby, nie ma tam miłości. 

 • Wolne związki są nietrwałe, czasem budowane na rozpadzie poprzed-
niego związku, a rozstania pozostawiają poważne zranienia. Nie ma 
tam odpowiedzialności za swoje czyny, za drugą osobę, bo przecież 
jest się „wolnym”.

 • Wolny związek to nie rodzina, nie jest on objęty polityką prorodzin-
ną, ochroną prawną, nie ma tam relacji międzypokoleniowej. Naj-
bliższa rodzina takiej pary ma trudność w określeniu z nią stopnia 
pokrewieństwa, wzajemnego odniesienia, tytułowania się – niby zięć 
a jednak nie, niby szwagier, itp. Wychowanie dzieci w takim związku 
nie daje gwarancji wypracowania w nich poczucia odpowiedzialności, 
miłości i wychowania religijnego. Zatem uznaliśmy, że to „niby szczę-
ście” w wolnym związku to tylko pozory. 
Ks. prof. Andrzej Bohdanowicz podsumowując całe sympozjum zacy-

tował wypowiedź jednego z uczestników, która padła podczas pracy w gru-
pach: „Im bliżej ja jako mąż jestem Boga, tym bardziej życie mojej żony 
staje się Niebem”. 

Na zakończenie ks. kan. dr Franciszek Jabłoński podziękował prele-
gentom, rektorowi seminarium oraz uczestnikom sympozjum. Zachęcił 
także do zakupu dokumentu Konferencji Episkopatu Polski „Służyć praw-
dzie o małżeństwie i rodzinie”. Dokument ten wraz z innymi materiałami 
można było nabyć w trakcie sympozjum.

3.	 2010	–	„kapłan	z	roDziny	i	Dla	roDziny”

18 IX 2010 r. w auli Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchow-
nego w Gnieźnie odbyło się III sympozjum poświęcone małżeństwu i ro-
dzinie – „Kapłan z rodziny i dla rodziny”. Gościem specjalnym była dr inż. 
Antoni Zięba, wiceprezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, pracow-
nik dydaktyczny Politechniki Krakowskiej (od 1971 r.), redaktor Tygodnika 
Rodzin Katolickich „Źródło”, Tygodnika Młodzieży Katolickiej „Droga”, 
Miesięcznika Nauczycieli i Wychowawców Katolickich „Wychowawca”, 
„Służby Życiu. Zeszytów Problemowych” (red. naczelny).

Ponadto trzy pary małżeńskie dały świadectwa, które dotyczyły te-
matów: rodzice kapłana a kapłaństwo, kapłan – przyjaciel rodziny, kapłan 
– duszpasterz rodzin. 
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proGram

1. Wprowadzenie – bp dr Bogdan Wojtuś – Wikariusz generalny 
2. Wykład – „Świecki współpracownik w dziele obrony życia” – dr inż. 

Antoni Zięba
3. Świadectwa - refleksje małżonków: 

• „Kapłan – Syn wychowany w rodzinie”: Państwo Aleksandra 
i Władysław Ciesielscy 

• „Kapłan – przyjaciel rodziny”: Państwo Izabela i Rafał Bielarz
• „Kapłan – duszpasterz rodzin”: Państwo Anna i Hieronim Mu-

raszko 
4. Przerwa na kawę 
5. Dyskusja w grupach 
6. Refleksje z grup dyskusyjnych 
7. Podsumowanie – ks. kan. dr Franciszek Jabłoński 
8. Modlitwa za kapłanów i rodziny





„rodzina nadzieją europy”  
– Viii zjazd gnieźnieńSki 

(12-14 iii 2010)

iV.





1.	 sprawozDanie

Uroczystą liturgią w katedrze gnieźnieńskiej oraz apelem do Euro-
py, by nadziei dla siebie upatrywała w prawdziwej rodzinie, zakończył się 
w niedzielę VIII Zjazd Gnieźnieński. W trzydniowym spotkaniu uczest-
niczyli liderzy ruchów i organizacji katolickich, ludzie nauki, kultury 
i polityki, duchowni różnych wyznań chrześcijańskich oraz innych religii. 
Zjazd odbywał się pod hasłem: „Rodzina nadzieją Europy”. Gośćmi obrad 
byli m.in.: prezydent RP Lech Kaczyński i prof. Władysław Bartoszewski. 
Stolicę Apostolską reprezentował kard. Ennio Antonelli, przewodniczący 
Papieskiej Rady ds. Rodziny. 

Uczestników Zjazdu podczas niedzielnej modlitwy Anioł Pański po-
zdrowił papież Benedykt XVI: „Życzę, by Zjazd przyczynił się do odno-
wienia rodziny, jako wspólnoty ustanowionej przez Boga, opartej na Jego 
Prawie” – powiedział ojciec święty. 

Podczas licznych debat, wykładów i warsztatów mówiono o współ-
czesnym modelu rodziny i jej obrazie w kulturze masowej, a także o ko-
lejnych etapach wspólnej drogi mężczyzny i kobiety: narzeczeństwie, mał-
żeństwie i rodzicielstwie. Debaty dotyczyły także realizowania powołania 
do miłości przez osoby żyjące w stanie wolnym, a także mające orientację 
homoseksualną. Mowa była o różnych wymiarach życia małżeńskiego: 
o seksie, dialogu, małżeństwach mieszanych i niesakramentalnych, o kry-
zysie w rodzinie, relacjach z dorastającymi dziećmi, o chorobie i niepełno-
sprawności. Debatowano także nad potrzebą sensownej polityki rodzinnej 
w Polsce, miejscem rodziny w społeczeństwie oraz o roli państwa i samo-
rządów w tej dziedzinie. 

Ważnym wydarzeniem w wymiarze duchowym była Ekumeniczna 
Droga Życia, która w sobotni wieczór przeszła ulicami Gniezna. Nabo-
żeństwu przewodniczyli zwierzchnicy i przedstawiciele rodzin z dziesięciu 
Kościołów chrześcijańskich. 
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Przesłanie o dialogu wygłosił podczas inauguracji Zjazdu prof. Wła-
dysław Bartoszewski. Zauważył on m.in., że „istnieją pojęcia tworzące at-
mosferę zgubną dla dialogu. Niekiedy takim pojęciem bywa prawda, którą 
bardzo chętnie przypisujemy własnym poglądom, dyskwalifikując stano-
wisko innych”. 

Prezydent RP prof. Lech Kaczyński powiedział, że cywilizacja chrze-
ścijańska od zawsze sprzyjała człowiekowi, małżeństwu i rodzinie, wyni-
kała bowiem z „przyjaźni Chrystusa do ludzkości”. „Oczywiście ludzie 
o określonych preferencjach byli, są i będą, należą im się prawa, toleran-
cja i chrześcijański stosunek wobec nich, ale raz jeszcze powtarzam: mał-
żeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny” – powiedział gość Zjazdu. 
Nawiązując do hasła VIII Zjazdu Gnieźnieńskiego podkreślił, że rodzinie 
należy przywrócić jej znaczenie: „rodzina będzie nadzieją Europy, jeśli zo-
stanie zdrowo odbudowana”. Dodał, że należy jej przywrócić znaczenie 
w jednoczącej się Europie. W dużej mierze zależy to od Polski, gdzie kry-
zys rodziny jest mniejszy niż w krajach Europy Zachodniej. „Jeżeli mamy 
jakąś misję w tej jednoczącej się Europie – a sądzę, że mamy niejedną – to 
ta misja jest szczególnie ważna” – powiedział. 

Kryzys rodziny w Unii Europejskiej przyjmuje niepokojące rozmiary 
– stwierdził w Gnieźnie kardynał Ennio Antonelli. Przewodniczący Papie-
skiej Rady ds. Rodziny zaznaczył, że coraz bardziej rozszerza się mental-
ność libertyńska, relatywistyczna, hedonistyczna i utylitarystyczna. Gość 
z Watykanu wyraził ubolewanie, że „duża liczba młodzieży wzrasta uboga 
w ideały, pusta duchowo, zainteresowana jedynie kibicowaniem sporto-
wym, hitami muzycznymi, firmową odzieżą, reklamowanymi podróżami, 
emocjami seksualnymi”. Mówił także o tym, że wraz z kryzysem rodzi-
ny postępuje proces dechrystianizacji Europy i wzrost obecności islamu. 
„Zgodnie z przewidywaniami – mówił watykański hierarcha – w 2050 r. 
30% populacji europejskiej będzie muzułmanami. Niektóre elity europej-
skie, bardzo wrogo nastawione w stosunku do chrześcijaństwa i jego histo-
rii, są właśnie bardzo życzliwe dla islamu, zawyżając jego zalety kulturowe 
i nie zauważając jego ograniczeń w zakresie demokracji i praw człowieka” 
– ocenił kard. Antonelli.

Podczas żydowsko-chrześcijańskiej debaty o biblijnej wizji rodziny 
prof. Elżbieta Czykwin, socjolog z Uniwersytetu Białostockiego mówiła 
o modelu rodziny prawosławnej w Polsce. Jej naturalnym środowiskiem 
jest wieś. Rodzina prawosławna współistnieje w wiejskiej społeczności, dla-



93IV. „Rodzina nadzieją Europy” – VIII Zjazd Gnieźnieński

tego tradycyjnie jest otwarta na relacje wykraczające poza troskę o osoby 
spokrewnione. „Rodzinę tworzą nie tylko rodzice i dzieci, ale cała społecz-
ność parafialna” – tłumaczyła prof. Czykwin.

Michael Schudrich, naczelny rabin Polski przypomniał, że już pierw-
sze wersety Biblii mówiące o stworzeniu Adama i Ewy, faktycznie wspo-
minają o rodzinie, podkreślając jej fundamentalne znaczenie dla rozwoju 
duchowego człowieka. „Mężczyzna byłby niekompletny, gdyby nie miał 
przy sobie żony” – zaznaczył.

Wiceprzewodniczący Episkopatu Polski, abp Stanisław Gądecki, za-
znaczył, że Biblia nie jest „wykładem filozoficznym i nie znajdziemy też 
w niej definicji rodziny”. Nie jest też odpowiednikiem katechizmu, nie za-
wiera teologicznych wskazówek co do funkcjonowania rodziny. „Rodzina 
nie jest instytucją czysto ludzką, jest obrazem miłości, jaką Bóg darzy czło-
wieka” – tłumaczył abp Gądecki. – Pan Bóg ma w rodzinie istotną rolę, bez 
Niego nie byłoby owego stworzenia kobiety z mężczyzny”.

Rodzina jest fundamentem, nadrzędną wartością, najlepszym miej-
scem wzrastania i kształtowania człowieka – tak mówiły zgodnie przedsta-
wicielki trzech religii światowych podczas debaty „Małżeństwo i rodzina 
w judaizmie, chrześcijaństwie i islamie”.

Kreśląc obraz rodziny w judaizmie tradycyjnym, Bella Szwarcman-
Czarnota, redaktorka i felietonistka żydowskiego miesięcznika „Midrasz” 
podkreśliła, że dla Żydów małżeństwo jest uświęconym obowiązkiem, 
drogą do realizacji pełnego człowieczeństwa. „Choć w judaizmie kobieta 
i mężczyzna są sobie równi, to jednak mają odmienne role do spełnienia. 
Mężczyzna ma przede wszystkim obowiązek zapewnić byt rodzinie i za-
dbać o wykształcenie dzieci. Kobieta natomiast, prócz zajmowania się do-
mem odpowiedzialna jest za przekazanie pociechom wartości duchowych 
i religijnych” – mówiła publicystka.

Nakreślono także wizję rodziny w Kościele katolickim, prawosław-
nym i w tradycji protestanckiej. Przybliżyła ją zebranym Alina Petrowa-
Wasilewicz, przewodnicząca Krajowej Rady Katolików Świeckich przy 
Konferencji Episkopatu Polski. Wskazując na różnice przyznała, że o ile 
w Kościele katolickim i prawosławnym małżeństwo jest sakramentem, 
o tyle w tradycji protestanckiej już nie. Nie znaczy to jednak, że nie jest 
ważne i szanowane.

W swoim wystąpieniu wskazała także, że wszystkie trzy wyznania się-
gają do „opowieści założycielskiej ludzkości”, która dobitnie podkreśla, że 
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małżeństwo i rodzina to pomysł boski, a nie ludzki. „Rodzina to taki do-
mowy Kościół, w którym zaczyna się życie i wiara i w którym dusza czło-
wieka zaczyna wzrastać do Boga” – dodała.

Islamskie spojrzenie na rodzinę przedstawiła Hamideh Mohagheghi, 
przewodnicząca Zarządu Akademii Muzułmańskich w Niemczech. Zwró-
ciła uwagę, że rodzina ma w świecie muzułmańskim niezwykle ważne role 
do spełnienia. Jest podstawową jednostką wspólnoty muzułmańskiej, a jej 
funkcjonowanie, a także prawa i obowiązki, w znacznym stopniu określa 
Koran. Dodała, że rodzina w islamie rozumiana jest nieco szerzej niż w kul-
turze europejskiej. To nie tylko ojciec, matka, dzieci, dziadkowie, ale także 
dalsi krewni. „W Europie takie pojęcie rodziny chyba już nie funkcjonuje. 
Tym ważniejsze jest, aby chronić rodzinę choćby w tym wąskim znacze-
niu” – dodała.

Respektowanie prawa naturalnego jest szansą na uratowanie cywiliza-
cyjnych i kulturowych podstaw Europy – stwierdzili uczestnicy debaty na 
temat prawa naturalnego. „Doświadczenia historyczne przestrzegają przed 
groźbą rozkładu i upadku nawet najpotężniejszych cywilizacji, które igno-
rując uniwersalne wartości moralne, kierowały się utopijnymi, niezgod-
nymi z prawem naturalnym, a więc amoralnymi ideologiami, nie chcąc 
lub nie potrafiąc dostrzec prawdziwego dobra człowieka” – mówił prof. 
Wojciech Łączkowski z KUL-u.

Sekretarz generalny Konferencji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej 
(COMECE), ks. prof. Piotr Mazurkiewicz stwierdził z kolei, że „utopią nie 
jest budowanie państwa liberalnego na fundamencie prawa naturalnego, 
lecz państwo liberalne zbudowane na fundamentach relatywizmu”. 

Obraz rodziny kreowany przez media jest pełen sprzeczności. Z jednej 
strony mamy sielankową wizję życia rodzinnego pokazywaną w reklamach, 
z drugiej epatowanie przemocą w filmach i newsach – mówiono podczas 
debaty „Mity i schematy. Rodzina w kulturze masowej”. 

Nawiązując do tematu panelu, szef kwartalnika „Fronda” Grzegorz 
Górny stwierdził, że należałoby raczej zacząć od odwrócenia proporcji i za-
pytania o kulturę masową w rodzinie. Jak mówił, współczesny człowiek, 
zwłaszcza młody, wiedzę o świecie czerpie przede wszystkim z mediów, 
a nie z otoczenia. To media kształtują jego wyobrażenia i pełnią rolę inicja-
cyjną. Pytanie, czy przedstawiają one świat realny? Z pewnością nie – tłu-
maczył redaktor naczelny „Frondy”, uzasadniając, że celem mediów nie 
jest edukowanie młodego człowieka, a zarabianie pieniędzy. 
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Z kolei Tadeusz Sobolewski z „Gazety Wyborczej” stwierdził, że nie 
ma dziś innej kultury niż masowa i wszyscy jesteśmy w niej zanurzeni. Do 
nas jednak należy wybór, co oglądamy i z czego czerpiemy różne wzorce. 

Podobnego zdania była prof. Maria Braun-Gałkowska, która przyto-
czyła najnowsze badania dotyczące częstotliwości oglądania przez Polaków 
telewizji (średnio 30 godzin tygodniowo) oraz ilości pokazywanych w niej 
scen przemocy i erotyki. Jak podkreśliła, te ostatnie mają szczególnie ne-
gatywny wpływ na dzieci i młodzież. Dodała również, że współczesne 
rodziny coraz mniej czasu spędzają we własnym towarzystwie. Dawniej 
miejscem spotkań był stół, potem telewizor, dziś każdy ma laptopa we 
własnym pokoju. 

Publicysta „Rzeczpospolitej” Bronisław Wildstein zauważył, że choć 
przemoc obecna jest nawet w literaturze klasycznej, to ta pokazywana w me-
diach jest nieuzasadniona i w tym sensie niebezpieczna. Przyznał również, 
że telewizja pokazuje to, co wzbudza emocje często ten przekaz jeszcze wy-
olbrzymiając i przejaskrawiając. Nie zgodził się również z Sobolewskim, że 
nie ma innej kultury poza masową. „Istnieje przecież kultura elitarna, co nie 
znaczy, że nie staje się ona niekiedy kulturą popularną” – dodał. 

Wsparcie rodzin przez państwo to nie koszt, ale inwestycja w przyszłe 
pokolenia – argumentowali uczestnicy debaty „Polityka rodzinna w Polsce: 
w jakim kierunku?”.

Dr Agnieszka Chłoń-Domińczak przytoczyła kilka najpilniejszych, jej 
zdaniem, elementów polityki rodzinnej państwa wobec rodzin. Zaliczyła 
do nich uregulowanie problemu przemocy w rodzinie, określenia statusu 
ekonomicznego i socjalnego rodziców samotnie wychowujących dzieci 
oraz uruchomienie mechanizmów prowadzących do zwiększenia dziet-
ności polskich rodzin. Zdaniem A. Chłoń-Domińczak, ważne jest także 
wprowadzenie rozwiązań umożliwiających bardziej elastyczne godzenie 
przez Polaków ról zawodowych i rodzicielskich. „Jeśli pracujący rodzice 
decydują się na dziecko, to chcą wsparcia państwa w organizowaniu sys-
temu opieki, a jeśli już oddają dziecko do przedszkola, to chcą, by była to 
opieka odpowiedzialna” – tłumaczyła.

„W krótkim okresie nie przeszkadzać, w średnim i dłuższym okresie 
zdefiniować cele, a następnie odpowiednio dobrać instrumenty wsparcia” 
– tak Stanisław Kluza, szef Komisji Nadzoru Finansowego zdefiniował naj-
ważniejsze punkty prorodzinnej strategii państwa, jakich oczekują polskie 
rodziny. Stwierdził, że polscy politycy powinni wreszcie przestać patrzeć 
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na tę strategię w kategoriach kosztów, a bardziej w kategoriach inwesty-
cji. Rodzinę należy traktować jako samodzielną ekonomiczną jednostkę, 
która dysponując własnym systemem przychodów i wydatków, jest bytem 
istotnym w skali gospodarki ogólnokrajowej. Dodał, że państwo powinno 
pomagać rodzinom, zwłaszcza w odbudowywaniu solidarności międzypo-
koleniowej, która w dłuższej perspektywie zmniejszy koszty nakładów, za-
równo na najmłodszych, jak i na osoby starsze.

Joanna Krupska ze Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus” przypomnia-
ła, że jedna czwarta rodzin z czworgiem dzieci żyje w Polsce na poziomie 
minimum socjalnego, co lokuje nasz kraj na jednym z ostatnich miejsc 
w Europie. W Polsce są też jedne z najniższych zasiłków socjalnych dla 
rodzin oraz bardzo niski procent PKB przeznaczanego na wsparcie ekono-
miczne rodzin.

Jak ujawnienie skłonności homoseksualnych wpływa na rodzinę i ja-
ką postawę wobec osób homoseksualnych przyjmuje Kościół? Na te i wiele 
innych pytań starali się odpowiedzieć uczestnicy debaty „Bolesna inność. 
Rodzina a osoby homoseksualne”.

O. Józef Augustyn podkreślił, że nauczanie Kościoła na temat osób 
homoseksualnych nie zmieniło się od czasów Chrystusa. Zauważył jedno-
cześnie, że współczesny homoseksualizm jest jednym z najbardziej wyrazi-
stych przejawów niewypowiedzianego założenia, że jedynym dobrem jest 
przyjemność. „Bardziej intelektualnie nastawione środowiska homoseksu-
alne pragną być zwiastunami owej nowej cywilizacji, nowej kultury, kul-
tury przyjemności, która byłaby alternatywą dla kultury heteroseksualnej. 
Kościół takiej wizji nie może uznać, bo jak pisze Kołakowski, byłby prze-
ciwko sobie. Byłaby to śmierć Kościoła” – tłumaczył prelegent. „Środowi-
ska homoseksualne są najczęściej wrogo nastawione do Kościoła i one ta-
kich argumentów nie przyjmują” – tłumaczył, przestrzegając jednocześnie 
przed wszelkimi zachowaniami, które obrażają i poniżają osoby homosek-
sualne. „W żadnym razie nie należy świata homoseksualnego obrażać. Nie 
upokarzać ludzi, nie poniżać. Kazania, konferencje, katechezy zawierające 
taki przekaz są antyświadectwem” – mówił. 

Cezary Gwaryś z kolei zajął się kwestią relacji rodzina-osoba homo-
seksualna. Jak mówił, osoby homoseksualne narażone na przeciwności, 
poniżenie, upokorzenie bardzo często podejmują próbę zniszczenia samego 
siebie. Katechizm Kościoła Katolickiego mówi, że osoby o głęboko zakorze-
nionych skłonnościach homoseksualnych nie mogą założyć rodziny, bo po 
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prostu nie są w stanie. Rodzina zaś jest miejscem, w którym człowiek szuka 
oparcia, zrozumienia. Tym ważniejsza jest więc rodzina pochodzenia. Nie-
stety z tym oparciem, jakie ma dać bywa różnie” – mówił prelegent. 

VIII Zjazd Gnieźnieński zakończyła uroczysta msza święta sprawowa-
na w gnieźnieńskiej katedrze pod przewodnictwem kard. Ennio Antonel-
lego. „Pragniemy żeby Europa nawróciła się, odnalazła swoją duszę, miło-
siernego Boga” – mówił przewodniczący papieskiej Rady ds. Rodziny. Na 
liturgii obecni byli przedstawiciele Kościołów chrześcijańskich zrzeszonych 
w Polskiej Radzie Ekumenicznej.

Po Eucharystii odczytano „Przesłanie z Gniezna”: „Europo, odnajdź 
prawdziwą rodzinę, a wraz z nią nadzieję dla siebie!” – zachęcili w nim 
uczestnicy VIII Zjazdu Gnieźnieńskiego. Do rządzących zaś zaapelowali 
„o uznanie polityki rodzinnej za jedno z najważniejszych zadań państwa”. 
Przesłanie zwraca uwagę, że chrześcijaństwo, judaizm i islam uznają rodzinę 
za fundament cywilizacji. W przesłaniu podkreślono, że od kondycji mał-
żeństwa i rodziny zależy przyszłość społeczeństwa, dlatego państwo powinno 
je wspierać. „Rodzina jest instytucją pośrednią między jednostką a społe-
czeństwem i nic nie może jej zastąpić” – czytamy w dokumencie. Uczest-
nicy Zjazdu zwracają uwagę, że „kluczową sprawą jest tworzenie polityki 
rodzinnej na poziomie państwa i samorządu”. Wyrażają przy tym ubolewa-
nie, że „w przeciwieństwie do większości krajów Unii Europejskiej, rodzina 
w Polsce pozostawiona jest sama sobie”, tymczasem „inwestycja w rodzinę 
jest najlepszą inwestycją dla społeczeństwa i państwa”. Przesłanie zawiera 
apel do rządzących o świadome kształtowanie polityki rodzinnej: odpowia-
dającej oczekiwaniom społecznym, m.in. traktującej pracę wychowawczą 
rodziców podobnie jak pracę zawodową. „Niezbędne są rozwiązania, które 
ułatwią młodym ludziom decyzję o założeniu rodziny i będą ją wspomagać 
na każdym etapie rozwoju” – czytamy w dokumencie. 

Zjazdy Gnieźnieńskie nawiązują do Zjazdu w roku 1000, kiedy to 
do grobu św. Wojciecha - biskupa i męczennika - przybyli książę Bolesław 
Chrobry i cesarz Otton III. Organizatorami Zjazdów Gnieźnieńskich są: 
Forum Świętego Wojciecha, Fundacja Świętego Wojciecha-Adalberta i Ka-
tolicka Agencja Informacyjna. 
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ii	zjazD	Gnieźnieński

Tradycję tę podjął w 1997 roku abp Henryk Muszyński, gdy podczas 
swej pielgrzymki do Ojczyzny u grobu patrona Polski Jan Paweł II spotkał 
się z 7 prezydentami państw środkowoeuropejskich. Był to tzw. II Zjazd 
Gnieźnieński. 

iii	zjazD	Gnieźnieński

Odbył się w 2000 r. i miał on wymiar ekumeniczny - przedstawiciele 
trzech tradycji: prawosławnej, katolickiej i ewangelickiej w imieniu swoich 
wspólnot wyznaniowych wzajemnie wyznali wówczas winy. Wydarzeniu 
temu towarzyszyło również spotkanie 5 prezydentów państw europejskich.

iV	zjazD	Gnieźnieński

Obył się w 2003 r. pod hasłem „Quo vadis Europa?”. Uczestniczyło 
w nim ponad 600 osób z ponad 200 miejscowości i 80 ruchów. 

V	zjazD	Gnieźnieński

V Zjazd zorganizowano rok później, w marcu 2004 roku, a towarzy-
szyło mu hasło „Europa ducha”.

Vi	zjazD	Gnieźnieński

Odbył się w dniach 16-18 IX 2005 r. Jego hasłem było „Europa dialo-
gu”. Na kongres przybyli reprezentanci Stolicy Apostolskiej, przedstawicie-
le innych wyznań, członkowie Komisji Europejskiej, znani politycy, ludzie 
kultury i mediów. 

Vii	zjazD	Gnieźnieński

Następny, pod hasłem „Człowiek drogą Europy” odbył się w 2007 r.46

 46 Por. www.ekai.pl/8_zjazd_gnieznienski/x26774/zakonczyl-sie-viii-zjazd-gniezni-
enski/, 6.06.2010 r. 
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2.	 słowo	prymasa	polski,	abp.	henryka	muszyńskieGo		
Do	uczestników	zjazDu

Szanowni Goście – Uczestnicy VIII Zjazdu Gnieźnieńskiego!

Kierując słowa mojego szczerego pozdrowienia i przywitania w pia-
stowskim i prymasowskim Gnieźnie – Pierwszej Stolicy Polski i Mieście 
św. Wojciecha – życzę wszystkim owocnej refleksji i głębokich przeżyć du-
chowych. 

Obecny Zjazd, podobnie jak wszystkie dotychczasowe, zarówno 
w swej treści, jak i przesłaniu, nawiązują do I Zjazdu Gnieźnieńskiego 
i spotkania cesarza Ottona III z księciem Bolesławem Chrobrym. Owo-
cem tego spotkania i odbytego w tym czasie Synodu, było ustanowienie 
pierwszej polskiej metropolii kościelnej, administracyjnie i jurysdykcyjnie 
niezależnej od Niemiec. 

Tegoroczny Zjazd ma także swoją szczególną historyczną wymowę, 
gdyż odbywa się w 1010. rocznicę pierwszego zjazdu, który według histo-
ryków miał miejsce 12 marca 1000 r. Odtąd Gniezno, jako pierwsza pol-
ska metropolia kościelna i pierwsza królewska stolica, nabrało wyjątkowej 
i symbolicznej wymowy. Późniejsze wydarzenie, jak złączenie z Gnieznem 
– od czasów arcybiskupa Mikołaja Trąby (1412-1422) biorącego udział 
w Soborze w Konstancji – tytułu Prymasa Polski, sprawił, że szczyci się 
ono do dziś dnia szczególnym genius loci. 

Do znaczenia, jakie Gniezno, jako nasze narodowe „gniazdo”, odegrało 
w przeszło tysiącletnich dziejach naszej Ojczyzny, nawiązał papież Jan Pa-
weł II w czasie swojej pierwszej pielgrzymki apostolskiej w 1979 r., a także 
w czasie kolejnej pielgrzymki w roku 1997, z okazji tysiącletniej śmierci św. 
Wojciech oraz milenijnej pielgrzymki w roku 2000, która odbyła się pod 
przewodnictwem legata papieskiego Kardynała Angelo Sodano. 

To właśnie stąd, zarówno w 1979, jak i w 1997 r. Jan Paweł II skie-
rował swoje podwójne orędzie do rozdartej Europy. Słowa wypowiedzia-
ne wówczas w Gnieźnie – jak stwierdza kard. Dziwisz – były początkiem 
likwidowania żelaznej kurtyny, dzielącej ówczesną Europę. Wszystko, co 
nastąpiło później, łącznie z upadkiem systemu komunistycznego, było 
w dużym stopniu konsekwencją tego faktu. Dziś Europa cieszy się wol-
nością. Przeważająca jej część znajduje się w strukturach Unii Europejskiej 
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i zyje już „bez granic”. Ludzie mogą się swobodnie przemieszczać i korzy-
stać z dobrodziejstw wolności i demokracji. 

Na wzór poprzednich Zjazdów – z myślą o przyszłości – Organizato-
rzy podejmują fundamentalne tematy i wyzwania, przed którymi stoi dziś 
Europa i Polska. Temat, bez wątpienia najważniejszy, dotyczył przyszłego 
kształtu małżeństwa i rodziny. Przyszłość świata prowadzi przez rodziny 
– przypomniał Jan Paweł II. Współczesne laicystyczne tendencje kwe-
stionują nie tylko formę i model rodziny, ale także najgłębszą jej istotę 
i tożsamość jako trwały związek mężczyzny i kobiety oraz dzieci. Tymcza-
sem dla większości ludzi wiary fundamentalnym określeniem małżeństwa 
jako trwałego związku mężczyzny i kobiety, jest to, które odnajdujemy na 
pierwszej stronie Pisma Świętego, w opisie stworzenia świat, gdzie autor 
natchniony stwierdza: „Stworzył więc Bóg mężczyznę i niewiastę” (zob. 
Rdz 1,27). Kwestionowanie małżeństwa i rodziny jako instytucji samego 
Boga, dla ludzi wiary, w istocie oznacza zakwestionowane samych funda-
mentów europejskiego społeczeństwa i cywilizacji europejskiej. 

Mając na uwadze tego rodzaju problemy, organizatorzy VIII Zjazdu 
Gnieźnieńskiego w ciągu trzech kolejnych dni poprowadzili debatę wo-
kół trzech zasadniczych kwestii. Pierwszy dzień poświęcony był dyskusji 
o wizji i zadaniach współczesnej rodziny. Drugiego dnia próbowali znaleźć 
odpowiedź na pytanie: jak żyć w rodzinie i jak budować w niej relacje? Jak 
przeżywać miłość, aby stała się ona drogą ku szczęściu? Trzeci dzień był 
próbą określenia właściwego miejsca rodziny w społeczeństwie i państwie, 
a także poszukiwaniem właściwej formy polityki prorodzinnej w Europie 
i Polsce. 

Wyzwania, z którymi konfrontowane są współczesne rodziny obej-
mują całe społeczeństwo, stąd Zjazd ma charakter ekumeniczny i mię-
dzyreligijny. Uczestniczą w im reprezentanci dziesięciu kościołów i wspól-
not chrześcijańskich, którzy w pierwszym dniu Kongresu, w kościołach 
Gniezna, poprowadzili ekumeniczne nabożeństwa biblijne, a w sobotę 
– Ekumeniczną Drogę Życia zakończoną wspólną modlitwą w bazylice 
prymasowskiej. Osobne miejsce podczas VIII Zjazdu zajęła debata nad 
małżeństwem i rodziną w łonie judaizmu, chrześcijaństwa i islamu. Obro-
na godności człowieka, małżeństwa i rodziny z całą pewnością stanowi 
płaszczyznę porozumienia i współpracy – jeśli nie wszystkich to przynajm-
niej w zdecydowanej większości – wyznawców religii monoteistycznych. 
Wspólna refleksja i debata przedstawicieli głównych religii abrahamowych 
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może i powinna się przyczynić do pogłębienia naszych wzajemnych więzi, 
a nade wszystko do wytężenia wspólnego wysiłku na rzecz obrony instytu-
cji małżeństwa i rodziny we współczesnym świecie. 

Podsumowaniem i owocem trzydniowych obrad VIII Zjazdu Gnieź-
nieńskiego było Orędzie Uczestników Zjazdu do mieszkańców Europy. 
Wzorem lat ubiegłych zostało ono ogłoszone podczas mszy świętej, zamy-
kającej obrady w Bazylice Prymasowskiej, w niedzielę 14 marca br. o godz. 
13.00.

Jeśli chcemy, by rodzina pozostała rodziną, Polska Polską, a Europa – 
Europą wierną swoim duchowym korzeniom, trzeba nam wspólnie stawić 
czoło wyzwaniom i kształtować przyszłe pokolenia w odpowiedzialności za 
nasze duchowe dziedzictwo. 

Dziękując za przybycie do Gniezna na VIII Zjazd Gnieźnieński, wy-
rażam nadzieję i życzę, by był to czas pogłębienia ludzkiej i chrześcijań-
skiej świadomości, czas radości ze spotkania z braćmi w wierze, a nade 
wszystko czas szczególnej łaski Bożej, tak potrzebnej w realizacji podjęte-
go powołania47. 

Henryk J. Muszyński
Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński 

Prymas Polski 

3.	 słowo	prezyDenta	rp,	lecha	kaczyńskieGo		
Do	uczestników	zjazDu

Warszawa, 12 marca 2010 r. 

Eminencje, Ekscelencje, 
Panie, Panowie

Serdecznie pozdrawiam organizatorów i uczestników VIII Zjazdu 
Gnieźnieńskiego. Słowa szczególnego powitania kieruję do znakomitych 
gości przybyłych z zagranicy. Cieszę się, że w trakcie obecnego spotkania 
podejmują Państwo refleksje nad szerokim spektrum zagadnień związa-
nych z rodziną. Hasło przewodnie Zjazdu – Rodzina nadzieją Europy 

 47 Przewodnik uczestnika VIII Zjazdu Gnieźnieńskiego, Rodzina nadzieją Europy, 
Gniezno 2010, 3-5.
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– w pełni oddaje wagę tej problematyki. Istotne bowiem poznawanie dzi-
siejszej sytuacji rodzin uchyla przed mani rąbek tajemnicy odkrywającej 
przyszłość państw i społeczeństw. To właśnie w domu, gdzie pod opiekuń-
czymi skrzydłami ojca i matki wzrastają, kształcą się i dojrzewają dzieci, 
tworzy się jutrzejszy kształt Polski i Europy. Jak pisał w połowie wieku XVI 
znakomity polski humanista Andrzej Frycz Modrzewski: „Takie będą Rze-
czypospolite, jakie jej młodzieży chowanie”. 

W polskiej tradycji rodzina zajmuje pozycję wyjątkową. Przez wieki 
główne źródło mocy Rzeczpospolitej stanowił nie tyle oręż czy pieniądz, co 
siła moralna rodów tworzących tę wielką wspólnotę, jaką jest naród oby-
watelski. Zwłaszcza w okresie zaborów oraz okupacji naszego kraju przez 
Niemcy i Związek Sowiecki podczas II wojny światowej, a także później 
– za rządów komunistycznych – polskie domy stanowiły ostoję narodo-
wej tożsamości i wiarę w odrodzenie suwerennej ojczyzny. Również dzisiaj, 
to z domów rodzinnych wynoszą Polacy poczucie solidarności z bliźnimi 
i gotowość do pracy na rzecz dobra wspólnego. Objawia się to zarówno 
w codziennym rzetelnym wykonywaniu swojego zawodu, jak też w hojno-
ści i aktywności, z jakimi bierzemy udział w akacjach publicznych i chary-
tatywnych. 

Jestem przekonany, że pytanie o aktualną i przyszłą kondycję rodzin, 
o dokonujące się na naszych oczach procesy demograficzne, o rolę pań-
stwa we wspieraniu rozwoju młodego pokolenia należą współcześnie do 
najważniejszych, przed jakimi staje Polska i Europa. Jutro Polski i Europy 
– bardziej niż od wizji i kształtu ustrojów politycznych, poziomu cywiliza-
cyjnego oraz innych okoliczności zewnętrznych – zależy od tego, jakie są 
dzisiaj są polskie i europejskie rodziny. W pełni zdawał sobie z tego sprawę 
nasz wielki rodak, Prymas Tysiąclecia kardynał Stefan Wyszyński, kiedy 
przed kilkudziesięciu laty, polemizując z panującą materialistyczną ideolo-
gią marksistowską podkreślał, iż obywateli nie produkuje się w fabrykach; 
to w rodzinie pod sercem matki kryje się naród. 

Polska i Europa potrzebuje dzisiaj polityki społecznej promującej 
postawę życzliwości i szacunku względem rodzin oraz afirmacji wartości 
o żywotnym i nie do przecenienia znaczeniu dla każdego społeczeństwa, 
jaką jest posiadanie potomstwa. Obserwowany powszechnie w krajach 
rozwiniętych spadek liczby ludności w połączeniu z procesem jej starzenia 
grozi wszak załamaniem wzrostu gospodarczego i godzi w fundamentalną 
dla systemu emerytalnego zasadę solidarności międzypokoleniowej, gwa-
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rantującą seniorom bezpieczną jesień życia. Aby temu zapobiec, należy 
podjąć wysiłek takiego kształtowania działań państwowych, które ułatwiać 
będą rodzinom podejmowanie wysiłku wychowania dzieci, zwłaszcza za-
pewnienie im należytej edukacji. Praktyka uczy wszakże, iż inwestowanie 
w rodzinę okazuje się dalece bardziej efektywne i mniej kosztowne od roz-
budowanej opieki socjalnej. 

Rozpoczynające obrady to znakomita okazja do przedyskutowania 
zarysowanych powyżej, a także innych postulatów i problemów wiążą-
cych się z rzeczywistością rodziny. Debata poświęcona znaczeniu i przy-
szłości rodziny – tocząca się dzisiaj w wielu krajach, z udziałem gremiów 
naukowych, politycznych i religijnych – nie powinna zamykać się w sferze 
ideologii, ale wywierać bezpośredni wpływ na postępowanie władz pań-
stwowych i lokalnych oraz struktur międzynarodowych. Dlatego obecne 
spotkanie ma szansę odegrać ważna rolę w stymulowaniu debaty nad coraz 
bardziej prorodzinną reorientacją polityki w Polsce i Europie. Do rozstrzy-
gnięcia tych zadań konieczny jest głos specjalistów i ekspertów, ale rów-
nież głos filozofów, teologów, etyków i duchownych silnie zakorzenionych 
w naszej tradycji religijnej, rozumiejących jednocześnie bogactwo tradycji 
innych wielkich monoteistycznych religii – judaizmu oraz islamu. Wszy-
scy oni powinni odkrywać głębokie znaczenie owych żywotnych kwestii 
cywilizacyjnych i ukazywać konsekwencje decyzji, podejmowanych dzisiaj 
dla niepodległej wszak przyszłości narodów i państw oraz całej wspólnoty 
naszego kontynentu. 

Wszystkim Państwu życzę, by VIII Zjazd Gnieźnieński wniósł istot-
ny wkład w tę dyskusję, a osobiste spotkanie i rozmowy toczone w tych 
dniach zaowocowały nowymi inicjatywami na rzecz lepszej przyszłości 
rodziny w naszym kraju, w Unii Europejskiej i na całym Starym konty-
nencie48. 

Lech Kaczyński
Prezydent Rzeczpospolitej Polski 

 48 Przewodnik uczestnika VIII Zjazdu Gnieźnieńskiego, Rodzina nadzieją Europy, 
Gniezno 2010, 7-9.
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4.	 przemówienie	prezyDenta	rp,	lecha	kaczyńskieGo		
Do	uczestników	zjazDu:	„roDzina	bęDzie	naDzieją	europy,		
jeśli	zostanie	zDrowo	oDbuDowana”

Cywilizacja chrześcijańska od zawsze sprzyjała człowiekowi, małżeń-
stwu i rodzinie, wynikała bowiem z przyjaźni Chrystusa do ludzkości. Jed-
nym z filarów tej cywilizacji jest monogamiczne małżeństwo, które tworzy 
rodzinę. To co powiedziałem, nie jest wymierzone w inne cywilizacje. Jest 
prawdą niezaprzeczalną, że związek jednej kobiety z jednym mężczyzną 
jest podstawą naszej cywilizacji. Związek ten nazywamy małżeństwem. Nic 
innego małżeństwem nazywać się nie może.

Ludzie o określonych preferencjach zawsze istnieli, są obecnie i bę-
dą w przyszłości. Należą im się prawa, tolerancja i chrześcijański stosunek 
wobec nich. Ale raz jeszcze powtarzam: małżeństwo jest związkiem kobiety 
i mężczyzny. Tylko w takim związku mogą rodzić się dzieci, może następo-
wać proces wychowania.

Proces dorastania jest procesem długim i trwa wiele lat. W tym pro-
cesie rodzice są niezbędni dzieciom. Rodzice jako opiekunowie, jako ci, 
którzy tworzą atmosferę wspólnoty czy mówiąc wprost, miłości.

Świat dziecka wychowanego przez obojga rodziców jest światem bo-
gatym w emocje, nie wolnym od słabości, ale też światem przekazywania 
najbardziej elementarnych wartości. Nic w tej roli rodziny nie zastąpi. Zro-
zumieli to nawet ci, którzy tworząc różnego rodzaju ideologie – w szcze-
gólności w XIX wieku – wyobrażali sobie, że rodzina przestanie istnieć. 
Ale gdy po upływie lat zdobyli władzę, to jednak nie likwidowali rodziny. 
Mogli ułatwiać rozwody, ale samej rodziny nie likwidowali, gdyż ma ona 
charakter tak oczywisty i naturalny, że zlikwidować się jej nie da.

Mówimy, że – i takie jest hasło Zjazdu Gnieźnieńskiego – „Rodzina 
jest nadzieją Europy”. Rzeczywiście tak jest, a mówiąc precyzyjniej, nadzie-
ją Europy jest przywrócenie znaczenia rodzinie.

Pierwsza prawda o rodzinie, o czym mówiłem przed chwilą, to fakt, 
że zbudowana jest ona na związku mężczyzny i kobiety. Jest jeszcze druga 
równie ważna prawda o rodzinie, choć bywają od niej wyjątki. Nie postu-
luję w tej chwili zmian w prawie cywilnym czy rodzinnym. Ale rodzina 
– wedle niektórych dzisiejszych koncepcji – jest związkiem tylko na pe-
wien czas. Tak być nie może! Zdarzają się wyjątki i niepowodzenia. Ludzie 
biorą je na swoje sumienie. Ale małżeństwo jest związkiem zawieranym na 
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całe życie. Choć zasadę tę nie zawsze udaje się zrealizować, to zasadą musi 
ona pozostać. Jeśli mówimy: związek na całe życie, to mamy na myśli czas 
od chwili zawarcia aż do śmierci. Mówię to jasno.

Małżeństwo na całe życie, to też znaczy, że najlepiej, jeśli jest zawie-
rane w pewnej fazie tego życia. W Polsce – w świetle statystyk – przesu-
wanie się wieku zawierania małżeństw nie jest jeszcze tak dramatyczne jak 
w innych krajach europejskich. Ale następuje stałe podwyższanie wieku 
zawierania małżeństwa. Powoduje to, że i dzieci rodzi się mniej.

W Polsce, jeśli wziąć pod uwagę rok 1982, bardzo dobry pod względem 
dzietności i bardzo zły 2002 r., gdyż liczba urodzin spadła w tym czasie dwu-
krotnie. Jest to zagrożenie dla rodziny, ale i zagrożenie dla Polski, poważne 
zagrożenie dla naszego kraju. Ludność Polski przez lata rosła. W tej chwili 
też minimalnie rośnie, dzięki temu, że w wiek rozrodczy weszło pokolenie 
urodzone na początku lat 80. Ale będzie to trwać krótko. To nie jest dobrze. 
Zadanie zwiększenia liczby dzieci w przeciętnej rodzinie – chociaż tylko 
sami rodzice mogą podejmować indywidualne decyzje – jest zadaniem, 
gdzie państwo niczego nie może wymuszać, ale może zachęcać i ułatwiać. 
Powinno to czynić. To jest także oczywiste.

Są jeszcze problemy związane z ilością zawieranych małżeństw. W Pol-
sce w ostatnich latach, ta liczba rośnie. Ale jeśli porównamy początek lat 80. 
i najgorsze lata początku obecnego wieku, to ilość zawieranych małżeństw 
spadła z ponad 300 tys. do poniżej 200 tys. Był to spadek gwałtowny.

W końcu należy pamiętać o drugiej stronie medalu. Dzieci dorastają, 
a rodzicom i dziadkom lat przybywa. Państwo ma obowiązki wobec tych 
obywateli, którzy z niezawinionych powodów są bezradni, chorzy, albo są 
mniej zaradni z powodu wieku. Chociaż państwo ma w tej sferze swoje 
obowiązki, to rodzina odgrywa zasadniczą rolę. Chodzi o obowiązki dzieci 
wobec rodziców, tych w podeszłym wieku. O tym również trzeba pamię-
tać, choć dziś pamięta się coraz rzadziej. To bardzo niedobrze.

Rodzina, która funkcjonuje prawidłowo, z jednej strony winna być 
gwarancją wychowania, jak i gwarancją bezpieczeństwa tych, którzy wcho-
dzą w późną fazę życia. Nie chodzi mi o zlikwidowanie emerytur czy rent. 
Chodzi mi o to, że rodzina jest gwarancją opieki, gwarancją miłości wobec 
osób starszych. To jest bardzo ważne.

Rodzina jest nadzieją Europy, jeśli zostanie w sposób zdrowy odbudo-
wana. Nie chodzi tutaj o utopię retrospektywną, wracania do tego co było, 
albo rzekomo kiedyś było. Nastąpiły pewne zmiany, takie jak np. zmiana 
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roli kobiety. W moim przekonaniu - ze wszystkich powodów, także aksjo-
logicznych - należy to akceptować. Ale nie znaczy to, że rodzina straciła na 
znaczeniu.

Rola Polski w zakresie promocji rodziny - mimo kryzysu rodziny ja-
kiego i my doświadczamy - jest w Unii Europejskiej szczególna. Mam na-
dzieję, że Polska będzie się starała tej roli sprostać. Rola ta nie jest łatwa, 
czasem jest to bardzo gorzki chleb, ale to nie oznacza, że można zrezygno-
wać. Jeżeli mamy jakąś misję w jednoczącej się Europie - a mamy jak sądzę 
niejedną - to misja ukazywania wartości rodziny jest szczególnie ważna. 
Myślę, że Polska, a przede wszystkim Polki i Polacy, znajdą tyle siły, aby tej 
misji sprostać. Myślę, że sprosta jej także polski Kościół – choć mnie, jako 
świeckiemu katolikowi, nie wypada dawać rad49.

5.	 przemówienie	karD.	ennio	antonelli	Do	uczestników	
zjazDu:	„roDzina	i	przyszłość	europy”

Pragnę pozdrowić z wyrazami przyjaźni i radości wszystkich, którzy 
uczestniczą w tej ważnej Konferencji Family. The Hope for Europe. Skła-
dam gratulacje organizatorom za wiele istotnych tematów, które zostały 
włączone do programu. Niech Pan błogosławi tę Konferencję i sprawi, aby 
przyniosła owoce dla dobra rodziny i narodów europejskich, a na pierw-
szym miejscu dobro dla Polski.

obecny	kryzys

Błogosławionej pamięci papież Jan Paweł II stwierdzał w odniesieniu 
do rodziny: „Tutaj wchodzi w grę dobro i przyszłość Kościoła w Europie 
nie mniej niż dobro i przyszłość wspólnoty europejskiej” (Przemówienie 
do CCEE, 11 października 1985, n. 9). Zauważamy rzeczywiście w no-
woczesnej, jak i postmodernistycznej Europie, że kryzys rodziny idzie 
w parze z kryzysem chrześcijaństwa i z kryzysem społeczeństwa. Chodzi 
tutaj o globalny proces zmian o wielowymiarowym rozmiarze. W spo-
łeczności rolniczej i rzemieślniczej w przeszłości praca przebiegała zwykle 

 49 Por. www.ekai.pl/biblioteka/dokumenty/x893/przemowienie-lecha-kaczyn-
skiego-podczas-zjazdu-gnieznienskiego-marca-r/: www.zjazd.eu/serwis/653,alisiecki.
html: 6.06.2010 r.
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w domu i blisko domu, zarówno ta wykonywana przez mężczyzn, jak i ta 
wykonywana przez kobiety. Większość dóbr, jak i usług były bezpośrednio 
wymienne, a jedynie małą ich część wykonywano w zamian za pieniądze. 
Praca kobiet nie była dyskryminowana z punktu widzenia ekonomicznego 
w stosunku do tej wykonywanej przez mężczyzn. Czas pracy nie był odse-
parowany od tego poświęconego dla życia rodzinnego. Poczynając od re-
wolucji przemysłowej, praca produkcyjna dóbr i dochodów, powierzona 
przede wszystkim mężczyznom, przenosi się do fabryk i zostaje wynagro-
dzona pieniężnie, podczas gdy praca domowa bez wynagrodzenia zostaje 
pozostawiona kobietom. W ten sposób mężczyzna oddala się od rodziny, 
a kobieta czuje się dyskryminowana. W związku z tym ulega ona pokusie 
homologacji z męskim modelem i poszukuje również własnego i osobiste-
go sprawdzenia się w pracy poza domem, w zawodzie, w karierze, dopóki, 
wraz z rozwojem ekonomicznym usług i informacji, zobaczy możliwość 
pomnażania się szans na zatrudnienie i na uniezależnienie się finansowe. 
Ale niestety otwiera się przepaść między pracą a rodziną: wymagania i czas 
tej pierwszej ciężko się dają pogodzić z wymaganiami i czasem tej drugiej. 
Przez wielu rodzina uważana jest nawet za przeszkodę w efektywności pro-
dukcyjnej systemu i w rozwoju społecznym. Jednostka, singiel uznawany 
jest za bardziej funkcjonalny, ponieważ jest w stanie zaofiarować większą 
mobilność, większą dyspozycyjność czasu i energii, większe skłonności 
do konsumpcji. Dobrobyt jednostki reklamowany jest jako idealny styl ży-
cia. Stara się dyskredytować stabilne więzy małżeńskie i rodzicielskie. Pro-
mowane jest czysto rekreacyjne używanie seksualności, także homoseksu-
alnej. Coraz bardziej rozszerza się mentalność libertyńska, relatywistyczna, 
hedonistyczna, utylitarystyczna. W tym kontekście kryzys rodziny w Unii 
Europejskiej przyjmuje niepokojące rozmiary. Więcej niż milion rozwo-
dów rocznie, równoznaczne z połową zawartych ślubów; niepełne rodziny; 
powtórne małżeństwa; związki partnerskie; single (odpowiadające 29% 
w stosunku do rodzin). Dwie trzecie rodzin nie posiadają dzieci. Średni 
wskaźnik płodności kobiety wynosi 1,5 (W Stanach Zjednoczonych 2,9; 
na świecie 2,5), dużo poniżej progu potrzebnego do wymiany pokoleń 
(2,1). Przewiduje się, że w najbliższych czterdziestu latach dojdzie do moc-
nego zestarzenia się ludności: ludzi w podeszłym wieku, powyżej 65 lat, 
będzie około 135 milionów, czyli 1/3 ludności, podczas gdy dzieci poniżej 
15 lat będzie jedynie 80 milionów, czyli 1/8 ludności. „Nagła potrzeba 
edukacji”, tak nazywa to papież Benedykt XVI (List z 21 stycznia 2008). 
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Duża liczba młodzieży wzrasta uboga w ideały, pusta duchowo, zaintere-
sowana jedynie kibicowaniem sportowym, hitami muzycznymi, firmową 
odzieżą, reklamowanymi podróżami, emocjami seksualnymi. Jedyną cno-
tą, w jaką zdają się wierzyć, jest tak zwana „autentyczność”, która w rze-
czywistości oznacza spontaniczność i narcyzm. Bardzo często w ucieczce 
przed nudą i  niepewnością zbierają się w grupach i stają się agresywni: 
znęcanie się, wandalizm, alkohol, narkotyki, złodziejstwa, gwałty, zbrod-
nie. Około 25% dzieci pochodzących z rodzin rozbitych ma problemy psy-
chologiczne, problemy w szkole, problemy społeczne, średnio w podwój-
nej mierze w stosunku do dzieci z normalnych rodzin i w parze z innymi 
czynnikami, istnieje podwójne prawdopodobieństwo, że mogą skończyć 
w więzieniu przed upływem 30-tego roku życia. Równolegle z kryzysem 
rodziny maszeruje proces dechrystianizacji. Dzisiejsza Europa przedsta-
wia się jako kontynent najbardziej zsekularyzowany: niska frekwencja 
na niedzielnej mszy świętej, religia uważana za nieistotną w życiu; Kościół 
oskarżany o anty modernizm, wróg postępu, wróg wolności, ponieważ nie 
uznaje antykoncepcji, aborcji, rozwodów, homoseksualizmu. Wzrasta na-
tomiast obecność islamu w Europie: znaczącym jest, że w Brukseli, stolicy 
Unii Europejskiej, muzułmanie stanowią już 20% mieszkańców. Biorąc 
pod uwagę, że płodność ich kobiet jest na poziomie 3,5 na każdą z nich, 
przewiduje się, że w 2050 roku 30% populacji europejskiej będzie muzuł-
manami. Niektóre elity europejskie, bardzo wrogo nastawione w stosunku 
do chrześcijaństwa i jego historii, są właśnie bardzo życzliwe dla islamu, za-
wyżając jego zalety kulturowe i nie zauważając jego ograniczeń w zakresie 
demokracji i praw człowieka. Wspólnota europejska wydaje się zmęczona 
i dekadencka. Polityka interesuje się jedynie rynkiem zbytu i prawami jed-
nostki; uważa rodzinę za sferę prywatną i pozostaje obojętna w stosunku 
różnych form współżycia. Kultura nie przejmuje się pamięcią o swoich 
korzeniach, swojej historii, swoich wartościach. Brakuje ideałów, nadziei, 
wspólnych projektów. Brakuje radości życia i nadziei na przyszłość. Wraz 
z postępującym starzeniem się ludności przedstawiają się również poważne 
problemy ekonomiczne: zmniejszą się siły produkcyjne i wzrosną wydatki 
na emerytury, na służbę zdrowia i na opiekę (widząc że w 2050 r. na 100 
pracujących przypadnie 75 emerytów, każdy aktywny zawodowo będzie 
musiał zadbać o około 2/3 emerytury); ryzykuje się końcem państwa so-
cjalnego i dobrobytem społeczeństwa.) Jak widać, wiszą nad nami ciężkie 
chmury; nie brakuje jednak światełka nadziei.
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roDzina	jako	poDmiot	społeczny	i	kościelny

Jednym z motywów nadziei na lepszą przyszłość Europy jest pojawie-
nie się i rozprzestrzenianie, w coraz bardziej wzrastającej liczbie rodzin, 
pełniejszej świadomości, jeżeli chodzi o tożsamość i o misję społeczną 
i kościelną rodziny.

Tak jak rynek jest instytucją wymiany użytkowej, tak rodzina jest in-
stytucją życzliwości i wzajemnego obdarowywania się sobą między osoba-
mi. Bardziej precyzyjnie, rodzina jest instytucją całkowitego i wzajemnego 
oddania oraz kompletną wspólnotą życia. Jeżeli jest dozwolone, a nawet 
konieczne poszukiwanie w innych własnych potrzeb, jest wręcz poważnym 
zaburzeniem moralnym zredukowanie kontaktów z nimi do rozmiarów 
jedynie przedmiotowych. Trzeba szanować godność innych ludzi w mie-
rze, w jakiej powinna być ona brana pod uwagę jako wielkie dobro samo 
w sobie, pragnąc jedynie ich prawdziwego dobra. Na wysokości ich praw-
dziwej godności stoi jedynie logika miłości, życzliwości, oddania. Właśnie 
taka logika charakteryzuje autentyczne życie rodzinne. W rodzinie każdy 
członek widziany jest nie tylko jako zasób, z którego czerpie się korzyści, 
ale również, i przede wszystkim, jako dobro samo w sobie, jako osobę nie-
zastąpioną, niewymienialną, bezcenną i o absolutnej wartości. Z taką samą 
powagą, z jaką pragnie się własnego dobra, pragnie się również tego dla in-
nych i podejmuje się zadania ich pełnego wychowania ludzkiego, znosząc 
wszelkie ciężary. Jeżeli istnieje jakaś szczególna uwaga, to jest ona w stosun-
ku do najsłabszych: dzieci, chorych, niepełnosprawnych, starszych. W ten 
sposób buduje się głębokie więzi wspólnoty międzyludzkiej, szanując wza-
jemną wolność i waloryzując oryginalność. Miłość podkreśla jedność i róż-
norodność. W rodzinie harmonizują się i waloryzują podstawowe różnice 
bycia człowiekiem, ta odnosząca się do płciowości (mężczyzna – kobieta) 
jak i ta pokoleniowa (rodzice – dzieci). Seksualność jest altruizmem zapisa-
nym w ciele i w duszy, różnica wpisana w równość w świetle wzajemnego 
oddania i wspólnoty. 

Mężczyzna i kobieta są oboje na równi ludźmi, o takiej samej god-
ności, ale posiadają również ważne rozróżnienia. Różnica w równości nie 
tworzy sama w sobie dyskryminacji, ale interakcję, wymianę, komplemen-
tarność, współpracę. Przede wszystkim mężczyzna i kobieta ofiarują, jedno 
drugiemu, moc prokreacji i możliwość zostania rodzicem. Kontakt seksual-
ny między małżonkami ma podwójne znaczenie przedmiotowe, jednoczą-
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ce i prokreatywne. Podczas gdy oddają się sobie nawzajem, małżonkowie 
otwierają się jednocześnie na kolejne odmienności i jedności, na kolejne 
nowości życia i dobra. Dziecko które się z nich narodzi będzie tym wła-
śnie ich byciem „jednym ciałem”, w pełnym i trwałym sensie. Zjednocze-
nie i otwartość charakteryzują nie tylko autentyczność małżeńskiego aktu, 
ale również autentyczność całego życia pary i rodziny. Małżonkowie patrzą 
równoznacznie na dzieci (troska, wychowanie), jak również ponad dzieć-
mi w kierunku Kościoła, społeczeństwa, poprzez założone cele, projekty, 
wspólne zobowiązania. 

Rodzina zradza osoby; produkuje dobra pierwotnych relacji, które 
z kolei tworzą tożsamość osobową człowieka; podsyca konieczne cnoty po-
trzebne dla spójności i pełnego rozwoju społeczeństwa: bezinteresowność, 
wzajemność, zaufanie, solidarność, odpowiedzialność, współpracę, plano-
wanie, zdolność do ofiar, trzeźwość, skłonność do oszczędności, szacunek 
dla środowiska. Sam rynek, instytucja jako narzędzie wymiany, potrzebuje 
komponentu bezpłatności i solidarności, który może zostać zakomuniko-
wany przez inne podmioty, w sposób szczególny przez rodzinę, jako insty-
tucję daru. Uczy tego papież Benedykt XVI w swojej ostatniej encyklice: 
„również, że w stosunkach rynkowych zasada darmowości oraz logika daru 
jako wyraz braterstwa mogą i powinny występować w obrębie normalnej 
działalności ekonomicznej” (Benedykt XVI, CV, 36). „W epoce globa-
lizacji działalność ekonomiczna nie może abstrahować od darmowości, 
która krzewi i umacnia solidarność oraz odpowiedzialność za sprawiedli-
wość i dobro wspólne w różnych podmiotach i odgrywających główne role 
osobach. Ostatecznie mowa jest o pewnej konkretnej i głębokiej formie 
demokracji ekonomicznej” (Benedykt XVI, CV, 38). Kto doświadczył 
darmowości w rodzinie, jest również w stanie dostrzec pracę produkcyjną 
jako obdarzoną w ludzki i religijny sens; dlatego też jest w stanie wyko-
nywać ją z większym smakiem i gratyfikacją. Kto doświadczył cnotliwych 
relacji w rodzinie, jest zdolny do zbudowania firmy jako „wspólnoty ludz-
kiej” (Jan Paweł II, CA, 35), do przenoszenia umiejętności relacjonowania 
na rynek pracy, do promocji wspólnego dobra społeczeństwa. Nie należy 
zapomnieć, że programowanie i oszczędność, podtrzymywane przez rodzi-
nę, są tak samo zasadnicze dla rozwoju ekonomicznego, jak i konsumpcja, 
która natomiast jest bardziej faworyzowana przez jednostki samotne. Dzi-
siaj rodzina jeszcze bardziej zdaje sobie sprawę z tego, że jest koniecznym 
zasobem społeczeństwa i wzywa do bycia uznaną jako podmiot socjalny 
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o publicznym znaczeniu, wraz ze swoimi prawami i obowiązkami. Rów-
nocześnie także i w Kościele wzrasta zainteresowanie rodziną chrześcijań-
ską jako niezastąpionego podmiotu ewangelizacji. Wielokrotnie na ten 
temat wypowiadał się Jan Paweł II: „rodzina chrześcijańska jest do tego 
stopnia wpisana w tajemnicę Kościoła, że staje się, na swój sposób, uczest-
nikiem zbawczego posłannictwa samego Kościoła... (będąc w ten sposób) 
wspólnotą „zbawioną”... (i) wspólnotą „zbawiającą” (Jan Paweł II, Fami-
liaris Consortio, 49). „Rodzina uważana jest nie tylko jako odbiorczyni 
dobrej nowiny..., ale jest również agentem ewangelizacji” (Jan Paweł II, 
Przemówienie 26.11.1992, n. 3). Wiara chrześcijańska umacnia rodzinę 
i rodzina jest główną drogą przekazywania wiary. W pierwszych wiekach 
Ewangelia przechodziła spontanicznie od osoby do osoby, od małżonki 
do męża i odwrotnie; od rodziców do dzieci i z powrotem; od niewolnika 
do pana i wicewersa. Rozprzestrzeniała się z domu do domu, ze środowi-
ska na środowisko, z miasta do miasta, pomimo prześladowań. Również 
dzisiaj, w zsekularyzowanym świecie, apostolat osobowy i rodzinny jest 
najbardziej rozpowszechniony, jest najbardziej skuteczny i przekonujący. 
Wiele rodzin ewangelizuje we własnym domu przy pomocy modlitwy 
i wspólnego słuchania słowa Bożego, poprzez dialog, wzajemne budowa-
nie, wzajemną miłość. Ewangelizują we własnym środowisku poprzez rela-
cje z sąsiadami, rodziną, przyjaciółmi, kolegami z pracy, szkołą, kompana-
mi w sporcie i w zabawie. Ewangelizują w parafii poprzez wierną obecność 
w niedzielnej mszy świętej, poprzez systematyczną współpracę w kateche-
zie swoich dzieci, poprzez włączanie się w działalność formacyjną, chary-
tatywną, rekreacyjną, poprzez obecność na spotkaniach rodzin, grup, ma-
łych wspólnot, ruchów i stowarzyszeń, poprzez animowanie szlaków edu-
kacyjnych młodzieży w kierunku miłości i w przygotowaniu narzeczonych 
do małżeństwa, poprzez bliskość z rodzinami, które znalazły się w trudnej 
sytuacji. Ewangelizują w sensie właściwym i wiarygodnym, nie rodziny 
społecznie odpowiedzialne, nie rodziny praktykujące i jednocześnie dosto-
sowane do zsekularyzowanego sposobu myślenia i działania, ale te rodziny, 
które posiadają konkretną duchowość chrześcijańską, to znaczy żywy i oso-
bisty kontakt z Chrystusem, od którego czerpią radość, nadzieję, motywa-
cję, energię, miłość do wszystkich, misyjną odpowiedzialność. „Wyzwania 
i nadzieje, którymi żyje rodzina chrześcijańska – podkreśla Jan Paweł II 
– wymagają, aby coraz większa liczba rodzin odkryła i wniosła w praktykę 
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konkretną duchowość rodziny w strukturę ich codziennego życia” (Prze-
mówienie, 12.10.1980).

cywilny	wysiłek	stowarzyszeń	roDzinnych

Trzydzieści lat temu Jan Paweł II wzywał rodziny do mobilizacji w ce-
lu zbudowania społeczności bardziej uważnej na ich prawa i obowiązki: 
„rodziny winny więc zabiegać jako pierwsze o to, ażeby prawa i instytucje 
państwa nie tylko nie naruszały praw i obowiązków rodziny; ale by je po-
pierały i pozytywnie ich broniły. W tym sensie rodziny powinny coraz le-
piej sobie uświadamiać własną rolę współtwórców tak zwanej „polityki ro-
dzinnej” oraz podejmować odpowiedzialność za przemianę społeczeństwa: 
w przeciwnym razie one pierwsze padną ofiarą tego zła, na które patrzyły 
obojętnie” (Jan Paweł II, Familiaris Consortio, 44). Apel ten nie popadł 
w próżnię; otrzymuje odpowiedź coraz bardziej energiczną w działalności 
stowarzyszeń rodzinnych, to jeszcze jedno ziarnko nadziei na przyszłość. 
Prowadzona jest wieloraka działalność: animacja kulturalna w szkołach, 
w parafiach, w diecezjach, w mediach (gazety, radio, telewizja, internet); 
organizowanie wydarzeń o wydźwięku publicznym; projekty i doświadcze-
nia pilotażowe w miastach przyjaznych rodzinom; naciski na osoby odpo-
wiedzialne w instytucjach komunalnych, regionalnych, narodowych i mię-
dzynarodowych o taką politykę i administrację, które są korzystne dla ro-
dzin; promowanie spotkań badawczych i proponujących; monitorowanie 
aktywności parlamentarnej; formacja ludzi polityki i operatorów kultury 
i komunikacji społecznej, zmotywowanych i kompetentnych. Wymagania 
stowarzyszeń rodzinnych mają charakter kulturowy, prawny i ekonomicz-
ny. Pragnienie zatwierdzenia jako instytucji o znaczeniu publicznym pary 
mężczyzna – kobieta, zjednoczonej w małżeństwie i otwartej na potom-
stwo, jako gwarancji uporządkowanego rozwoju i przyszłości dla społe-
czeństwa. Wspieranie stabilności pary małżeńskiej jako podstawowe dobro 
dla dzieci, dla samych małżonków i dla społeczeństwa. Ochrona prawa 
dzieci do posiadania ojca i matki i możliwości wzrastania wraz z nimi, aby 
potrafiły relacjonować, od samego początku dzieciństwa, z dwiema osoba-
mi różnymi płciowo, aby mogły skonstruować swoją własną, jasną i mocną 
tożsamość, swoją zdefiniowaną osobowość. Ochrona, w przypadku adop-
cji, praw dziecka do bycia powierzonym parze składającej się z mężczy-
zny i kobiety, zjednoczonej w małżeństwie, które przedstawi wystarczające 
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gwarancje harmonii i stabilności. Ochrona prawa dzieci do wychowania 
według przekonań rodziny i wybranej przez nich szkoły. Ułatwienie po-
łączenia rodzin robotniczych, w sposób szczególny rodzin emigrantów. 
Zagwarantowanie racjonalnej pewności ekonomicznej, wspierając pracę 
zmianową wraz z mechanizmami ochronnymi, z siecią bezpieczeństwa 
socjalnego rozszerzoną również na małe przedsiębiorstwa (na przykład 
w przypadkach odejścia z pracy, mobilności czy wcześniejszej emerytury). 
Stymulowanie przyrostu naturalnego, potrącając współmiernie podatek 
dochodowy odpowiednio w stosunku do zarobków, jak i do ilości osób 
na utrzymaniu, dając specjalne rabaty dla rodzin wielodzietnych, pozwala-
jąc na dopasowanie macierzyństwa z pracą pozadomową kobiet. Pogodze-
nie, w przypadku obydwu małżonków, wymagań pracy zawodowej z wy-
maganiami życia rodzinnego, oferując, w miarę możliwości, różne wyjścia 
(pełny etat, part-time, pracę na telefon, elastyczność godzin pracy, urlopy 
i zwolnienia). Ochrona nowonarodzonego życia, przeciwstawiając się pró-
bom wprowadzenia do ustawodawstwa prawa do aborcji (które w takim 
przypadku byłoby uważane już nie za zło tolerowane, ale jako dobro), po-
twierdzając prawo do wolności sumienia dla pracowników opieki zdrowot-
nej, starając się o środki wsparcia dla macierzyństwa w taki sposób, aby 
zaofiarować kobiecie alternatywę dla aborcji. 

Stowarzyszenia rodzinne zaangażowane społecznie i zgodne z naucza-
niem Ewangelii proszą o wsparcie, mocne i przekonujące, także wspólno-
ty kościelne. Działanie duszpasterskie na różnych poziomach (narodowy, 
diecezjalny, parafialny) powinno motywować rodziny do dołączenia się 
do nich masowo, ponieważ szeroko zakrojona reprezentacja daje im więk-
szy autorytet i skuteczność w działaniu. Poprzez wzmocnienie stowarzy-
szeń rodzinnych skorzystałoby również magisterium duszpasterskie, które 
nawet jeżeli posiadając wszelkie prawo do interweniowania w dyskusji pu-
blicznej na temat bioetyki i praw rodziny, jest bardzo często silnie oskar-
żane o nadmierną ingerencję i o naruszanie świeckości Państwa. Duszpa-
sterze, zgodnie z ich misją głoszenia prawdy o Bogu i o człowieku, i o wy-
chowaniu sumień, powinni przede wszystkim przygotowywać świeckich 
chrześcijan, aby oni sami byli protagonistami w sprawach doczesnych. Jest 
wielkim dobrem, jeżeli świeccy chrześcijanie oraz ich stowarzyszenia sto-
ją na pierwszej linii, a biskupi i kapłani pozostają na drugiej pozycji, al-
bo przynajmniej na pierwszej pozycji nie pozostają sami.
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naDzieja	i	zaanGażowanie	misyjne

Jezus Chrystus pragnął Kościoła jako światła dla świata, miasta po-
łożonego na górze, światła na świeczniku, soli ziemi (por. Mt 5,13-14), 
swojego Ciała (1 Kor 12,27), swojej widocznej manifestacji, sakramentu 
(por. SV II, Lumen gentium, 1; 8), aby móc kontynuować swoją obecność 
w historii i prowadzić człowieka do zbawienia, dzięki jego współpracy. Po-
wierza mu wykonywanie tej misji w modlitwie, poprzez ofiarność, świadec-
two, głoszenie Ewangelii, animację chrześcijańską ziemskiej rzeczywistości. 
Chrystus ukrzyżowany i zmartwychwstały pragnie wszystkich przyciągnąć 
do siebie (por. J 12,32). 

Dlatego też właśnie Kościół musi docierać do wszystkich poprzez 
działalność misyjną i musi być otwarty na przyjęcie wszystkich. Jednak 
ludzie ukierunkowują się i zbliżają do Jezusa Chrystusa w różnym stop-
niu i na różne sposoby. Stopnie i formy przynależności są wielorakie i za-
leżą od osobistej historii każdego z nich. Również kiedy przynależność 
do wspólnoty nie jest pełna, w swoich widzialnych i niewidzialnych wy-
miarach, może wystąpić pewnego rodzaju zjednoczenie. Tylko Bóg zna taj-
niki ludzkiego serca. Od Kościoła wymaga się jedynie współpracy. 

Powszechna misja Kościoła może być sprawnie wykonywana również 
przez działalność małych liczbowo wspólnot, ponieważ one również mogą 
przygotować do zbawienia wiecznego, dzięki tajemniczym drogom dzia-
łania łaski, tych wszystkich, którzy na tej ziemi nie dochodzą do pełnej 
komunii. Rezultaty nie mogą być mierzone poprzez badania socjologiczne. 
W sakramentalnej wizji Kościoła (jedynej odpowiedniej), istotne jest to, 
aby intensywnie żyć w zjednoczeniu z Chrystusem, dzielić Jego zbawczą 
miłość do wszystkich ludzi i do wszystkiego, co jest autentycznie ludzkie, 
czuć się posłanymi przez niego do pracy misyjnej aby osiągnąć, według wła-
snych możliwości, wszelkie dobro dla wszystkich, to ziemskie i to wieczne. 
Kardynał Ratzinger napisał: „Kościół masowy (tak jak to było w przeszło-
ści) może być czymś pięknym, ale nie jest to koniecznie jedyny styl by-
cia Kościoła. Kościół pierwszych trzech wieków był mały, ale przez to nie 
był jakąś sektą. Przeciwnie, nie był zamknięty sam w sobie, ale odczuwał 
ogromną odpowiedzialność w stosunku do biednych, do chorych, w sumie 
do wszystkich”. Miłość i otwartość, więc, wobec wszystkich, ale na różne 
sposoby. „Mogą być – dodaje kard. Ratzinger – różne formy zaangażowa-
nia i uczestniczenia” i potrzeba jest „zbadania nowych metod” współpracy 
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z Kościołem, tak tych mocnych jak i słabszych (por. J. Ratzinger, Prima 
di tutto, noi dobbiamo essere missionari, Przede wszystkim my musimy być 
misjonarzami, 2000). 

W dzisiejszej Europie sekularyzacja doprowadziła do kryzysu socjo-
logicznego masowej przynależności do Kościoła. Chodzi tutaj bez wątpie-
nia o trudne i niebezpieczne wyzwanie; może jednak zaofiarować możli-
wość wyboru wiary bardziej osobistej, świadomej i wolnej, przeciwnej 
obecnym trendom, niekonformistycznej, odważnej. I tak w rzeczywisto-
ści widzimy rozkwit ruchów, stowarzyszeń, nowych wspólnot, komórek 
zaangażowanych chrześcijan i rodzin chrześcijańskich w wielu parafiach. 
Są one darem Ducha Świętego dla zaspokojenia potrzeb naszych czasów 
i mocnym powodem do nadziei na przyszłość, nową energią do przyszłej 
ewangelizacji. Stanowią one punkt odniesienia dla oziębłych chrześcijan, 
dla rodzin w kryzysie, dla niewierzących. Zresztą, pomimo sekularyzacji, 
pozostaje w ludziach ogromna potrzeba duchowości i pobożność ludowa 
w dalszym ciągu się rozwija: wskazują na to bardzo wyraźnie pielgrzymki 
do sanktuariów, bardziej liczne niż kiedykolwiek. Sytuacja chrześcijaństwa 
w Europie nie jest w stanie upadku, jeżeli odczytuje się ją w świetle dy-
namiki misyjnej, którą można streścić w następującej formie: kilku dla 
wielu, a wręcz dla wszystkich. Sprzyjając tego typu dynamice, praca dusz-
pasterska powinna zaproponować różnego rodzaju doświadczenia, według 
większych lub mniejszych możliwości i potencjałów otwarcia się na ludzi. 
Ograniczenie się do zaofiarowania jedynie minimum edukacji chrześcijań-
skiej i takiej samej dla wszystkich doprowadziłoby jedynie do zminimali-
zowania i do zubożenia wszystkich. 

Pierwszym i największym zadaniem powinno być formowanie takich 
komórek z chrześcijan i rodzin chrześcijańskich, którzy posiadają silną du-
chowość i żywą odpowiedzialność misyjną. Nie można oczywiście zapo-
mnieć o mnóstwie osób i o rodzinach oziębłych i oddalonych od Kościoła. 
Aby do nich dotrzeć na nowo, najlepszą drogą jest właśnie świadectwo 
i aktywne zaangażowanie wzorcowych chrześcijan i rodzin chrześcijań-
skich. Aby oświecić i rozgrzać, na pierwszym miejscu trzeba rozpalić ogień. 
W przygotowaniu narzeczonych do małżeństwa uważam, że nie można się 
ograniczać do organizowania jedynie małej ilości spotkań, do krótkiego 
kursu, jednakowego dla wszystkich i w którym wszyscy, z minimum do-
brej woli, mogą uczestniczyć. Ale uważam, że powinno się przedstawić 
różne propozycje, rozpoczynając od par bardziej zaangażowanych i po-
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stępując z mądrym gradualizmem, powinno się umożliwić wprowadzenie 
i rozpowszechnienie również dłuższych szlaków wiary o bardziej solidnej 
formacji, przygotowanych do dawania świadectwa i do konkretnej posługi 
na rzecz innych rodzin, odpowiednich do animacji działalności kateche-
tycznej, charytatywnej, kulturalnej i socjalnej. 

Akompaniowanie rodzin po ślubie, poprzez różnorodne inicjatywy, 
powinno przebiegać na tej samej linii: podsycanie duchowości, podtrzy-
mywanie odpowiedzialności w stosunku do ewangelizacji i do zadań spo-
łecznych, powierzanie odpowiednim rodzinom opiekę i ewangelizację in-
nych rodzin. Duchowość, rozumiana jako osobisty kontakt z Chrystusem, 
umacniany poprzez modlitwę, poprzez słuchanie Słowa Bożego i Euchary-
stię, wcielony i zakorzeniony we wszystkie relacje i działania codziennego 
życia. Odpowiedzialność misyjna, rozumiana jako obdzielanie się zbawczą 
miłością Chrystusa do wszystkich ludzi. Pełna autentyczność chrześcijań-
skiego i kościelnego życia: to jest właśnie to, co ma znaczenie i czego wy-
magają nasze czasy. „Ludzie naszych czasów, być może nie zawsze świado-
mie, proszą wierzących nie tylko o mówienie o Chrystusie, ale w pewnym 
sensie o pokazanie go im” (Jan Paweł II, NMI, 17). Zaangażowanie „dla” 
i „z” rodzinami, zarówno od strony cywilnej, jak i kościelnej: to jest zada-
nie, to jest hasło. Liczby i procenty liczą się jedynie w sposób relatywny. 
Nawet jeżeli noc jest ciemna, powiedział papież Paweł VI, nie ma potrzeby 
bać się ciemności, jeżeli istnieją ogniska, które oświecają i rozgrzewają50. 

6.	 przesłanie	uczestników	Viii	zjazDu	GnieźnieńskieGo	

1. Rodzina jest nadzieją dla współczesnej Europy – to główne przesłanie 
VIII Zjazdu Gnieźnieńskiego. Jesteśmy przekonani, że kwestia mał-
żeństwa i rodziny ma kluczowe znaczenie dla przyszłości kontynentu. 
Rodzina jest naturalnym środowiskiem miłości, w którym przychodzi 
na świat i rozwija się człowiek. Nie znajdziemy szczęścia, poszukując 
go w oderwaniu od tej wspólnoty.

2. Zaangażowanie na rzecz rodziny winno być ważnym elementem 
wspólnego świadectwa chrześcijan w jednoczącej się Europie. Istnieją 
też prawdy niepodważalne i wspólne dla różnych religii: przekonanie, 

 50 Por. www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/family/documents /rc_
pc_family_doc_20100314_antonelli-fam-europa_pl.html, 6.06.2010 r.
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że człowiek jest obrazem Boga, a rodzina to mąż, żona i dzieci. Chrze-
ścijaństwo, judaizm i islam uznają je za fundament cywilizacji. Wobec 
wspólnych wyzwań musimy razem dawać świadectwo. Do wszystkich 
mieszkańców kontynentu apelujemy: Europo, odnajdź prawdziwą ro-
dzinę, a wraz z nią nadzieję dla siebie!

3. W Gnieźnie odkrywaliśmy na nowo piękno życia w małżeństwie i ro-
dzinie, mimo trudności, jakie ono niesie. Naszą odpowiedzią na kry-
zys rodziny jest próba ukazania jej pozytywnej wizji – poprzez świa-
dectwo, refleksję i działanie. Kobieta i mężczyzna potrzebują siebie 
nawzajem, uzupełniają się i tworzą pełnię duchową i cielesną. Mał-
żeństwo to unikalna, zobowiązująca i trwała relacja kobiety i mężczy-
zny połączonych miłością. Na tak rozumianym małżeństwie opiera 
się rodzina. Owocem małżeństwa są dzieci. Bez nich społeczeństwa 
skazane są na wymarcie. Rodzina jest także miejscem, gdzie towa-
rzyszy się osobom chorym i niepełnosprawnym, a starszym w prze-
chodzeniu do wieczności. W rodzinie dojrzewamy, stajemy się sobą, 
uczymy dzielić się z innymi, uczymy się kochać. Nie jest to zadanie 
łatwe, ale na pewno możliwe. Szczęście w życiu rodzinnym wymaga 
wysiłku, ofiarności, odpowiedzialności, gotowości do dialogu i prze-
baczenia. Dla nas, chrześcijan, małżeństwo to wezwanie do takiej mi-
łości, jaką Bóg obdarza człowieka – bezwarunkowej i nieodwołalnej. 
Modlimy się o to, aby jak najwięcej takiej miłości było w naszych ro-
dzinach. Bóg jest Miłością – a my mamy Go naśladować.

4. Od kondycji małżeństwa i rodziny zależy przyszłość społeczeństwa 
– dlatego państwo powinno je wspierać. Rodzina jest instytucją po-
średnią między jednostką a społeczeństwem i nic nie może jej zastą-
pić. Kluczową sprawą jest tworzenie polityki rodzinnej na poziomie 
państwa i samorządu. W przeciwieństwie do większości krajów Unii 
Europejskiej, rodzina w Polsce pozostawiona jest sama sobie. Tymcza-
sem inwestycja w rodzinę jest najlepszą inwestycją dla społeczeństwa 
i państwa. Ważne jest świadome kształtowanie polityki rodzinnej: 
odpowiadającej oczekiwaniom społecznym, m.in. traktującej pracę 
wychowawczą rodziców podobnie jak pracę zawodową. Czas poświę-
cony dzieciom to nie prywatne hobby, lecz wkład w dobro wspólne. 
Niezbędne są rozwiązania, które ułatwią młodym ludziom decyzję 
o założeniu rodziny i będą ją wspomagać na każdym etapie rozwoju. 
Apelujemy o uznanie polityki rodzinnej za jedno z najważniejszych 
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zadań państwa. Konieczna jest także prorodzinna samoorganizacja 
społeczeństwa, czyli lokalna i sąsiedzka solidarność rodzin, pomoc 
wzajemna w sytuacjach kryzysowych. Niezastąpione jest działanie 
organizacji pozarządowych reprezentujących rodziny. Małżeństwo 
i rodzina powinny znaleźć się także w centrum życia wspólnot religij-
nych, naszych kościołów i naszych parafii.

5. Dziękujemy z Gniezna wszystkim małżeństwom, które są żywym 
znakiem wiernej miłości, jaką Bóg obdarza człowieka. Dziękujemy 
rodzicom, zwłaszcza wielodzietnym, za to że gotowi byli przyjąć i wy-
chowywać każde dziecko – budując w ten sposób nową kulturę życia. 
Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają rodzinę, tworząc prawdzi-
wie rodzinną Europę51.

 51 Por. www.zjazd.eu/serwis/652,alisiecki.html, 6.06.2010 r.
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