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Światu potrzeba Miłosierdzia
Ojciec święty ogłosił Nadzwyczajny Rok Święty poświęcony Miłosierdziu. Jest to dla nas
znak, że miłosierdzie trzeba nam nowo odkrywać i to nie tylko w wymiarze duchowym, ale też
materialnym, międzyludzkim. Niech święto Miłosierdzia, które przypada w kwietniu dopomoże nam
odczytać, jak w naszych ruchach mamy się przygotować na obchody tego świętego czasu łaski.
* * * * * * *

Życzenia Świąteczne
„Po pierwsze należy dbać o zachowanie świeżości Waszych charyzmatów, nigdy nie traćcie tej
świeżości, świeżości Waszych charyzmatów, zawsze odnawiajcie „pierwotną miłość” (patrz. Ap 2,4).
W miarę upływu czasu pojawia się coraz większa pokusa wygodnictwa, by utrwalać swoje schematy
postępowania, co chociaż może dawać uspokojenie, jest jednak bezowocne. Pojawia się pokusa
ograniczenia działania Ducha Świętego „zamknięcia go w klatce”: jest to pokusa!...
Nowość Waszych doświadczeń nie sprowadza się do metod lub form, czy do nowości jako
takiej – chociaż wszystko to jest ważne – lecz polega na Waszej gotowości do reagowania z
odnowionym entuzjazmem na wezwanie Jezusa Chrystusa”.
Ojciec św. Franciszek na spotkaniu z uczestnikami III Światowego Kongresu Ruchów
Kościelnych i Nowych Wspólnot, Rzym 22 listopada 2014 r.

Ruchy i stowarzyszenia katolickie bardzo potrzebują radosnego otworzenia na
Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa oraz na posłanego przez Niego Ducha Świętego.
Doświadczyliśmy tego w ubiegłym roku, w czerwcu podczas IV Ogólnopolskiego Kongresu
Ruchów w Warszawie, a potem w listopadzie w czasie III Światowego Kongresu Ruchów
Kościelnych i Nowych Wspólnot w Rzymie.
Z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego Członkom Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich
składamy najserdeczniejsze życzenia. Wszystkim życzymy wrażliwości na obecność i działanie
Jezusa Chrystusa w nas i w świecie. Życzymy także otwartości „na niespodziewane działanie
Boga będące w harmonii z powołaniem ruchu”.
Niech Duch Święty prowadzi nas ku nowym obszarom apostolstwa i ewangelizacji, niech
obdarza mocą oraz łaską miłości.
Niech Pan udzieli swego błogosławieństwa także rodzinom i przyjaciołom członków
Ruchów i Stowarzyszeń.
Regina Pruszyńska
Wiceprzewodnicząca ORRK
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O. Adam Schulz SJ
Przewodniczący ORRK

Papież ogłosił Rok Święty Miłosierdzia
Papież Franciszek zapowiedział Nadzwyczajny Rok Święty. W jego centrum znajdzie się
Boże miłosierdzie. Ojciec Święty uczynił to w bazylice watykańskiej w trakcie nabożeństwa
pokutnego.
„Drodzy bracia i siostry, często myślałem o tym, jak Kościół może uczynić bardziej
oczywistą swą misję jako świadka miłosierdzia. To droga, która rozpoczyna się od duchowego
nawrócenia. Dlatego też postanowiłem ogłosić Nadzwyczajny Jubileusz, w centrum którego
będzie Boże miłosierdzie. To będzie Rok Święty Miłosierdzia – mówił Papież. - Chciejmy go
przeżywać w świetle słów Pana: «Bądźcie miłosierni, jak wasz Ojciec» (Łk 6,36). Dotyczy to
zwłaszcza spowiedników. Wiele miłosierdzia! Ten Rok Święty rozpocznie się w tegoroczną
uroczystość Niepokalanego Poczęcia, a zakończy 20 listopada 2016 r., w niedzielę Pana naszego
Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, który jest żywym obliczem miłosierdzia Ojca. Powierzam
organizację tego Jubileuszu Papieskiej Radzie ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, tak by
ożywiała go jako nowy etap na drodze Kościoła w jego misji niesienia każdemu człowiekowi
Ewangelii miłosierdzia. Jestem przekonany, że cały Kościół, który bardzo potrzebuje miłosierdzia,
bo jesteśmy grzesznikami, będzie mógł znaleźć w tym Jubileuszu radość, by odkryć i uczynić
owocnym Boże miłosierdzie, przez które wszyscy jesteśmy wezwani do dawania pociechy
każdemu człowiekowi naszych czasów. Nie zapominajmy, że Bóg przebacza wszystko i, że Bóg
przebacza zawsze. Nie męczmy się nigdy proszeniem o przebaczenie. Już teraz powierzamy ten
Rok Matce Miłosierdzia, by zwróciła na nas swoje spojrzenie i czuwała nad naszą drogą: naszą
drogą nawrócenia, naszą drogą z otwartym sercem, by w tym roku otrzymać przebaczenie Boga,
otrzymać Boże miłosierdzie”.
Oficjalne ogłoszenie Roku Świętego odbędzie w najbliższą Niedzielę Bożego Miłosierdzia,
uroczystości wprowadzonej przez św. Jana Pawła II. Papież Franciszek, stojąc przed Drzwiami
Świętymi, ogłosi w tym dniu oficjalnie Bullę na Rok Święty. (RV)

Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia
Papież Franciszek ogłosił w Bazylice św. Piotra Nadzwyczajny Rok Święty. Jubileusz
Miłosierdzia rozpocznie się otwarciem Drzwi Świętych w Bazylice św. Piotra, w uroczystość
Niepokalanego Poczęcia 8 grudnia 2015 roku i zakończy się 20 listopada 2016 roku wraz z
uroczystością Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Na początku tego roku Ojciec Święty
powiedział: „To jest czas miłosierdzia. Ważnym jest, aby wierni świeccy żyli nim i zanieśli je do
różnych środowisk społecznych. Naprzód!”.
Papież Franciszek ogłosił Jubileusz w drugą rocznicę wyboru, podczas homilii wygłoszonej
z okazji nabożeństwa pokutnego otwierającego inicjatywę „24 godziny dla Pana”. Inicjatywa ta,
przeprowadzana przez Papieską Radę ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, zachęca do otwarcia
kościołów na całym świecie i celebrowania Sakramentu Pojednania. W tym roku, w ramach
niniejszej inicjatywy, rozważane są słowa z Listu św. Pawła do Efezjan: „Bóg bogaty w
miłosierdzie” (Ef 2,4).
Otwarcie Jubileuszu Miłosierdzia przypada na dzień, w którym wspominamy 50. rocznicę
zakończenia Soboru Watykańskiego II w 1965 roku, nadając w ten sposób szczególny wymiar,
który zachęca nas do kontynuacji dzieła zapoczątkowanego na tymże Soborze.
Podczas Jubileuszu czytania liturgiczne w niedziele czasu zwykłego będą wzięte z
Ewangelii św. Łukasza, nazywanego też „Ewangelistą miłosierdzia”. Dante Alighieri nazywa go
„scriba mansuetudinis Christi”, czyli „pisarzem opisującym łagodność Chrystusa”. Są powszechnie
znane przypowieści o miłosierdziu obecne w Ewangelii św. Łukasza: o zagubionej owcy, o
zagubionej drachmie czy o miłosiernym ojcu.
Oficjalne i uroczyste ogłoszenie Roku Świętego odbędzie się podczas tegorocznej Niedzieli
Miłosierdzia, uroczystości wprowadzonej przez św. Jana Pawła II, która jest celebrowana w
niedzielę przypadającą po Świętach Wielkanocnych. Papież, stojąc przed Drzwiami Świętymi,
ogłosi w tym dniu oficjalnie Bullę na Rok Święty.
U Żydów już od czasów starożytnych jubileusz był rokiem, który obchodzono co 50 lat. W
tym czasie należało wprowadzić z powrotem równość dla wszystkich synów Izraela, ofiarując
nowe możliwości rodzinom, które straciły swój dobytek, a czasem nawet wolność osobistą.
Bogaczom natomiast rok jubileuszowy przypominał, iż nadszedł czas, w którym niewolnicy z

Izraela, którzy znów stali się im równi, mogą odwołać się do swoich praw. „Sprawiedliwość, wedle
Prawa Izraela, to nade wszystko ochrona słabych” (św. Jan Paweł II, Tertio millennio adveniente
13).
Kościół Katolicki rozpoczął tradycję Roku Świętego wraz z pontyfikatem Bonifacego VIII w
1300 roku. Papież ten zaproponował celebrację Roku Jubileuszowego co 100 lat. Od 1475 roku,
aby umożliwić każdemu pokoleniu przeżycie Jubileuszu, czas ten został skrócony do 25 lat.
Jubileusz nadzwyczajny zostaje natomiast ogłoszony ze szczególnej i ważnej okazji.
Do dnia dzisiejszego w Kościele zostało ogłoszonych 26 zwyczajnych Lat Jubileuszowych.
Ostatnim był Jubileusz 2000 roku. Natomiast ostatnie nadzwyczajne Lata Święte to: rok 1933,
ogłoszony przez Piusa XI z okazji 1900-nej rocznicy Odkupienia, i rok 1983, ogłoszony przez św.
Jana Pawła II w 1950 lat od Odkupienia.
Kościół katolicki nadał hebrajskiemu jubileuszowi charakter bardziej duchowy. Jubileusz
polega na przebaczeniu, odpuszczeniu grzechów otwartemu dla wszystkich, na możliwości
odnowienia relacji z Bogiem i z bliźnim. W ten sposób Rok Święty staje się możliwością
pogłębienia wiary oraz zaangażowania się na nowo w życie poprzez osobiste świadectwo
chrześcijańskie.
Poprzez ogłoszenie Jubileuszu Miłosierdzia Papież Franciszek kładzie w centrum uwagi
Boga miłosiernego, który wzywa wszystkich, by wrócili do Niego. Spotkanie z Nim ożywia cnotę
miłosierdzia.
Ryt inicjujący Jubileusz to otwarcie Drzwi Świętych. Mowa o tych drzwiach, które są
otwierane tylko na czas Roku Świętego, a które normalnie są zamurowane. Drzwi Święte są w 4
rzymskich Bazylikach: św. Piotra, św. Jana na Lateranie, św. Pawła za Murami i Matki Bożej
Większej. Ryt otwierający ilustruje w sposób symboliczny ideę otwarcia dla wszystkich wierzących
tego szczególnego przejścia w stronę zbawienia. Drzwi Święte w innych Bazylikach zostaną
otwarte po uroczystości rozpoczęcia Roku Jubileuszowego w Bazylice św. Piotra.
Miłosierdzie jest tematem bardzo bliskim Ojcu Świętemu, który już jako biskup wybrał sobie
za motto słowa: „miserando atque eligendo”. To fragment z homilii św. Bedy Czcigodnego, który
komentuje Ewangelię o powołaniu św. Mateusza, pisząc: „Vidit ergo Iesus publicanum et quia
miserando atque eligendo vidit, ait illi Sequere me” (Ujrzał Jezus celnika, a ponieważ popatrzył na
niego z uczuciem miłości oraz wybrania, powiedział mu: Chodź za mną). Ta homilia jest hołdem
złożonym Bożemu miłosierdziu. Można również byłoby przetłumaczyć to motto: „Oczami
miłosierdzia”.
Na pierwszy Anioł Pański po swoim wyborze Papież Franciszek powiedział, że „usłyszenie
słowa miłosierdzie zmienia wszystko. To najlepsze, co możemy usłyszeć: że zmienia świat.
Odrobina miłosierdzia czyni świat mniej zimnym i bardziej sprawiedliwym. Musimy zrozumieć
dobrze to miłosierdzie Boga, tego miłosiernego Ojca, który ma tak wiele cierpliwości” (Anioł Pański
17 marca 2013 roku).
Na Anioł Pański 11 stycznia 2015 roku Papież powiedział natomiast: „Potrzeba dziś
miłosierdzia i istotnym jest, aby wierni świeccy żyli nim i zanieśli je do różnych środowisk
społecznych. Naprzód! Przeżywamy czas miłosierdzia, to jest właśnie czas miłosierdzia”. A
następnie, w swoim Orędziu na Wielki Post 2015 roku, Ojciec Święty przypomniał: „Jakże pragnę,
aby miejsca, w których wyraża się Kościół, w szczególności nasze parafie i nasze wspólnoty, stały
się wyspami miłosierdzia na morzu obojętności!”.
W tłumaczeniu włoskim Adhortacji Evangelii gaudium słowo „miłosierdzie” pojawia się 31
razy. Papież Franciszek powierzył przeprowadzenie Jubileuszu Miłosierdzia Papieskiej Radzie ds.
Krzewienia Nowej Ewangelizacji.
Lista Lat Jubileuszowych:
1300: Bonifacy VIII
1350: Klemens VI
1390: ogłoszony przez Urbana VI, przeprowadzony przez Bonifacego IX
1400: Bonifacy IX
1423: Marcin V
1450: Mikołaj V
1475: ogłoszony przez Pawła II, przeprowadzony przez Sykstusa IV

1500: Aleksander VI
1525: Klemens VII
1550: ogłoszony przez Pawła III, przeprowadzony przez Juliusza III
1575: Grzegorz XIII
1600: Klemens VIII
1625: Urban VIII
1650: Innocenty X
1675: Klemens X
1700: rozpoczęty przez Innocentego XII, zakończony przez Klemensa XI
1725: Benedykt XIII
1750: Benedykt XIV
1775: ogłoszony przez Klemensa XIV, przeprowadzony przez Piusa VI
1825: Leon XII
1875: Pius IX
1900: Leon XIII
1925: Pius XI
1933: Pius XI
1950: Pius XII
1975: Paweł VI
1983: Jan Paweł II
2000: Jan Paweł II
2015: Franciszek
W latach 1800 oraz 1850 Jubileusz się nie odbył ze względu na sytuację polityczną tamtych
czasów. (RV)

Abp Fisichella o ogłoszonym przez Papieża Roku Jubileuszowym
Ogłaszając Nadzwyczajny Rok Święty Miłosierdzia Franciszek powierzył jego
zorganizowanie i przeprowadzenie Papieskiej Radzie ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji. Jej
przewodniczący uważa, że trzeba od razu zabrać się do pracy. W wywiadzie prasowym dla sieci
Mediaset abp Rino Fisichella wskazuje na priorytety tego okresu.
Szef watykańskiej dykasterii ds. nowej ewangelizacji uważa, że ogłoszenie Roku
Jubileuszowego jest ze strony Papieża aktem wiary. Wskazuje przy tym, że czas ten ma być
skoncentrowany na głoszeniu podstawowego przesłania Ewangelii, ukazującego miłosierne
oblicze Jezusa. W ciągu najbliższych tygodni zostanie zatem przygotowany specjalny program
inicjatyw, ze szczególnym uwzględnieniem obchodów, które odbędą się w Rzymie. „Pierwsza
myśl, która przychodzi mi teraz do głowy, to ta, że Kościół musi odkryć na nowo uczynki
miłosierdzia względem ciała i duszy, które są chlebem powszednim życia wierzących, czyli osób
będących najbliżej Ewangelii, a przez to uprzywilejowanych” – uważa abp Fisichella. Zaznacza
przy tym, że według zamysłu Ojca Świętego nie chodzi o wielkie wydarzenie strukturalne. Sprawy
organizacyjne tego roku są drugorzędne. Jedyny cel to duchowe nawrócenie i danie świadectwa o
Chrystusie. (RV)
* * * * * *

Franciszek do neokatechumenatu: Rozbudzacie wiarę ochrzczonych
„niechrześcijan”
250 rodzin ze wspólnot neokatechumenalnych, i to głównie wielodzietnych, rozesłał Papież
w misji ad gentes. Udadzą się one do najbardziej zdechrystianizowanych czy zupełnie
niechrześcijańskich miejsc na różnych kontynentach, w tym do Chin, Kambodży, Tajlandii, a w
Europie także na Ukrainę. Towarzyszącym im w misji kapłanom Franciszek wręczył krzyże
misyjne. Aulę Pawła VI wypełniło 7 tys. księży i świeckich z Drogi Neokatechumenalnej.
„Zadanie Papieża to zadanie Piotra: utwierdzanie braci w wierze – przypomniał Franciszek.
– Tak też wy chcieliście w ten sposób prosić Następcę Piotra o potwierdzenie waszego powołania,
poparcie waszej misji, pobłogosławienie waszego charyzmatu. I ja dziś potwierdzam wasze

powołanie, popieram waszą misję, błogosławię wasz charyzmat. Czynię to, bo tego pragnę. Idźcie
w imię Chrystusa na cały świat, by nieść Jego Ewangelię. Niech Chrystus idzie przed wami, niech
wam towarzyszy, niech doprowadzi do pełni to zbawienie, którego jesteście nosicielami!”.
Ojciec Święty przypomniał, że każda wspólnota stanowiąca missio ad gentes składa się z
prezbitera i czterech czy pięciu rodzin z dziećmi, także dużymi. Posłannictwem tych wspólnot,
wezwanych przez biskupów, jest ewangelizowanie niechrześcijan.
„Niechrześcijan, którzy nigdy nie słyszeli o Chrystusie, jak i tylu takich «niechrześcijan»,
którzy zapomnieli, kim był Chrystus, kim jest Chrystus; «niechrześcijan» wprawdzie ochrzczonych,
ale takich, którym sekularyzacja, światowość i tyle innych rzeczy dało zapomnieć wiarę –
kontynuował Papież. – Rozbudzacie tę wiarę! Wcześniej jeszcze, niż słowem, ukazujecie swoim
świadectwem życia serce Chrystusowego objawienia: że Bóg kocha człowieka aż do tego stopnia,
iż wydał się za niego na śmierć, i został wskrzeszony przez Ojca, aby dać nam łaskę oddawania
własnego życia innym. Tego wielkiego orędzia świat dziś ogromnie potrzebuje. Ileż jest
samotności, cierpienia, oddalenia od Boga na tylu peryferiach Europy i Ameryki, w tylu miastach
Azji! Jak bardzo dzisiejszy człowiek na każdej szerokości geograficznej potrzebuje tego, by
usłyszeć, że Bóg go kocha i że miłość jest możliwa! Te wspólnoty chrześcijańskie dzięki wam,
misyjnym rodzinom, mają za istotne zadanie ukazywanie tego orędzia. A jak ono brzmi?
«Chrystus zmartwychwstał, Chrystus żyje! Chrystus jest żywy wśród nas!».
Papież mówił o poparciu swoich poprzedników dla wspólnot neokatechumenalnych,
zwłaszcza św. Jana Pawła II, ale począwszy już od bł. Pawła VI, który przyjął je po raz pierwszy w
1974 r. Franciszek przypomniał, że Droga Neokatechumenalna „opiera się na trzech wymiarach
Kościoła, którymi są Słowo, Liturgia i Komunia. Dlatego posłuszne i stałe słuchanie Słowa Bożego,
celebrowanie Eucharystii w małych wspólnotach po pierwszych nieszporach niedzielnych, w
niedzielę modlitwa jutrzni w rodzinie ze wszystkimi dziećmi i dzielenie się swoją wiarą z innymi
braćmi są u źródła tak licznych darów, których Pan wam udzielił, jak też licznych powołań do
prezbiteratu i życia konsekrowanego” – powiedział Ojciec Święty. Jak zwrócił uwagę, potwierdza
to, że Duch Boży jest dziś żywy w Kościele i odpowiada na potrzeby współczesnego człowieka.
Papież podkreślił potrzebę przejścia „od duszpasterstwa zwykłego zachowywania stanu rzeczy do
duszpasterstwa zdecydowanie misyjnego”. Zauważył przy tym, że nieraz w Kościele „mamy
Jezusa w środku, ale nie dajemy Mu wyjść”. Przypomniał, że Droga Neokatechumenalna już od lat
przez missio ad gentes wnosi nową obecność Kościoła tam, gdzie go nie ma albo nie jest on w
stanie dotrzeć do ludzi. (RV)

Franciszek do ruchu „Komunia i Wyzwolenie”: trzeba wychodzić
na spotkanie człowieka
„Droga Kościoła to wychodzenie, by poszukiwać tych, którzy są daleko, na peryferiach,
służenie Jezusowi w każdej osobie zmarginalizowanej, opuszczonej, bez wiary, rozczarowanej
Kościołem, zniewolonej swoim egoizmem” – powiedział papież Franciszek przyjmując 7 marca
członków ruchu Komunia i Wyzwolenie (Comunione e Liberazione). Papieska audiencja, która
zgromadziła na placu św. Piotra tysiące członków ruchu związana była z 60. rocznicą jego
powstania oraz 10. rocznicą śmierci założyciela, ks. Luigiego Giussaniego.
Franciszek zaznaczył, że dzieło ks. Luigiego Giussaniego poprzez lekturę książek i
artykułów w znacznym stopniu wpłynęło na jego życie. Podkreślił też głęboki humanizm jego
myśli, docierającej do głębi ludzkiego serca oraz znaczenie, jakie miało dla niego spotkanie
konkretnej osoby, Jezusa Chrystusa. - W ten sposób wychowywał on do wolności, prowadząc na
spotkanie z Chrystusem, ponieważ Chrystus daje nam prawdziwą wolność – stwierdził papież.
Cytując przykład św. Mateusza, ukazanego na obrazie Caravaggio znajdującym się w kościele
francuskim św. Ludwika w Rzymie, wskazał na znaczenie spotkania, od którego wszystko się
zaczyna, spotkania z Chrystusem, który nas poprzedza, idzie przed nami. Dodał, że nie można
zrozumieć tej dynamiki budzącej zdumienie i posłuszeństwo bez miłosierdzia. „Tylko ten, kto
został dotknięty czułością miłosierdzia, tak naprawdę zna Pana” - stwierdził Ojciec Święty.
Franciszek wskazał, że to spotkanie z Bożym miłosierdziem w osobie Jezusa Chrystusa ma
podstawowe znaczenie dla moralności chrześcijańskiej, która nie jest jakimś tytanicznym
samotnym wysiłkiem, dziełem woli. Przeciwnie jest ona odpowiedzią w obliczu miłosierdzia

nieoczekiwanego, zaskakującego a niekiedy wręcz niesprawiedliwego według ludzkich kryteriów,
miłosierdzia Boga, który nas zna, zna nasze upadki, a mimo to nas miłuje i pokłada w nas
nadzieję. „Moralność chrześcijańska nie polega na tym, by nigdy nie upadać, ale by zawsze
powstawać, dzięki Jego ręce, która nas podejmuje” - powiedział papież.
Ojciec Święty zaznaczył, że drogą Kościoła jest pozwolenie, aby ukazało się wielkie Boże
miłosierdzie. Powtórzył słowa skierowane 15 lutego do nowych kardynałów: „Drogą Kościoła jest
niepotępianie kogokolwiek na wieki; obdarzanie miłosierdziem Boga wszystkich ludzi, którzy
szczerym sercem o to proszą; drogą Kościoła jest właśnie wyjście z własnego ogrodzenia, aby
pójść i szukać na "peryferiach" egzystencji; to zastosowanie w pełni logiki Boga”. „Także Kościół
powinien odczuwać radosny impuls, by stawać się kwiatem migdałowca, jak Jezus dla całej
ludzkości” - dodał papież.
Franciszek podkreślił aktualność charyzmatu ruchu Komunia i Wyzwolenie, przypominając
zarazem, że jedynym centrum jest Jezus Chrystus. W tym kontekście przestrzegł przed
stawianiem w centrum swej metody duchowej. „Cała duchowość, wszystkie charyzmaty w
Kościele muszą być «zdecentralizowane»: w centrum jest tylko Pan!” - powiedział papież.
Przypomniał, że św. Paweł w Pierwszym Liście do Koryntian mówiąc o charyzmatach łączy je z
miłością, pochodzącą od Boga, i pozwalającą nam Go naśladować.
Franciszek przestrzegł także przed petryfikowaniem charyzmatów, spisaniem ich na
pięknym pergaminie i umieszczeniem w ramie. Wskazał, że wierność charyzmatowi oznacza
podtrzymywanie ognia, ale nie adorowanie popiołów. „Podtrzymujcie płomień pamięci tego
pierwszego spotkania i bądźcie wolni!” - zaapelował papież. Zachęcił członków ruchu Komunia i
Wyzwolenie, by byli skoncentrowani na Chrystusie i Ewangelii, stając się ramionami, rękoma,
nogami, umysłem i sercem Kościoła „wychodzącego”. Bowiem „droga Kościoła to wychodzenie,
by poszukiwać tych, którzy są daleko, na peryferiach, służenie Jezusowi w każdej osobie
zmarginalizowanej, opuszczonej, bez wiary, rozczarowanej Kościołem, zniewolonej swoim
egoizmem” - stwierdził Ojciec Święty.
Franciszek zaznaczył, że to „wyjście” oznacza także odrzucenie autoreferencyjności,
zamknięcia się we własnym świecie i umiejętność słuchania tych, którzy nie są tacy jak my, ucząc
się od wszystkich, ze szczerą pokorą. Kiedy bowiem jesteśmy niewolnikami autoreferencyjności
dochodzimy w końcu do kultywowania duchowości „etykietek” - jestem z tego czy innego ruchu,
popadając w tysiące pułapek aktywizmu, jak działacze organizacji pozarządowych. Przypominając
nauczanie ks. Giussaniego papież zachęcił do otwartości na znaki czasów a także powrotu do
najistotniejszych elementów chrześcijaństwa.
Ks. Luigi Giussani urodził się w 1922 roku w Desio, w okolicach Mediolanu. Wcześnie
wstąpił do seminarium diecezjalnego w Mediolanie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1945 i podjął
pracę wykładowcy w seminarium w Venegono. Specjalizował się w teologii wschodniej i teologii
protestanckiej w Ameryce. Na początku lat 50. poprosił przełożonych o zgodę na pracę poza
seminarium i przeniósł się do nauczania w szkole średniej im. Giovanniego Berchet w Mediolanie
(1955-1964). Zwracał uwagę na problem wychowania. Został wykładowcą Katolickiego
Uniwersytetu w Mediolanie (kierował Katedrą Wstępu do Teologii) i zaangażował się w działalność
studenckiego skrzydła Akcji Katolickiej - Gioventu Studentesca. Przyczynił się do rozwoju tej
organizacji. Na polecenie arcybiskupa Mediolanu Giovanniego Colombo kontynuował studia
teologiczne i przerwał na kilka lat kontakt ze środowiskiem młodzieżowym. W 1969 powrócił do
działaczy dawnego Gioventu Studentesca, które w międzyczasie opuściło Akcję Katolicką pod
wpływem serii protestów studenckich w Europie w maju 1968. Ks. Giussani stanął na czele nowej
organizacji - Comunione e Liberazione. Był przewodniczącym Rady Generalnej CL i doprowadził
m.in. do uznania organizacji przez watykańską Papieską Radę ds. Świeckich. Zyskał wpływy nie
tylko w Kościele, ale także w świecie politycznym i gospodarczym. W lutym 1987 ks. Giussani
zabrał głos na konwencji Włoskiej Partii Chrześcijańskich Demokratów w Assago.
W 1983 Jan Paweł II obdarzył go godnością papieskiego prałata honorowego, a w 1995,
został laureatem Międzynarodowej Nagrody Kultury Katolickiej. Pełnił funkcję konsultanta
Kongregacji ds. Duchowieństwa oraz Papieskiej Rady ds. Świeckich.
Ruch obecny jest w 70 krajach na całym świecie. Najwięcej wspólnot "Communione e
Liberazione" jest we Włoszech i Hiszpanii. Ruch ten skupia ok. 60 tys. dorosłych członków. Od

1983 r. działa także w Polsce i zrzesza ok. tysiąca osób, głównie w ośrodkach akademickich, m.in.
w Łodzi, Wrocławiu, Krakowie, Katowicach, Warszawie i Opolu.
Włoscy członkowie CL i wychowankowie ks. Giussaniego piastują dziś ważne stanowiska w
życiu społecznym, kościelnym i politycznym. Jest wśród nich m.in. metropolita Mediolanu kard.
Scola oraz wieloletni członek włoskiego parlamentu Rocco Buttiglione. Od ponad 20 lat CL
organizuje też doroczne „Mityngi przyjaźni między narodami” w Rimini, wierne nauczaniu ks.
Giussaniego, że „wiarę należy rozumieć jako życie”. (KAI)

Papież do biskupów - przyjaciół Focolari: budujcie swe życie
na Eucharystii
Do budowania swego życia na Eucharystii zachęcił papież Franciszek biskupów - przyjaciół
ruchu Focolari - Dzieła Maryi. Franciszek przyjął w auli Pawła VI uczestników kolejnego ich
spotkania, które w dniach od 3-6 marca odbyło się w Castel Gandolfo. Brało w nim udział 60
hierarchów z 35 krajów świata. Obecni byli także przewodnicząca ruchu, Maria Voce i
współprzewodniczący - Jesús Morán. W imieniu zgromadzonych papieża pozdrowił kard. Francis
Xavier Kriengsak Kovithavanij, arcybiskup Bangkoku.
Drodzy bracia,
Witam was serdecznie i dziękuję kardynałowi Kovithavanij za jego wprowadzenie. Dziękuję
także przewodniczącej i współprzewodniczącemu Ruchu Focolari za ich obecność.
Zgromadziła was w Rzymie przyjaźń z tym ruchem i zainteresowanie „duchowością
komunii”. W tych dniach wasza refleksja skoncentrowana jest szczególnie na temacie
„Eucharystia, tajemnica komunii”.
Rzeczywiście właściwy Dziełu Maryi charyzmat jedności jest mocno zakotwiczony w
Eucharystii, która nadaje mu jego chrześcijański i kościelny charakter. Bez Eucharystii jedność
straciłaby swoją siłę Bożego przyciągania i sprowadzałaby się jedynie do uczucia oraz dynamiki
czysto ludzkiej, psychologicznej, socjologicznej. Natomiast Eucharystia zapewnia, by w centrum
był Chrystus, i Jego Duch, Duch Święty poruszający nasze kroki i nasze inicjatywy spotkania i
braterstwa.
Apostoł Paweł napisał: „Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno Ciało.
Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba”(1 Kor 10,17). Jako biskupi gromadzimy
wspólnoty wokół Eucharystii, podwójnego stołu Słowa i Chleba życia. To jest nasza posługa, która
ma charakter zasadniczy. Biskup jest zasadą jedności w Kościele, ale nie dzieje się to bez
Eucharystii: biskup nie gromadzi ludzi wokół swojej osoby czy też swoich idei, ale wokół Chrystusa
obecnego w swoim Słowie i Sakramencie Jego Ciała i Krwi. A w szkole Jezusa, Dobrego
Pasterza, który stał się Barankiem złożonym w ofierze i zmartwychwstałym, biskup gromadzi
powierzone sobie owce wraz z ofiarą swojego życia, sam podejmując formę egzystencji
eucharystycznej. W ten sposób biskup, upodabniając się do Chrystusa staje się żywą Ewangelią,
staje się chlebem łamanym za życie wielu poprzez swoje nauczanie i swoje świadectwo. Ten, kto
z wiarą karmi się Chrystusem, Chlebem żywym, pobudzany jest Jego miłością, aby dać życie za
braci, by wychodzić, spotykać ludzi usuniętych na margines i pogardzanych.
Dziękuję szczególnie wam, bracia, przybyli ze skrwawionych ziem Syrii i Iraku, a także
Ukrainy. Przeżywając wraz z waszym ludem cierpienia doświadczacie mocy, która pochodzi od
Jezusa - Eucharystii, mocy, by iść naprzód zjednoczeni w wierze i nadziei.
Podczas codziennej celebracji Mszy św. jednoczymy się z Wami, modlimy się za was,
sprawując Ofiarę Chrystusa. Stąd biorą swoją moc i sens także liczne inicjatywy solidarności na
rzecz waszych Kościołów.
Drodzy bracia, zachęcam was do kontynuowania waszego zaangażowania na drodze
ekumenicznej i dialogu międzyreligijnego. Dziękuję też wam za wasz wkład wnoszony na rzecz
większej komunii między różnymi ruchami kościelnymi.
Niech Pan was błogosławi a Matka Boża was chroni. Módlmy się za siebie nawzajem.
Dziękuję wam za wasze modlitwy. (KAI)
* * * * * *

Jak ruchy pomagają małżeństwom, rodzinom oraz parom
niesakramentalnym w rozwoju duchowym?
Zapraszamy na Spotkanie Plenarne Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich, które
odbędzie się 18 kwietnia br. (sobota) o godz. 10.30 w Warszawie, w Domu Pielgrzyma
„Amicus”, przy kościele św. Stanisława Kostki na Żoliborzu, ul. Hozjusza 2.
Spotkanie będzie poświęcone dzieleniu się doświadczeniami pomagania rodzinom
oraz małżeństwom w ich rozwoju duchowym.
Ojciec św. Franciszek, jak i Synod Biskupów zachęcają nas do refleksji nad tym, jak
jeszcze bardziej możemy pomóc małżeństwom, rodzinom oraz parom niesakramentalnym
w ich rozwoju i rozwiązywaniu trudności. Przedstawiciele sześciu ruchów, zajmujących się
szczególnie rodzinami, podzielą się swoimi doświadczeniami na ten temat.
Na spotkanie zapraszamy nie tylko głównych liderów ruchów i stowarzyszeń
katolickich, ale również duszpasterzy odpowiedzialnych za duszpasterstwo rodzin w
poszczególnych diecezjach. Mamy nadzieję, że to spotkanie zaowocuje jeszcze lepszą
współpracą w obszarze pomocy małżeństwom i rodzinie nie tylko z ruchami, które głównie
zajmują się rodziną, ale również z tymi ruchami i stowarzyszeniami, które zajmują się
rodzinami jako jeden z kilku obszarów apostolstwa.

Program spotkania
10.00 - Recepcja
10.30 – Rozpoczęcie spotkania - Stanisław Latek, Zespół Koordynujący ORRK
10.45 – Zasadnicze kierunki pracy ruchów na rzecz rodziny, małżeństwa oraz par
niesakramentalnych - o. Adam Schulz SJ, przewodniczący ORRK
11.15 – Inspiracje płynące ze Międzynarodowego Kongresu Ruchów i Stowarzyszeń
poświęconego rodzinie - Irena i Jerzy Grzybowscy, Spotkania Małżeńskie
11.45 - Jak pomagamy małżeństwom i rodzinom w ich rozwoju? - świadectwa ruchów:
Światło-Życie Domowy Kościół, Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR, KIK,
Ruch Szensztacki, Focolari, Wspólnota Chemin Neuf
12.30 – Przerwa na kawę
13.00 - Ciąg dalszy świadectw ruchów
13.30 - Sprawy bieżące
- przyjęcie nowych członków ORRK
- przygotowania do Światowego Dnia Młodzieży
14.00 – Eucharystia - przewodniczy bp Bronisław Dembowski
Z wyrazami szacunku i modlitewną pamięcią
Regina Pruszyńska
Wiceprzewodnicząca ORRK

O. Adam Schulz SJ
Przewodniczący ORRK

* * * * * *

Informacje
Koszalin: zakończyły się obrady Krajowej Rady KSM
Do Centrum Edukacyjno-Formacyjnego przyjechało ponad 80 osób reprezentujących
zarządy Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w różnych diecezjach w Polsce. Z delegatami
spotkał się także bp Edward Dajczak. - Nie można ciągle czekać, że ludzie do nas przyjdą. W
różnych miejscach w Polsce można jeszcze się łudzić, że da się w duszpasterstwie stosować
ciągle te same metody, co przed wiekami. My już złudzeń nie mamy. Wiemy, że trzeba szukać
nowych sposobów i form głoszenia Ewangelii - mówił do młodych ordynariusz koszalińskokołobrzeski.

- Krajowa Rada to ważne ciało statutowe stowarzyszenia. Podczas jej obrad wyznacza się
cele i kierunki rozwoju organizacji, podejmuje się wspólne inicjatywy, dyskutuje się nad nimi,
przedstawia się plany nowych akcji i sprawozdania z działań już zrealizowanych - tłumaczy ks.
Zbigniew Kucharski, asystent generalny KSM.
Na koszalińskim spotkaniu, które trwało od piątku 27 lutego do niedzieli 1 marca,
podsumowano m.in. mistrzostwa piłki siatkowej w Ełku, zawody futsalu w Gdańsku, czy
spartakiadę w Krakowie. Uczestnicy obrad mówili też tegorocznym "Rajdzie dla życia", rozwoju
miesięcznika "Wzrastanie", o debatach walentynkowych, a także o zbliżającym się jubileuszu 25lecia reaktywacji KSM. Podjęto też temat Światowych Dni Młodzieży, w których przygotowanie i
przebieg KSM również chce się włączyć. - W komitetach organizacyjnych w poszczególnych
diecezjach już są ludzie ze stowarzyszenia, którzy starają się tam aktywnie działać. Poza tym do
wsparcia przygotowań do ŚDM włącza się też nasza "Fundacja Dla Młodzieży". Otworzyliśmy
dodatkowe subkonto, na które można wpłacać środki, które będą przekazane na szkolenia
wolontariuszy, którzy będą posługiwać na ŚDM - poinformował Krzysztof Kumięga,
przewodniczący prezydium krajowego KSM.
Stowarzyszenie planuje również organizację Kongresu Młodzieży Polonijnej, który miałby
się odbyć bezpośrednio przed tzw. tygodniem misyjnym rozpoczynającym Światowe Dni
Młodzieży w roku 2016. - Projekt ten jest na razie w fazie koncepcyjnej, ale bardzo chcemy, aby
udało się go zrealizować. Będzie to chyba inicjatywa pionierska, bo tego typu wydarzenia nikt w
Polsce jeszcze nie organizował - dodał Krzysztof Kumięga.
Ważnym elementem koszalińskiego spotkania Rady Krajowej KSM był udział delegatów w
wielkopostnym czuwaniu młodych przy krzyżu, które odbyło się w sobotę 28 lutego w Bazylice w
Kołobrzegu. Młodzi z różnych diecezji w Polsce mogli zobaczyć, jak funkcjonuje jedna ze
sztandarowych akcji duszpasterskich w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Czuwania, które w tym
roku odbywają się już po raz siódmy, gromadzą w każdej edycji ponad 3 tys. młodych ludzi.
Podczas czuwania, przedstawiciele diecezji tarnowskiej, przekazali diecezji koszalińskokołobrzeskiej relikwie bł. Karoliny Kózkówny, patronki KSM. Relikwiarz rozpoczął już peregrynację
po diecezji. Odwiedzi najpierw parafie, w których działają oddziały KSM.
Z uczestnikami Rady spotkał się także bp Edward Dajczak. Ordynariusz diecezji
koszalińsko-kołobrzeskiej przewodniczył Mszy św. w sobotę 28 lutego. W homilii zwrócił uwagę na
wymiar apostolski KSM. - Każdy z nas ludzi ochrzczonych jest równocześnie głosicielem
Ewangelii. Jesteśmy uczniami-misjonarzami. Między tymi dwoma pojęciami jest jedność. Dlatego
musimy wyjść na ulicę i głosić Jezusa - mówił bp Dajczak. Odnosząc się do specyficznej sytuacji
diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, która powstała na Ziemiach Odzyskanych, przez co ludzie w
niej mieszkający ciągle nie są w niej zakorzenieni i nie czują takiego związku z tradycją i
Kościołem, jak w innych częściach Polski, biskup powiedział: - Nie można ciągle czekać, że ludzie
do nas przyjdą. My tutaj już na to nie czekamy. W różnych miejscach w Polsce można jeszcze się
łudzić, że da się w duszpasterstwie stosować ciągle te same metody, co przed wiekami. My już
złudzeń nie mamy. Wiemy, że trzeba szukać nowych sposobów i form głoszenia Ewangelii, że
trzeba do kolejnego pokolenia zupełnie inaczej podchodzić. Nie myślę tylko o nastolatkach, ale też
o ludziach w wieku 30, 40 lat, którzy też życie przeżywają w zupełnie inny sposób. Musimy więc
poszukiwać nowych dróg, żeby siać.
Na spotkaniu po Mszy św. młodzi mieli okazję rozmowy z biskupem i zadawania pytań.
Biskup dzielił się doświadczeniami związanymi z różnymi akcjami ewangelizacyjnymi. Mówił m.in.
o "Przystani z Jezusem" organizowanej przy okazji festiwalu muzyki transowej "Sunrise" w
Kołobrzegu. Młodzi pytali o ewangelizację, ale także o sprawy bieżące, jak choćby o to, jak
właściwie podchodzić do konfliktu we wschodniej Ukrainie.
Obrady Krajowej Rady KSM zakończyły się w niedzielę 1 marca. - Cieszę się, że to
spotkanie mogło tym razem odbyć się u nas. Mam nadzieję, że Katolickie Stowarzyszenie
Młodzieży w naszej diecezji będzie się dalej rozwijało. W tej chwili mamy już kilkanaście oddziałów
- mówi ks. Andrzej Zaniewski, asystent kościelny KSM w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, które
przygotowało spotkanie. W posługę podczas obrad Krajowej Rady zaangażowały się osoby z
oddziałów KSM z Zegrza Pomorskiego, Słupska i Wałcza. W całej Polsce do KSM należy ponad
15 tys. członków. Są to osoby przed 30. rokiem życia. (KAI)

Licheń: kolegium par odpowiedzialnych Ruchu Equipes Notre-Dame
W Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej odbyło się kolegium par odpowiedzialnych za
Region Polska Ruchu Equipes Notre-Dame ( EN-D). Spotkanie rozpoczęło się 27 lutego i trwało
do 1 marca. Jak wyjaśnili państwo Beata i Marcin Pińkowscy, para odpowiedzialna za Region
Mazowsze, było to spotkanie robocze, w trakcie którego zajmowano się sprawami bieżącymi,
ważnymi dla funkcjonowania Ruchu w 2015 roku.
Nieprzypadkowo licheńskie sanktuarium zostało wybrane na miejsce spotkania. - „Ruch
Equipes Notre-Dame jest na wskroś maryjny, tak jak i Licheń. Chcieliśmy także powierzyć się
Matce Bożej, a że łatwo jest nam tu dojechać z różnych miejsc w kraju, dlatego nasz wybór nie był
trudny. Ponadto w tutejszej parafii funkcjonują trzy ekipy Ruchu EN-D” – powiedział pan Marcin
Pińkowski.
Spotkanie rozpoczęło się w piątkowy wieczór, a zakończyło w niedzielne popołudnie. „Dzielimy się naszymi radościami i obawami dotyczącymi poszczególnych sektorów, ustalaliśmy
takie przyziemne sprawy jak organizacja pielgrzymki, terminy spotkań. Przekazywaliśmy sobie
informacje o tym, jak Ruch się rozwija, czy powstają nowe ekipy, czy są nowi doradcy duchowi” –
dodała pani Beata Pińkowska.
Ważną kwestią poruszoną w trakcie kolegium była także sprawa powstania Superregionu,
w skład którego wejdą ekipy z Polski, Białorusi, Węgier, Słowacji i Ukrainy.
Ruch Equipes Notre-Dame został założony w 1939 roku przez francuskiego duchownego,
ks. Henri Caffarela. Jest to ruch świecki na prawie kanonicznym zatwierdzony przez Ojca
Świętego. Na świecie łącznie istnieje ok. 130 tysięcy ekip, z czego w Polsce jest ich ponad 200.
Jedna ekipa może zrzeszać od 4 do 7 małżeństw. Każda posiada doradcę duchowego, będącego
przedstawicielem Chrystusa i Kościoła. W Regionie Polska aktualnie istnieje 5 sektorów:
Wielkopolski, Mazowiecki, Śląski, Kujawski oraz Małopolski.
Małżeństwa należące do Ruchu Equipes Notre-Dame żyją wg charyzmatu, jakim jest
krzewienie miłości małżeńskiej, będącej drogą do świętości. Karta Ruchu EN-D z kolei, która jest
podstawowym dokumentem dla małżonków w ich wspólnym i codziennym życiu, nakłada na nich
zadania, które winni realizować jako członkowie stowarzyszenia: codzienną osobistą modlitwę,
modlitwę małżeńską, spotkanie ze Słowem Bożym poprzez czytanie i słuchanie Pisma Świętego,
ustalenie reguły życia, uczestnictwo w rekolekcjach organizowanych przez Ruch oraz
comiesięczne spotkania żony i męża na dialogu małżeńskim. (KAI)

Kraków: na 40-leciu Odnowy w Duchu Świętym o balansie między urzędem
a charyzmatem
O tym, by zachować balans między instytucjonalnością a wymiarem charyzmatycznym w
Kościele – mówił uczestnikom obchodów 40-lecia Odnowy w Duchu Świętym w archidiecezji
krakowskiej Charles Whitehead. Wieloletni prezydent Międzynarodowej Posługi Katolickiej
Odnowy Charyzmatycznej był 2 marca gościem Konferencji Odnowy Kościoła, jaka odbyła się w
Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie.
Zdaniem prelegenta „nie można myśleć o życiu Kościoła bez uwzględniania darów
charyzmatycznych w nim obecnych”. W wystąpieniu pt. „Powołani do jednej nadziei” Whitehead
stwierdził, że czasem wydaje mu się, iż „Duch Święty jest na swój sposób najbardziej strzeżoną
tajemnicą Kościoła”. - Widać to na przykład, kiedy poprosi się o wymienienie najważniejszych
świąt kościelnych, ludzie mówią o Bożym Narodzeniu, Wielkanocy, a rzadko kto wymienia
Zesłanie Ducha Świętego. A przecież bez Zesłania Ducha Świętego nie byłoby wspólnoty
chrześcijańskiej – zauważył.
Whitehead zwrócił też uwagę, iż ważne jest, aby w Kościele zachować odpowiedni balans
między jego instytucjonalnością, a wymiarem charyzmatycznym. - To jest tak, jak z żaglówką,
która ma żagle chwytające wiatr, ale by się nie przewrócić ma kil - balast, który trzyma ją we
właściwej pozycji – wyjaśniał.
- Pamiętajmy, że Kościół oczekuje od nas owoców dojrzałości, że będą one świadectwem
mocnej wiary umacnianej Duchem Świętym – mówił i zachęcał do zaufania Duchowi Świętemu i
jego darom, nawet jeśli – jak się wyraził – „czasem wywołują sprzeciw i często nie spełniają
oczekiwań ludzkich”.

W ramach świętowania 40-lecia Odnowy w Duchu Świętym w sanktuarium św. Jana Pawła
II w Krakowie uroczystej Mszy św. przewodniczył biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej
Grzegorz Ryś. Odnosząc się w homilii do odczytanej Ewangelii św. Łukasza, zwrócił uwagę, że
doskonałość Boga polega na byciu miłosiernym. „Tylko to nie jest doskonałość rozumiana
wsobnie – przestrzegł. Nie może ona polegać na spisaniu katalogu cnót i realizacji ich bez
żadnego owocu dla drugiego”.
„Miłosierdzie jest doskonałością, która z samej definicji jest otwarta poza siebie” –
podkreślił. Wskazał, że słowo ‘misericordia’ oznacza „serce dla tych, którzy są biedni”. Tłumaczył,
że Bóg nie potrafi istnieć inaczej jak w miłosierdziu dla tych, którzy są jego dziećmi.
Bp Ryś zwrócił też uwagę, iż Ewangelia najpierw wskazuje, że Bóg jest miłosierny, a
dopiero później przedstawia zachowania typu „nie sądźcie, nie będziecie sądzeni” czy „dawajcie, a
będzie wam dane”. „Trzeba jednak pamiętać, że poprzedzenie tych rad zdaniem o miłosierdziu
Boga dowodzi, że nie chodzi tu o kupowanie życzliwości czy darów Boga jakimiś swoimi dobrymi
czynami” – powiedział. Biskup wyjaśnił, że opisywane w Ewangelii zachowania nie polegają na
logice „dasz to dostaniesz”, bo dary Boga są zawsze są pierwsze. - Tak naprawdę chodzi o to, że
jak nie będziesz chciał dawać, to się zablokujesz na dary Boga– dodał.
Zdaniem bp. Rysia, „człowiek może w skuteczny sposób uniemożliwić Bogu obdarowanie
siebie – wtedy, gdy jest w nim odmowa dawania, odmowa wyjścia do innych”. „Dary
charyzmatyczne nie są dawane człowiekowi dla niego samego. Jeśli chodzi wam o to, by z
Duchem Świętym osiągnąć wsobną doskonałość, to Go dzisiaj nie dostaniecie. Natomiast jeżeli
siedzicie tutaj z rosnącym nastawieniem, że pozwolicie Bogu posłać się – to wyjście z tego
kościoła będzie niezwykłe” – zaznaczył kaznodzieja.
W świętowaniu 40-lecia Odnowy w Duchu Świętym archidiecezji krakowskiej wzięli udział
przedstawiciele m.in. Ruchu Światło-Życie, Odnowy w Duchu Świętym., Szkół Nowej
Ewangelizacji, Mężczyzn św. Józefa, EnChristo, Wspólnoty „Głos na Pustyni”. Głównym
organizatorem spotkania był Sekretariat ds. Nowej Ewangelizacji Archidiecezji Krakowskiej. (KAI)

Środowiska pro-life apelują do prezydenta o nieratyfikowanie konwencji
"przemocowej"
Polska Federacja Ruchów Obrony Życia (PFROŻ) wyraziła "głębokie rozczarowanie"
podpisaniem przez Prezydenta ustawy upoważniającej do podpisania przemocowej konwencji
CAHVIO. Jednocześnie działacze pro-life apelują do Bronisława Komorowskiego o
nieratyfikowanie dokumentu jako sprzecznego, ich zdaniem, z polityką prorodzinną państwa.
Warszawa 16 marca 2015
Szanowny Pan
BRONISŁAW KOMOROWSKI
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Jesteśmy głęboko rozczarowani podpisaniem przez Pana Prezydenta ustawy
umożliwiającej ratyfikację przemocowej Konwencji Rady Europy CAHVIO.
Jednocześnie zwracamy się do Pana Prezydenta o nieratyfikowanie tego dokumentu. Jego
wprowadzenie w życie byłoby sprzeczne z istotą polityki prorodzinnej państwa.
Organizacje zrzeszone w naszej Federacji zajmują się wspieraniem rodzin i eliminacją
przemocy. Zależy nam na rozwiązaniach prawnych, które będą dobrze służyły temu celowi.
Jednakże Konwencja CAHVIO nie wprowadza żadnych nowych rozwiązań prawnych, których nie
ma w obecnie obowiązującym w Polsce prawie w zakresie eliminacji przemocy. Natomiast
stosując inżynierię społeczną i wykorzystując nośne hasło przeciwdziałania przemocy zmierza do
zmiany naszej kultury, tradycji, relacji małżeńskich i rodzinnych oraz marginalizacji religii, zgodnie
z nową lewicową ideologią genderową.
Zapisy konwencji mówią wprost o „wykorzenianiu stereotypowych ról kobiet i
mężczyzn”(rozdział III, art. 12 pkt 1), co godzi w wolność wyboru sposobu życia oraz oznacza
promocję przez państwo nietypowych form relacji, np. jednopłciowych związków partnerskich.
Poprzez anarchizowanie życia społecznego, podważanie uznanych norm i wartości oraz
wspólnot podstawowych, jakimi są małżeństwo i rodzina, konwencja ta nie wpłynie na obniżenie

poziomu przemocy. Nastąpi raczej jej podwyższenie w relacjach międzyludzkich, na co wskazują
badania Agencji Praw Podstawowych UE. Wynika z nich, że kraje, które wprowadziły rozwiązania
zgodne z filozofią konwencji CAHVIO, mają wyższy stopień przemocy wobec kobiet niż w Polsce.
Konwencja ta:
– wprowadzi do polskiego prawa, polityki społecznej i programów szkolnych zamęt prawny,
powodowany redefinicją płci, zgodną ze skrajnie feministyczną ideologią gender (art. 3 c; art.12.1;
art. 14 pkt 1 i 2);
– wymusi biologistyczną edukację seksualną typu B, pozbawioną kontekstu małżeństwa i
rodziny oraz nauczanie o tzw. „niestereotypowych rolach płciowych”;
– spowoduje utratę suwerenności Polski w sprawach dotyczących wartości etycznych i
rodzinnych oraz kosztowny system monitorowania realizacji zapisów konwencji przez
międzynarodowy komitet GREVIO;
– naruszy konstytucyjny porządek prawny, w tym zapisy mówiące o ochronie małżeństwa i
rodziny oraz prawie rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, a także
zapewniające światopoglądową bezstronność państwa oraz równość kobiet i mężczyzn (art.18;
art. 25 p.2; art. 48).
Wprowadzenie Konwencji CAHVIO w życie zaprzeczyłoby istocie polityki rodzinnej, gdyż
zaleca ona „wykorzeniane” stereotypowych relacji, czyli takich, jakie odnajdujemy w małżeństwie i
rodzinie. Szczególnie w obecnej sytuacji rodzina powinna być doceniania i chroniona, bo bez niej
nie zostanie rozwiązany ani kryzys demograficzny, ani problemy gospodarcze. Z tego powodu
konwencja CAHVIO jest głęboko sprzeczna z najlepiej pojętą polską racją stanu.
W imieniu 87 organizacji rodzinnych zrzeszonych w Polskiej Federacji Ruchów Obrony
Życia: Paweł Wosicki (prezes), Anna Dyndul, Jakub Bałtroszewicz, Aleksandra Gil, Ks. Ryszard
Halwa, Ewa Kowalewska, ks. Stanisław Kaniewski, Lidia Klempis, Lech Łuczyński, Paweł
Majewicz, Antoni Szymański, Hanna Wujkowska, Antoni Zięba, Urszula Wosicka, Piotr Zajkowski
* * * * * *

Apel Krajowej Rady Katolików Świeckich przy KEP
Wybrałem Boga - wybieram życie
Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie,
Z Pisma Świętego i nauczania Kościoła wiemy, że życie pochodzi od Boga i jest święte, że
tylko Bóg jest Panem życia. Również na mocy przepisów polskiego prawa życie człowieka
„pozostaje pod ochroną prawa od chwili poczęcia, zaś wszelkie czyny zmierzające do
pozbawienia go życia, w tym w szczególności przerwanie ciąży, są generalnie zakazane” (wyrok
Trybunału Konstytucyjnego z 28.05.1997r., K 26/96). Wydaje się więc, że zarówno Kościół jak i
Państwo Polskie stoją na straży życia ludzkiego, bo również świeckie Państwo przyznaje, że w
momencie poczęcia w łonie matki powstaje człowiek). A jak to wygląda od strony praktyki?
Jak wiemy, 7 stycznia 2015 Komisja Europejska podjęła decyzję, że pigułki "dzień po" o
nazwie "ellaOne", stosowane jako tzw. antykoncepcja awaryjna, mogą być sprzedawane bez
recepty we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Jednakże rzecznik komisarza UE ds. zdrowia
wyjaśnił, że "Jeżeli jednak jakiś rząd chce utrzymać sprzedaż na recepty, to może to zrobić".
Tymczasem nasz Rząd ustami rzecznika Ministerstwa Zdrowia p. Krzysztofa Bąka (w jego
wypowiedzi dla serwisu Wyborcza.pl) przekazał nam przesłanie: " Tabletka "dzień po" będzie w
Polsce bez recepty. Taką decyzję podjęła Komisja Europejska, więc my musimy się do tego
dostosować". Rząd Rzeczypospolitej Polskiej nie skłonił się do szerokiej fali krytyki takiej decyzji i
apelu o jej zmianę, m. in. Konferencji Episkopatu Polski i Krajowej Izby Aptekarskiej. Krajowa
Rada Katolików Świeckich również wystosowała do Ministerstwa Zdrowia swój sprzeciw.
Cóż nam pozostaje czynić? Chrześcijańska troska o życie powinna przede wszystkim
obejmować modlitwę - prośbę do Boga o ochronę życia, ponieważ " większy jest Ten, który w was
jest, od tego, który jest w świecie" (1J 4, 4). Niech naszą modlitewną odpowiedzią na ułatwianie
przez Ministerstwo Zdrowia zabijania dzieci będzie liczne i chętne włączenie się w dzieło

Duchowej Adopcji. Szczegóły dostępne są na stronie duchowa-adopcja.pl. Do dzieła Duchowej
Adopcji można będzie przystąpić w bardzo wielu kościołach 25 marca 2015 w święto
Zwiastowania Pańskiego, będące również Dniem Świętości Życia.
Historia zna wiele przypadków ludobójstwa, zna też przypadki cudownych ocaleń.
Uratowany w Egipcie przez kobietę z pokolenia Lewiego chłopiec to Mojżesz, który wyprowadził
Izrael z domu niewoli do Ziemi Obiecanej. Dziecię uratowane z Rzezi Niewiniątek przez Józefa i
Maryję to Jezus - nasz Zbawiciel. Uratowany również dzięki Twojej modlitwie człowiek może
zostać bohaterem. Może też jednak kroczyć drogą zbrodni. Tego nie wiemy. Ale jedno jest pewne:
Bóg nas kocha i daje życie. Każdy poczęty człowiek ma prawo do życia biologicznego oraz do
poznania Boga, przyjęcia zbawienia i do życia wiecznego w domu Ojca w niebie. Wymódlmy tym
zagrożonym dzieciom życie. Zaświadczmy Bogu, społeczeństwu i sobie, że wybrawszy Boga
zawsze wybieramy życie. Bo życie rodzi się z życia.
Kazimierz Kryla
Przewodniczący Krajowej Rady Katolików Świeckich
* * * * * * *

II Krucjata Modlitwy w intencji Ojczyzny
Kwiecień - Za katolików, aby z odwagą dawali świadectwo uczciwości
i bezinteresowności w życiu publicznym naszego kraju.
Maj - Aby miłość do Maryi wiązała się z naśladowaniem jej postawy wobec
Boga i ludzi.
* * * * * * *

Kalendarz najbliższych spotkań ORRK
- 18 kwietnia - Spotkanie Plenarne ORRK, godz. 10.30, Dom Amicusa
- 26 września - Spotkanie Rady Programowej ORRK, godz. 10.30
* * * * * *
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