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" Nie bójcie się, 
otwórzcie, otwórzcie na 
oścież drzwi 
Chrystusowi i Jego 
zbawczej władzy! 
Otwórzcie granice 
państw, systemów 
ekonomicznych i 
politycznych, szerokie 
dziedziny kultury, 
cywilizacji, rozwoju! Nie 
bójcie się!." 

Św. Jan Paweł II 
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Podczas XII kongregacji gene-

ralnej Synodu Biskupów nt. 

rodziny 16 października 

przedstawiono wyniki prac 10 

grup językowych: trzech angielskich i włoskich oraz 

dwóch francuskich i hiszpańskich. Grupy te (circoli 

minori) pracowały nad oceną tzw. „Relatio post di-

sceptationem” (RPD) z 13 października, czyli podsu-

mowaniem przebiegu dotychczasowych obrad, a 

także nad różnymi propozycjami i sugestiami, aby 

włączyć je później do „Relatio Synodi” (RS), tzn. do 

ostatecznego, końcowego dokumentu tego zgroma-

dzenia. W obradach kongregacji brał udział papież 

Franciszek. 

W auli synodalnej panowało przede wszystkim duże 

zamieszanie z powodu ogłoszenia wspomnianej RPD, gdyż ojcowie synodalni zwracali 

uwagę, że ten dokument roboczy nie wyraża ich jednogłośnego i podzielanego przez 

wszystkich stanowiska. W tej sytuacji, wyraziwszy uznanie dla wielkiej pracy wykona-

nej nad nim i jego strukturą, uczestnicy obrad w grupach językowych przedstawili 

własne propozycje. 

W pierwszej kolejności podkreślono, że „Relatio” skupia się na troskach rodzin prze-

żywających kryzys, nie odnosząc się szerzej do pozytywnego przesłania Ewangelii ro-

dziny, do faktu, że małżeństwo jako sakrament i nierozerwalny związek mężczyzny i 

kobiety jest wartością ciągle jeszcze bardzo aktualną i w którą wierzy wiele par. Wyra-

żono w związku z tym życzenie, aby w RS znalazło się mocne przesłanie zachęty i 

wsparcia ze strony Kościoła dla małżonków wiernych sobie. 

Intencje mszalne: 
 

Niedziela,  19 października2014 
800 ++ Michalina, Wanda, Marian, Henryk zm. z rodz. Wieliczkiewicz 
930 + Wiktoria, Władysłąw, Olga i Jan zm. z rodziny 
1100 +15r.ś. Stanisław Witka 
1100 dziękczynna z okazji 80r.ur. Teresy Kostrzewa 
1230 + Franciszkę, Antoniego, Mieczysław, Zdzisław 
1800 + Kasyna Franciszek24r.ś zm. z rodziny Kasyna 
Poniedziałek, 20 października 2014 
700 
1800  ++ Janina, Piotr, Wojciech, Adam, Jana, Marii, Bogdan, i zm. z 
rodz. Zamojskich, Ziemblickich, Grusieckich 
Wtorek, 21 października 2014 
700     
1800 
Środa  22 października 2014 
700 
1800 + 1r.ś. Stanisława Hitner 
Czwartek, 23 października 2014 
700 
1800+ Jerzy Pisarski 
Piątek, 24 października 2014 
700 
1800  + Ireneusz Jabłoński o spokój duszy 
Sobota, 25 października  2014 
700   
1800 + Teresa Dobies 30d.p.p. 
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Ponadto zasadnicze znaczenie ma lepsze podkreślenie nauczania o małżeństwie, ak-

centując zwłaszcza to, że jest to dar Boży. Inne sugestie proponują włączenie do przy-

szłego dokumentu synodalnego tych elementów, które nie znalazły się w RPD, np. 

sprawy adopcji, co do których wyrażono życzenie uproszczenia procedur biurokra-

tycznych zarówno krajowych, jak i międzynarodowych, zagadnień biotechnologii i 

szerzenia kultury za pośrednictwem internetu, co wpływa na życie rodzinne, jak rów-

nież uwagi nt. ważności polityki prorodzinnej. 

Mówiono też o potrzebie zwrócenia większej uwagi na obecność osób starszych w 

gronie rodzinnym oraz na rodziny żyjące w skrajnym ubóstwie, ujawniając także dra-

maty prostytucji, obrzezania kobiet oraz wykorzystywania nieletnich w celach seksu-

alnych i w pracy. Zwracano uwagę na zasadniczą rolę rodzin w ewangelizacji i przeka-

zywaniu wiary, ze szczególnym uwzględnieniem powołania misyjnego. A wszystko to 

ma na celu zaproponowanie zrównoważonej i globalnej oceny idei „rodziny” w zna-

czeniu chrześcijańskim. 

Członkowie „circoli minori” mówili, że Kościół ma być domem przyjmującym wszyst-

kich, aby nikt nie czuł się odrzucony. Ale wyrażono też życzenie wyrażania się z więk-

szą jasnością, aby uniknąć nieporozumień, wahań i eufemizmów językowych, np. nt. 

stopniowości, aby nie doszło do stopniowania prawa. Ponadto w niektórych grupach 

panowało zamieszanie z powodu analogii z punktem 8. soborowej konstytucji „Lumen 

gentium”, która mogłaby stwarzać wrażenie, jakoby Kościół chciał uprawomocnić 

sytuacje rodzin nieregularnych, także że mogłyby one stanowić etap na drodze do 

małżeństwa sakramentalnego. Inne grupy proponowały pogłębienie koncepcji „ko-

munii duchowej”, aby ją docenić i ewentualnie propagować i szerzyć. 

W odniesieniu do dopuszczenia do Eucharystii osób rozwiedzionych, które ponownie 

wstąpiły w związki małżeńskie, wyrażono dwa poglądy. Z jednej strony sugerowano, 

aby dotychczasowe nauczanie w tej sprawie pozostało niezmienione, z drugiej zaś 

zastanawiano się nad możliwością zezwolenia na Komunię św., kierując się współczu-

ciem i miłosierdziem, ale tylko pod ściśle określonymi warunkami. Sugerowano też, że 

w niektórych wypadkach sprawę winna zbadać odpowiednia komisja międzydyscypli-

narna. 

Wiele uwagi poświęcono też osobom rozwiedzionym, które jednak nie zawarły no-

wych związków i nieraz są bohaterskimi świadkami wierności małżeńskiej. Jednocze-

śnie wyrażono życzenie przyspieszenia procedur uznania nieważności małżeńskiej i 

stwierdzenia jej ważności. Przypomniano także, że dzieci nie są ciężarem, ale stano-

wią dar Boży, owoc miłości małżonków. 

Uczestnicy obrad poprosili również o większe ukierunkowanie chrystocentryczne i o 

większe podkreślenie więzi między sakramentami małżeństwa i chrztu. Wizja świata 

winna wychodzić z optyki Ewangelii, aby zapraszać ludzi do nawrócenia serca. 

Uznając niemożność zrównania małżeństwa mężczyzny i kobiety ze związkami osób 

tej samej płci, zwracano uwagę, że osoby o takich skłonnościach winny być otoczone 

opieką duszpasterską i należy troszczyć się o ich godność, ale tak, aby nie wyglądało 

to na aprobatę ich postaw i sposobu życia przez Kościół. W sprawie wielożeństwa, 

zwłaszcza tych poligamistów, którzy nawróciwszy się na katolicyzm, pragną przystę-

pować do sakramentów, zaproponowano badania globalne i pogłębione. 

Uczestnicy obrad w grupach językowych doradzili także szerszą refleksję nad postacią 

Maryi i Świętej Rodziny, aby zaproponować ją jako wzorzec do naśladowania dla 

wszystkich komórek rodzinnych. I wreszcie wyrażono prośbę o stwierdzenie, że RS 

będzie dokumentem przygotowującym do zgromadzenia zwyczajnego Synodu, zapla-

nowanego na październik przyszłego roku. 

Święci znani… i nie znani 

Święty Marcin z León, prezbiter 

Marcin urodził się ok. roku 1130 w León, w Starej Kastylii w Hiszpanii. Wcze-

śnie stracił matkę. Razem z ojcem wstąpił do augustiańskich kanoników 

regularnych w San Marcelo, gdzie zdobył wykształcenie. Po śmierci ojca 

odbył pielgrzymkę do Rzymu, Konstantynopola i Jerozolimy. Po powrocie do 

Hiszpanii otrzymał święcenia kapłańskie i przebywał do końca życia w klasz-

torze św. Izydora w León. Zasłynął za życia swoją świętością i pismami asce-

tycznymi. Ściśle przestrzegał zakonnych obserwancji, był serdeczny dla współbraci i miał wiel-

kie nabożeństwo do Najświętszego Sakramentu. Pisał komentarze do Nowego Testamentu (do 

Listów i Apokalipsy). Zmarł z przyczyn naturalnych w León 12 stycznia 1203 r. Wkrótce w ko-

ściele św. Izydora dedykowano mu odrębną kaplicę i co roku obchodzono wspomnienie w 

dniu jego śmierci. 

HUMOR 

Pewien niedowiarek mówi do księdza: 
Chrześcijaństwo istnieje już dwa tysiące lat, a ja nie widzę, by 
ludzie przez ten 
czas choć trochę zmienili się na lepsze... 
Na to ksiądz: 
- Woda istnieje od miliardów lat, a niech pan się przyjrzy swojej szyi! 

 Ogłoszenia Parafialne 

1. Do nabycia Gość Niedzielny przy wyjściu z kościoła. 

2. Bóg zapłać za ofiary złożone tydzień temu na tacę. 
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