
Czcigodni Księża, 
Osoby życia konsekrowanego, 
Szanowni Państwo

Papież Franciszek zaprosił nas wszystkich do nowego spojrzenia na dusz-
pasterstwo małżeństw i rodzin, które powinno być „zasadniczo misyjne, 
wychodzące, będące blisko ludzi” (AL 230). Do realizacji tego papieskie-
go wezwania zaproszone są wszystkie osoby zaangażowane w duszpa-
sterstwo małżeństw i rodzin oraz w inne inicjatywy pomagające rodzinie 
spełniać jej funkcje w duchu wartości chrześcijańskich. Dlatego właśnie 
organizujemy I Krajowe Forum Inicjatyw na rzecz Małżeństwa i Rodziny. 

Chcemy odczytać przesłanie adhortacji apostolskiej „Amoris laetitia”  
i w warunkach współczesnego świata pomóc cieszyć się prawdziwą miło-
ścią. To spotkanie powinno zaowocować propozycjami pracy pastoralnej 
z małżeństwami i rodzinami w naszych parafiach. Celem, który nam przy-
świeca, jest przygotowanie konkretnych programów oraz koordynacja na 
poziomie ogólnopolskim wszystkich działań i inicjatyw promujących mał-
żeństwo, rodzinę oraz życie. 

Pragniemy, aby nasze działania opierały się na solidnej refleksji filozo-
ficzno-teologicznej, ale także zmierzały do trzeźwej oceny aktualnej sytu-
acji małżeństwa i rodziny. Temu będzie poświęcony pierwszy dzień nasze-
go spotkania. 

Nie bez znaczenia jest to, że po raz pierwszy spotkamy się w tak szero-
kim gronie osób, wspólnot, instytucji, które na co dzień pracują dla rodzin, 
modlą się z nimi, niosą konkretną pomoc. Bardzo nam zależy, abyśmy 
drugiego dnia aktywnie uczestniczyli w dyskusjach panelowych, podzielili 
się doświadczeniem, wskazali perspektywy rozwoju i wspólnie wypraco-
wali program działań, które według zamysłu papieża Franciszka pozwolą 
uczynić z parafii centrum duszpasterstwa małżeństw i rodzin, miejsce spo-
tkania dla wszystkich, którzy pragną odkryć piękno miłości.  

Serdecznie zapraszamy do Gniezna!

Organizatorzy

Szczegółowe informacje o Forum oraz możliwość zgłoszenia udziału w wyda-
rzeniu na stronie www.forummalzenstwairodziny.pl. 



I Krajowe Forum Inicjatyw  
na rzecz Małżeństwa i Rodziny
w ramach uroczystości 600–lecia prymasostwa 

Gniezno, 19–20 czerwca 2017 r.

19 czerwca 2017, poniedziałek
9.00 – 10.00 Recepcja. Centrum Edukacyjno-Formacyjne (ul. Seminaryjna 2)

10.00 – 10.30 Rozpoczęcie, przywitanie gości 
Moderator: Tomasz Królak Zastępca Redaktora Naczelne-
go Katolickiej Agencji Informacyjnej.
Słowo wprowadzające: abp Wojciech Polak, Prymas Polski, 
Biskup Gnieźnieński
bp Jan Wątroba, Biskup Rzeszowski, Przewodniczący Rady 
ds. Rodziny KEP
ks. dr hab. Franciszek Jabłoński, Dyrektor Diecezjalny Papie-
skich Dzieł Misyjnych, Diecezjalny Duszpasterz Rodzin

10.30 – 11.15 Filozoficzno-antropologiczne podstawy małżeństwa i rodziny, 
ks. prof. Tadeusz Guz, wykładowca Katolickiego Uniwersyte-
tu Lubelskiego.

11.15 – 12.00 Teologia ciała Jana Pawła II – reminiscencje „Amoris laeti-
tia”, ks. dr Przemysław Kwiatkowski, rektor PWSD w Gnieź-
nie, prof. Instytutu św. Jana Pawła II Studiów nad Małżeń-
stwem i Rodziną w Rzymie.

Modlitwa Anioł Pański 
12.00 – 12.30 Przerwa na kawę
12.30 – 13.15 Rodzina w nowoczesnym porządku prawnym – głos Mini-

sterstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Nowoczesna polityka rodzinna Elżbieta Rafalska, Minister 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Czego potrzebuje polska rodzina? dr hab. Mieczysław Gu-
zewicz, teolog, autor wielu publikacji z zakresu małżeństwa 
i rodziny, rekolekcjonista, konsultor Rady ds. Rodziny KEP, eks-
pert w Ministerstwie Rodziny, Pracy i olityki Społecznej.

13.30 – 15.00 Obiad
15.00 – 15.45 Praktyczne zasady wdrażania „Amoris laetitia” w duszpaster-

stwie małżeństw i rodzin w Polsce, ks. dr Przemysław Drąg, 
Dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin. 

15.45 – 17.30 Dyskusja: moderator Tomasz Królak
18.00 – 19.00 Msza św. w katedrze gnieźnieńskiej – przewodniczy i ho-

milię wygłosi kard. Kevin Joseph Farrell Prefekt Dykasterii  
ds. Świeckich, Rodziny i Życia.

19.30 Kolacja
20.30 Koncert - Centrum Edukacyjno-Formacyjne
21.15 Spotkanie integracyjne 
22.30 Zakończenie 



20 czerwca 2017, wtorek 
8.00 Śniadanie (w miejscu zakwaterowania)

Moderator: ks. dr Przemysław Drąg 
9.00 – 10.15 Zaangażowanie katolików świeckich w głoszenie Ewangelii 

rodziny – „Amoris laetitia”, kard. K. J. Farell.
10.15 – 10.30 Wprowadzenie do dyskusji panelowych – ks. Tomasz Jakle-

wicz, redaktor „Gościa Niedzielnego”.
10.30 – 11.00 Przerwa na kawę 

Po przerwie w 3 różnych salach 

11.00 – 12.30 Dyskusje panelowe
I Wyzwania formacji i towarzyszenia w drodze do małżeństwa  – mo-
derator: redakcja „Przewodnika Katolickiego”.

Wprowadzające wykłady 15-minutowe
ks. dr hab. Jacek Goleń, kierownik Katedry Duszpasterstwa Rodzin 
w Instytucie Teologii Pastoralnej i Katechetyki KUL.
dr Ewa Porada, Diecezjalna Doradczyni Życia Rodzinnego w archi-
diecezji katowickiej, dr nauk teologicznych, współtwórczyni progra-
mu przygotowania do sakramentu małżeństwa „Ślubuję Ci…”.

II Towarzyszenie małżeństwom i rodzinom na drodze wzrostu ducho-
wego – moderator: redakcja „Niedzieli”. 

Wprowadzające wykłady 15-minutowe
ks. dr Jarosław Szymczak, dr teologii małżeństwa i rodziny, członek 
Instytutu Życia Konsekrowanego Świętej Rodziny, Dyrektor Instytutu 
Studiów nad Rodziną im. abpa K. Majdańskiego.
Agnieszka i Jakub Kołodziejowie, popularyzatorzy wiedzy psycho-
logicznej o małżeństwie,  prowadzą warsztaty, wykłady, konferen-
cje, rekolekcje dla małżeństw, autorzy Małżeńskiej Gry.

III Rozeznawanie i towarzyszenie osobom po rozpadzie małżeństwa 
sakramentalnego i żyjącym w powtórnym związku – moderator: re-
dakcja „Radia Plus”.

Wprowadzające wykłady 15-minutowe
ks. dr hab. Paweł Landwójtowicz, wykładowca akademicki UO, 
kierownik Katedry Instytutu Nauk o Rodzinie, terapeuta i doradca 
rodzinny.

Andrzej Szczepaniak, lider i współzałożyciel Wspólnoty Trudnych 
Małżeństw SYCHAR.

12.30 – 13.15 Przedstawienie wniosków do pracy i posługi na forum ogól-
nym – prowadzący: ks. Tomasz Jaklewicz i dr hab. Mieczy-
sław Guzewicz.
Odczytanie Przesłania 

13.30 Msza św. – przewodniczy abp Wojciech Polak, homilię wygłosi  
bp Jan Wątroba. Kaplica seminaryjna

14. 30 Obiad

Organizatorzy zapewniają tłumaczenie.



 

Organizatorzy: 

Abp Wojciech Polak, Prymas Polski

Rada ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski

Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin 

Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Gnieźnieńskiej


