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Album wspomnień – złoty jubileusz
bp. Andrzeja Suskiego
Płonąć Duchem Świętym
Rodzina – innej drogi nie ma

50 LAT POSŁUGI KAPŁAŃSKIEJ

Wszystkich wiernych prosimy o modlitwę za
Księdza Biskupa oraz zapraszamy do udziału
w uroczystej Mszy św. dziękczynnej, którą Biskup
Andrzej odprawi w sobotę 13 czerwca o godz. 11
w katedrze Świętych Janów w Toruniu. W sposób
szczególny zapraszamy do udziału w tej uroczystości liturgiczną służbę ołtarza. Niech nasz
liczny udział i gorąca modlitwa będą wyrazem
wdzięczności Bogu za dar posługi kapłańskiej
i pasterskiej Biskupa Andrzeja.
www.niedziela.pl

Archiwum redakcji

Bp Andrzej Suski 13 czerwca będzie
obchodził złoty jubileusz święceń
kapłańskich. Wyrażamy wdzięczność
Panu Bogu za dar powołania Księdza
Biskupa. Szczególnie dziękujemy za to,
że przed 23 laty posłał Go do Torunia,
by był naszym Pasterzem.
Biskupowi Andrzejowi dziękujemy dziś
za głoszone Słowo Boże, za ojcowską
miłość, za dobroć i mądrość serca,
którą niestrudzenie ogarnia nas,
jednocząc w drodze do Boga. Z okazji
złotego jubileuszu święceń
kapłańskich życzymy Księdzu
Biskupowi mocy Ducha Świętego
w dalszej posłudze pasterskiej. Niech
Maryja, Matka kapłanów i patronka
naszej diecezji, otacza Księdza Biskupa
płaszczem swojej opieki i wyprasza
obfite łaski po najdalsze lata.
+ Józef Szamocki
kapłani, osoby konsekrowane
i wierni świeccy diecezji toruńskiej

Biskup toruński
Andrzej Suski
77czerwca
czerwca2015
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głos z Torunia

Kapłańskie rocznice

Srebrny jubileusz

MYŚL
NA TYDZIEŃ

Wyższym Seminarium DuWja zgromadzili
chownym w Toruniu 25 masię kapłani obcho-

zapraszamy
SAI

dzący 25-lecie święceń prezbiteratu, które otrzymali 27 maja 1990 r.
w Pelplinie z rąk bp. Mariana
Przykuckiego. Jubilaci celebrowali Mszę św. pod przewodnictwem
bp. Andrzeja Suskiego.
Do grona jubilatów należą:
ks. kan. Dariusz Aniołkowski,
ks. kan. Marek Borzyszkowski,
ks. kan. Adam Ceynowa, ks. Mirosław Kaźmierski, ks. kan. dr Mariusz Klimek, ks. Wojciech Murawski, ks. Mateusz Ossowski,
ks. kan. Andrzej Piontkowski,
ks. Zdzisław Syldatk, ks. kan.
Zbigniew Walkowiak, ks. dr hab.
Zbigniew Wanat, ks. kan. Jacek

Kapłaństwo Chrystusa jest
fundamentem służby Bogu
i ludziom.
Bp Andrzej Suski

Jubilaci z Biskupem Andrzejem i moderatorami seminarium

Wyrowiński, ks. kan. Wojciech
Zawacki i ks. Marek Zieliński.
Obecny był również ks. Zbigniew

Wawrzyniak, który święcenia
kapłańskie przyjął 3 czerwca
1990 r. w Warszawie. 
SAI

15. rocznica sakry Biskupa Józefa
27 maja minęła 15. roczDfa nia
nica sakry biskupiej bp. JózeSzamockiego. Ksiądz Biskup

Wiesław Ochotny

sprawował tego dnia Mszę św.
w kościele pw. św. Maksymiliana
Kolbego w Toruniu. Obecni byli
także kapłani jubilaci, którzy
przed 25 laty przyjęli święcenia
prezbiteratu. Homilię wygłosił
bp Andrzej Suski, który podkreślił piękno kapłańskiego życia.
Wśród zgromadzonych wiernych
był obecny prezydent Torunia
Michał Zaleski, który kapłanom
życzył radości z pełnionej posługi
i mocy Ducha Świętego do jej
realizacji. 
p-b

Biskup Józef oraz jubilaci – ks. kan. Mariusz Klimek (z prawej)
i ks. kan. Andrzej Piontkowski przyjmują życzenia od prezydenta Torunia

Biskupowi Józefowi i Srebrnym Jubilatom życzymy obfitości Bożych łask
w posłudze duszpasterskiej i opieki Matki Najświętszej

GRUDZIĄDZ

Relikwie św. Jana Pawła II
dniach 8-10 maja parafia
pw. św. Stanisława Biskupa
Wi Męczennika
w Grudziądzu prze-

żywała odpust, podczas którego
Mszy św. przewodniczył bp Andrzej
Suski. Biskup Andrzej i proboszcz

II

parafii ks. Waldemar Deuter
poświęcili ołtarz boczny – miejsce na relikwie św. Jana Pawła II.
Eucharystii na wprowadzenie relikwii do świątyni przewodniczył
ks. prał. Wojciech Niedźwiecki,
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a wierni oddali cześć relikwiom św. Jana Pawła II przez ucałowanie.
Uroczystości uświetnił spektakl
muzyczny „Santo subito” w wykonaniu artystów Teatru „Prowincja”.  Aleksandra Mrozkowiak

Festiwal piosenki
religijnej
2 lipca w Chełmnie odbędzie się 2. Festiwal Piosenki Religijnej „W ramionach
Matki”. Patronat nad festiwalem objął bp Andrzej Suski. Przesłuchania odbędą
się w kościele pw. Świętych
Piotra i Pawła w Chełmnie
w ramach uroczystości odpustowych.
Biuro festiwalu: Rzymskokatolicka Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny, ul. Franciszkańska
8, 86-200 Chełmno, e-mail:
parafia@wnmpchelmno.pl.
Osoba do kontaktu: ks. Andrzej Jankowski – tel. 692-801-464.
Marsze dla życia
i rodziny
Zapraszamy do udziału w marszach dla życia i rodziny.
BRODNICA
Marsz odbędzie się 14 czerwca i rozpocznie go Msza św.
sprawowana w kościele pw.
św. Katarzyny Aleksandryjskiej o godz. 12.15. Po Eucharystii ok. godz. 13.15 nastąpi
wymarsz i przejście ulicami
miasta.
DZIAŁDOWO
Marsz odbędzie się 14 czerwca. O godz. 17 zostanie odprawiona Msza św. w sanktuarium Męczenników Działdowskich. Po Eucharystii
mieszkańcy Działdowa przejdą w marszu ulicami miasta.

www.niedziela.pl

wiadomości

PŁONĄĆ DUCHEM ŚWIĘTYM
W sobotni wieczór 23 maja w różnych miejscach diecezji wierni mieli okazję spotykać się
na czuwaniach modlitewnych przygotowujących do uroczystości Zesłania Ducha Świętego
siedmiu toruńskich kościoWkalanego
łach stacyjnych: pw. NiepoPoczęcia Najświętszej
Maryi Panny (Stawki), pw. Miłosierdzia Bożego i św. Faustyny
(Koniuchy), pw. św. Jakuba Apostoła (Rynek Nowomiejski), pw.
Chrystusa Króla (Mokre), pw. św.
Antoniego (Wrzosy), pw. Michała
Archanioła (Rybaki, michalici),
pw. Matki Bożej Częstochowskiej
(Na Skarpie, paulini) odbyło się
czuwanie modlitewne, którego
program we współpracy z osobami świeckimi przygotował ks. dr
Jarosław Ciechanowski, dyrektor
Wydziału Duszpasterstwa Rodzin
w toruńskiej kurii. W jego ramach
była również okazja do czuwania,
które jezuici połączyli z ewangelizacją i poprowadzili na scenie przy
kościele pw. Ducha Świętego na

Rynku Staromiejskim, a w Wyższym Seminarium Duchownym
czuwanie było szczególnie adresowane do młodzieży. Spotkania były
wołaniem o dary Ducha Świętego:
mądrości, rozumu, rady, męstwa,
umiejętności, pobożności i bojaźni
Bożej. Do tych darów nawiązywały
modlitwy, czytania z Biblii oraz
rozważania, osadzające modlitwę
w realiach codzienności.
Ważny element czuwania stanowiły symbole, wręczane uczestnikom: lampka, pudełko zapałek
do podtrzymywania w niej światła, zawierające dodatkowo karteczkę z biblijnym cytatem, jedna
z ksiąg Pisma Świętego, ziarna
gorczycy, różaniec. Wyrazem
prośby o dar męstwa była adoracja krzyża. Po czuwaniu nastąpił przemarsz uczestników do

SAI

TORUŃ

Bp Andrzej Suski przewodniczy Mszy św., która zgromadziła rzeszę
wiernych z całego miasta

katedry Świętych Janów. Tam
bp Andrzej Suski przewodniczył
radosnej, sprawowanej w nocy

Eucharystii, która zgromadziła
rzeszę wiernych z całego miasta.
Tomasz Strużanowski

parafii pw. św. Mikołaja BiskuWstością
pa w Chełmży przed uroczyZesłania Ducha Święte-

go ponad 200 osób wypraszało
w konkatedrze Trójcy Świętej
dary Ducha Świętego dla członków wspólnoty parafialnej, w tym
szczególnie dla dekanalnych
wolontariuszy ŚDM 2016 oraz
duszpasterzy. Spotkanie przygotowali i poprowadzili członkowie
Wspólnoty Miłości Ukrzyżowanej
z Torunia i Wspólnoty Modlitewnej „Samuel” z Chełmży z ks.
Karolem Schmidtem. Wchodzących do świątyni witali kapłani
i członkowie „Samuela”, wręczając symboliczne płomienie
z wypisanymi darami Ducha
Świętego. Każdy miał się modlić
o jeden konkretny dar dla siebie.
Czuwanie rozpoczęto wprowadzeniem ikony Matki Bożej
Oblubienicy Ducha Świętego.
Rozważano wybrane wersety

www.niedziela.pl

z Psalmu 34, podczas modlitwy
uwielbienia modlono się o uwolnienie darów Ducha Świętego
drzemiących w każdym dorosłym chrześcijaninie, w nawach
bocznych kościoła prowadzono
modlitwę wstawienniczą. W czasie adoracji Najświętszego Sakramentu odmówiono modlitwę
uwielbienia, a prośby dotyczyły
ożywienia ducha apostolskiego
dla duszpasterzy, katechetów,
członków parafialnych ruchów
i stowarzyszeń oraz wolontariuszy ŚDM.
O godz. 23.30 w konkatedrze Eucharystii przewodniczył
i słowo Boże wygłosił proboszcz
ks. kan. Krzysztof Badowski.
Koncelebransami byli opiekunowie wspólnot: ks. Karol
Schmidt, ks. Bartosz Fiałkowski
i ks. Dawid Gapiński. Oprawę
liturgiczną przygotowali przedstawiciele ruchów i stowarzyszeń

Wojciech Wichnowski

CHEŁMŻA

Wprowadzenie ikony Matki Bożej Oblubienicy Ducha Świętego

katolickich, dorośli członkowie
liturgicznej służby ołtarza.
Wśród darów ofiarnych były
winogrona, które po Eucharystii
rozdano wiernym jako symbole owoców życia według Ducha

Świętego. Uczestników obdarowano Ewangelią wg św. Mateusza. Był to prezent od redakcji
tygodnika „Niedziela”.
Wojciech Wichnowski
Ks. Karol Schmidt
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ALBUM WSPOMNIEŃ
Młody kapłan Andrzej Suski (pierwszy z lewej) podczas Mszy św.
celebrowanej przez papieża Pawła VI w kaplicy polskiej w Grotach
Watykańskich 3 maja 1966 r.

Radość dzielona jest radością podwójną. Spotkanie z papieżem
Franciszkiem na Placu św. Piotra
Bp Andrzej Suski i bp Józef Szamocki z papieżem Benedyktem XVI
podczas wizyty ad limina w 2007 r.

Zdjęcia: Archiwum bp. Andrzeja Suskiego

Biskup Andrzej i pierwszy biskup pomocniczy Jan Chrapek wraz
z pracownikami kurii podczas wizyty św. Jana Pawła II w Toruniu w 1999 r.
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Archiwum redakcji

50 LAT POSŁUGI KAPŁAŃSKIEJ BISKUPA ANDRZEJA SUSKIEGO

Jubileusz to okazja do wspomnień. Wspominamy wydarzenia, które mocno wyryły się
w pamięci, a które przy przeglądaniu starych
fotografii na nowo ożywają. Trudno zliczyć
liczbę sprawowanych Mszy św., udzielonych
sakramentów i spotkań z ludźmi, które miały
miejsce w ciągu 50 lat posługi Biskupa Andrzeja.
Trudno znaleźć słowa, które w pełni oddałyby
życzliwość, otwartość i dobroć serca naszego
Pasterza. Zajrzyjmy zatem do albumu
wspomnień, niech przemówi obraz, który
często potrafi wyrazić więcej niż słowa.

Archiwum redakcji

Uroczysty ingres pierwszego biskupa diecezji toruńskiej 31 maja 1992 r.

Powitanie Obrazu Jasnogórskiego na rozpoczęcie peregrynacji w diecezji
toruńskiej w 2012 r.

Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi
Andrzejowi Suskiemu
z okazji

złotego jubileuszu kapłaństwa

Archiwum bp. Andrzeja Suskiego

życzenia błogosławieństwa Bożego,
łaski zdrowia i siły
do pełnienia posługi w winnicy Pana
oraz pokoju serca pomnażanego przez wiarę,
nadzieję i miłość
Nabożeństwo w święto św. Stanisława Kostki w Watykanie podczas ostatniej
sesji obrad Soboru Watykańskiego II. Bp Andrzej Suski jako diakon pierwszy
z prawej
www.niedziela.pl

składa
Redakcja Tygodnika Katolickiego „Niedziela”
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Archiwum redakcji

Bp Andrzej Suski zawsze duchowo towarzyszy
pielgrzymującym na Jasną Górę. W 2004 r. razem
z nimi wyruszył na pątniczy szlak: głosił konferencje,
sprawował Msze św., a także chrzcił

Archiwum redakcji

Archiwum redakcji

50 LAT POSŁUGI KAPŁAŃSKIEJ BISKUPA ANDRZEJA SUSKIEGO

Archiwum redakcji

Joanna Kruczyńska

Podczas spotkania wigilijnego z pierwszym zespołem redakcyjnym
„Głosu z Torunia”

Zawsze uśmiechnięty, zawsze wśród ludzi. Biskup Andrzej w otoczeniu
dzieci podczas śpiewania kolęd na toruńskim Rynku Staromiejskim

VI
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Biskup Andrzej z wielką troską pochyla się nad chorymi

wywiad z Biskupem Andrzejem na ogólnopolskich stronach 20-22
www.niedziela.pl

z diecezji

Są ludzie – są serca

„PRZEMOC
WOBEC
KOBIETY
W BIBLII?”

17 maja w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Górsku,
z inicjatywy uzdolnionej muzycznie młodzieży mieszkającej
w internacie ZSPS i VIII LO w Toruniu, została odprawiona
Msza św. w intencji chorej Tosi

atedra Biblistyki WydziaKw Toruniu
łu Teologicznego UMK
zorganizowała

www.niedziela.pl

Marta Olszewska

T

osia urodziła się 8 miesięcy temu z bardzo rzadkim,
genetycznie uwarunkowanym zespołem wad wrodzonych
(zespół Pfeiffera lub Cruzona –
rodzice jeszcze czekają na
potwierdzenie badań genetycznych). Główną cechą schorzenia
dziewczynki jest kraniokinostoza, czyli zbyt szybko zrośnięte
szwy czaszki, powodujące zniekształcenie główki, niedorozwój
środkowej części twarzy, m.in.
wytrzeszcz oczu i takie ukształtowanie podniebienia, które utrudnia jedzenie. Również paluszki
u rąk, zdeformowane chorobą,
utrudniają chwytanie.
Tosię, aby mogła żyć normalnie, czeka długi cykl bardzo
skomplikowanych i kosztownych
operacji. Będzie to długotrwała
i bolesna walka o normalność
i beztroskę. Już teraz wiadomo,
że jedna z operacji będzie musiała odbyć się w USA. – Rodzice
Tosi nie są w stanie samodzielnie
udźwignąć tego ciężaru finansowego – mówi ciocia dziewczynki,
prezes stowarzyszenia na rzecz
niesienia pomocy Tosi.
Gotowość pomocy Tosi wykazała grupa młodych uzdolnionych
osób, grających i śpiewających
w zespole „Nice” pod kierunkiem wychowawcy internatu
ZSPS i VIII LO w Toruniu Łukasza Urbańskiego i pod patronatem kierownik internatu Izabeli
Nowak-Przygody. Mimo że nie co
dzień decydujemy się bezinteresownie przeznaczyć swój czas
dla innych, młodzież z internatu wykazała się wrażliwością
na potrzeby drugiego człowieka, zaangażowaniem i ofiarnością. Członkowie zespołu „Nice”
żywiołowym śpiewem i własnym
akompaniamentem zintegrowali

Tosia czeka na pomoc ludzi dobrej woli. Czeka ją wiele operacji
na drodze do normalnego życia

wiernych i zachęcili do wspólnego
śpiewania. Młodzi artyści swoim
występem wzruszyli zebranych,
ujęli pięknymi głosami oraz ekspresją artystyczną. Ich występ
został nagrodzony gromkimi
brawami.
W Mszy św., odprawianej przez
proboszcza ks. Stanisława Pyzika, uczestniczyła Tosia wraz
ze swoimi rodzicami i siostrą.
Pogodna, uśmiechnięta dziewczynka wytrwale obserwowała
to wydarzenie. – Tosia to bardzo
radosne dziecko i ma w sobie
moc, dzięki której rozwesela
wszystkich wkoło – mówi ciocia
Tosi.
Występ młodzieży podczas
Mszy św. był wzruszającą chwilą,
która radowała serca, integrowała obecnych w świątyni wokół
Tosi i jej bliskich, stanowiła lekcję
solidarności i pokory.
Wiesława Bielak

Zapraszamy na koncert charytatywny dla Tosi, który odbędzie
się 14 czerwca o godz. 17
w Centrum Edukacji Młodzieży
im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku. Koncert organizują młodzież
i wychowawcy internatu ZSPS
i VIII LO w Toruniu.
– Naszym marzeniem jest znalezienie takich osób, które pomogą
nam udowodnić, że wszystkie
marzenia się spełniają, nawet te,
które wydają się mało realne –
mówi Marta Olszewska, prezes
stowarzyszenia pomagającego
Tosi.
Osoby pragnące zaangażować
się w pomoc dla Tosi prosimy
o kontakt ze Stowarzyszeniem
im. Antoniny Olszewskiej – Tosia,
tel. 603-443-005, e-mail: stowarzyszenie.tosia@gmail.com.
Patronat medialny nad koncertem objął Tygodnik Katolicki
„Niedziela”,„Głos z Torunia”

konferencję biblijną
pt. „Przemoc wobec kobiety
w Biblii?”, która odbyła się
14 maja w Centrum Dialogu
przy pl. ks. Stefana W. Frelichowskiego w Toruniu. Wśród
prelegentów znaleźli się:
dr Barbara Strzałkowska,
ks. dr hab. Sławomir Stasiak,
ks. dr hab. Paweł Podeszwa,
s. dr Judyta Pudełko PDDM,
s. mgr Weronika Orel OSB,
ks. prof. dr hab. Wojciech
Pikor.
Prelegenci podkreślali, że
Biblia potępia wszelką przemoc, nie propaguje jej i nie
usprawiedliwia. Niestety,
często narzucamy Biblii to,
co sami w niej widzimy,
a nie odczytujemy tego, co
w istocie w niej jest. Kobieta w Biblii przynależała do
rodziny – najpierw była córką,
siostrą, potem żoną, matką.
Wszelkie zalecenia więc należy odczytywać jako wyraz
troski o kobiety, bowiem
przepisy prawa dotyczyły
wszystkich, zaś mężczyźni –
z uwagi na ówczesny ustrój
patriarchalny – zobowiązani
byli do stania na straży tego
prawa i czuwania nad jego
przestrzeganiem.
Tym, co najbardziej podkreślali wszyscy prelegenci, był
fakt, że Biblię tylko wtedy
można prawidłowo odczytać
i zrozumieć, gdy jej zapisy
rozpatruje się w społecznym
i kulturowym kontekście
czasów, w jakich powstały.
Ponadto należy uwzględnić
aspekt analizy literackiej
tekstu oraz użytych w nim
metafor.
Joanna Kruczyńska
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„Toruńskie Dni Dialogu: Rodzina” – taki tytuł
nosił cykl wydarzeń zorganizowanych przez
Wyższą Szkołę Filologii Hebrajskiej w Toruniu oraz Fundację Hodos – odbyły się pod
patronatem „Niedzieli”. W dniach 16-24 maja
w parafii Ojców Franciszkanów na Podgórzu
odbyło się ponad 20 różnego rodzaju spotkań: projekcji filmów, koncertów, wystaw,
spotkań autorskich, spektakli teatralnych
i nabożeństw

Archiwum Wyższej Szkoły Filologii Hebrajskiej w Toruniu

głos z Torunia

O życiu rodziny hinduistycznej w Indonezji opowiada
Renata Lesner-Szwarc

RODZINA – INNEJ DROGI NIE MA

Z

amierzeniem organizatorów było przedstawienie
cech i wartości rodziny polskiej oraz rodzin z innych, mniej
znanych kultur i religii, w różnych aspektach i kontekstach.
W ramach Dni Dialogu słuchacze
zapoznali się z życiem codziennym rodziny romskiej, poznali
życie codzienne dawnej rodziny żydowskiej, sytuację dziecka
w Afryce subsaharyjskiej, życie
rodzinne w świetle zasad islamu,
podział ról i obowiązków w rodzinie japońskiej oraz specyfikę
życia w rodzinie hinduistycznej
w Indonezji.
Zwieńczeniem cyklu spotkań
było ogólnopolskie sympozjum
poświęcone sytuacji współczesnej
polskiej rodziny chrześcijańskiej,
które odbyło się 23 maja. Zgromadziło ono całą plejadę znakomitych mówców (m.in. ks. prof.
Waldemara Chrostowskiego, dr.
hab. Mieczysława Guzewicza
czy dr hab. Dorotę Kornas-Bielę;
wkładem środowiska toruńskiego
w sympozjum było wystąpienie
ks. dr. Jarosława Ciechanowskiego, dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Rodzin w Kurii Diecezjalnej Toruńskiej).
Silnym echem odbiły się na
sympozjum problemy podjęte
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podczas zeszłorocznego synodu
biskupów. Mówcy zgodnie stanęli
w obronie prawdy o nierozerwalności małżeństwa i niemożności przyjmowania sakramentów
pokuty i Eucharystii przez osoby
żyjące w związkach niesakramentalnych, o ile nie uregulują
swej sytuacji życiowej zgodnie
z wymogami Ewangelii.
W wystąpieniach mocno
wybrzmiało nauczanie Kościoła o pięknie powołania do małżeństwa i istocie sakramentu
małżeństwa, które – jak to ujął
dr hab. Mieczysław Guzewicz –
sprowadza się do tego, że kobieta i mężczyzna w dniu ślubu
wchodzą do świątyni we dwoje,
a wychodzą we troje – z Chrystusem, który od tej pory towarzyszy
ich miłości, wspierając i umacniając ją swoimi łaskami.
Jest rzeczą pocieszającą, że
w Polsce pragnienie rodziny jest
ciągle bardzo duże; rodzina niezmiennie zajmuje pierwsze miejsce w hierarchii wartości. Kościół
nie może jednak zamykać oczu na
coraz liczniejsze, niekiedy wręcz
nagminne przypadki nieprawidłowego życia małżeńskiego i rodzinnego: rozwody, związki niesakramentalne czy wolne związki,
w których nie ma przeszkód (ale

. 7 czerwca 2015

też i pragnienia), by zawrzeć małżeństwo sakramentalne. Trzeba
szukać odpowiedzi, jakie są przyczyny tych bolesnych sytuacji,
a przede wszystkim należy znaleźć i zastosować radykalne środki zaradcze: konieczne jest (i to
w sferze praktyki duszpasterskiej,
a nie tylko teologiczno-psychologicznych rozważań teoretycznych! ) pogłębione przygotowanie
wiernych do przyjęcia sakramentu małżeństwa (w dzisiejszym
wydaniu zupełnie nie przystaje
ono do wyzwań i zagrożeń) oraz
bliższe towarzyszenie i wspieranie małżeństw na różnych
etapach ich trwania, zwłaszcza
w pierwszych latach po ślubie.
Okazywaniu miłosierdzia tym,
którzy pobłądzili, musi jednak
towarzyszyć głoszenie prawdy
o wymaganiach, które w życiu
małżeńskim stawia Chrystus.
Kościołowi w żadnym wypadku
nie wolno rozmywać jasnego
nauczania zawartego w Ewangelii. Ważną myślą, która padła też
podczas sympozjum, był postulat
większego docenienia świadectwa wiary osób rozwiedzionych
lub żyjących w separacji, które
wiernie trwają w raz przyjętym
sakramencie małżeństwa i nie
zawierają nowych związków.

Wśród wątków podjętych na
sympozjum mocno wybrzmiał
temat ojcostwa. Ojcowie to wielcy
nieobecni w procesie wychowywania dzieci. Zmiana tego stanu
rzeczy: wyzwolenie w mężczyznach poczucia odpowiedzialności, wyrwanie z nałogów
i uzależnień (np. pracoholizm,
alkoholizm, telewizja, Internet),
nauczenie, jak być dla własnych
dzieci autorytetem i skutecznie
wprowadzać je w świat wartości,
jak budzić i pogłębiać w nich życie
wiary – oto niektóre z warunków,
które muszą zostać spełnione,
aby uwolnić ogromny, niewykorzystany potencjał, kryjący się
w dojrzałym ojcostwie.
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