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Czym jest rodzina? Można by się po-
kusić o różne definicje tego pojęcia. Nie 
chodzi jednak tutaj o  jego naukowe wy-
jaśnianie, ale stworzenie takiej  definicji 
- ,,od serca”. A więc - rodzina to ludzie 
połączeni więzami krwi, więzami uczuć. 
To ludzie mieszkający pod jednym da-
chem – przynajmniej przez jakiś czas… 
To ludzie przeżywający wspólnie trudy 
codzienności i radość świętowania…

Pierwszy rok V Synodu Diecezji Tar-
nowskiej już prawie za nami. Co miesiąc 
Parafialne Zespoły Synodalne groma-
dziły się na spotkaniach, aby zgłębiać i 
zastanawiać się nad różnymi tematami, 
których centralnym punktem w tej części 
synodalnych refleksji była właśnie RO-
DZINA.  Szczegółowe zagadnienia, wo-
kół których skupiali się członkowie PZS 
to: 
	Modlitwa w rodzinie chrześcijań-

skiej

w rodzinie wszystko się zaczyna…
agnieszka Kania

	Dialog w małżeństwie i rodzinie 
	Wychowanie dzieci i młodzieży
	Dziedzictwo rodziny diecezjalnej 
	Kryzysy wspólnoty małżeńskiej 
	Celebracja świąt w rodzinie 
	Towarzyszenie  osobom żyjącym w 

związkach nieregularnych 
	Rodzina w potrzebie
	Rodzina i media 
Można śmiało wysunąć stwierdzenie, 

że RODZINA to temat  rzeka, który warto  
zgłębiać bez końca. To przecież w rodzi-
nie wszystko się zaczyna – życie, miłość, 
nadzieja, troska, choroba, cierpienie, 
umieranie… Po prostu – codzienność…

W Liście skierowanym do Rodzin 
w grudniu 2018 roku biskup tarnowski 
Andrzej Jeż podkreśla, że do odkrywa-
nia rodzinnego szczęścia konieczny jest 
wspólnie spędzany przez członków ro-
dziny czas.  „Radość bycia ze sobą, spo-
kojna rozmowa i gotowość wysłuchania 
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współmałżonka, rozmowa z dziećmi, 
dzielenie się własnymi doświadczeniami, 
posiłek przy jednym stole, spacer, po-
dróż, a dla rodzin chrześcijańskich rzecz 
niezwykle istotna: wspólna modlitwa, 
niedzielna Msza Święta oraz rodzinne 
przeżywanie wydarzeń religijnych. To 
wszystko stanowi bezcenne spoiwo więzi 
wewnątrzrodzinnych”. 

W odniesieniu do słów Księdza Bi-
skupa, a także wniosków po spotkaniach 
Zespołu Synodalnego  w naszej parafii, 
w niedzielę - 4 marca br. zorganizowa-
no Dzień Rodziny. Gościem specjal-
nym na każdej Mszy Świętej był Ks. dr 
Piotr Cebula – przewodniczący Komisji 
Małżeństw i Rodzin V Synodu Diecezji 
Tarnowskiej. Wygłosił on konferencję 
na temat Dialogu w małżeństwie i ro-
dzinie. Ksiądz Piotr podkreślił, że każdy 
dialog małżeński i rodzinny powinien 
opierać się na 3 „P”. Powinien koncen-
trować się na PRAWDZIE, to znaczy, 
że na nic piękne słowa, jeżeli nie są one 
prawdziwe. Dobry dialog to prawdziwy 
dialog, czyli rozmowa, w której nie ma 
oszukiwania siebie nawzajem. Dialog 
powinien także  prowadzić do POGŁĘ-

BIENIA jedności małżeńskiej i rodzin-
nej, umocnienia wzajemnej więzi. Każdy 
dialog  należy zakończyć  PRZEBACZE-
NIEM, zamknięciem trudnej sprawy i 
pójściem do przodu.  A zatem  trzy słowa 
klucze: prawda, pogłębienie, przebacze-
nie. Jaki w takim razie będzie sens dia-
logu małżeńskiego i rodzinnego, który 
w świetle tych trzech słów wyniesiemy 
na płaszczyznę nadprzyrodzoną? Dla 
człowieka wiary – podkreślał Ks. Piotr -  
dialog małżeński i rodzinny jest przede 
wszystkim uświadomieniem sobie, że 
rozmawiam z drugą osobą, biorąc Boga 
na świadka, Odwieczną Prawdę. Przez 
dialog pragnę pogłębić więź z Bogiem i 
z tym, do kogo kieruję swoje słowa. Na 
końcu pragnę przebaczyć drugiej osobie 
ponieważ również mi Bóg wiele przeba-
czył i ciągle to czyni.

Po Mszy świętej wieczornej zgro-
madzeni w kościele małżonkowie wraz 
z rodzinami udali się do hali sportowej 
Zespołu Szkół, gdzie czekała na nich 
niespodzianka w postaci słodkiego po-
częstunku przygotowanego przez Panie 
pracujące w Poradni Rodzinnej a tak-
że tańców animowanych przez Siostrę 
Annę. Dzień Rodziny w naszej parafii był 
równocześnie dniem skupienia rodziców 
dzieci z klas ósmych i trzecich gimna-
zjum, którzy w kwietniu przystąpią do 
Sakramentu Bierzmowania. Inicjatorom 
tego wyjątkowego i cennego przedsię-
wzięcia z serca dziękujemy i mamy na-
dzieję na kolejne Dni Rodziny w naszej 
parafii.

W artykule wykorzystano: 
https://tarnow.gosc.pl/doc/4787137.
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