
VII �WIATOWE SPOTKANIE RODZIN 

MEDIOLAN 30 maja - 3 czerwca 2012 
 
 

WST�P 
 
W dniach od 28 listopada do l grudnia 2011 roku odbyło si� w Rzymie, XX Zebranie 

Plenarne Papieskiej Rady Rodziny. Spotkanie to miało szczególny charakter, poniewa� 
odbyło si� w celu uczczenia przypadaj�cej w bie��cym roku XXX Rocznicy Adhortacji 
Apostolskiej Familiaris Consortio i powołania Papieskiej Rady Rodziny. Podczas spotkania 
tego gremium dokonano bilansu dotychczasowej działalno�ci Papieskiej Rady 
Rodziny i wpływu Adhortacji na nauczanie Ko�cioła o rodzinie od ogłoszenia tego 
dokumentu a� po dzie� dzisiejszy, zwłaszcza w aktualnym kontek�cie Nowej Ewangelizacji. 

Ostatni dzie� obrad, l grudnia, został po�wi�cony VII �wiatowemu Spotkaniu Rodzin 
pod hasłem: Rodzina: praca i �wi�to, które odb�dzie si� w Mediolanie w dnach 30 maja - 3 
czerwca 2012r. Delegacja Archidiecezji Mediola�skiej, składaj�ca si� z duchownych i 
�wieckich, której przewodniczył J.E. Ks. Kardynał ANGELO SCOLA, Arcybiskup Mediolanu, 
przedstawiła aktualny stan przygotowa� i program (prawie ju� ostateczny), tego doniosłego, 
�wiatowego wydarzenia. 

Oto najwa�niejsze punkty i ustalenia przedstawione przez wspomnian� delegacj� na 
forum Papieskiej Rady Rodziny. 

 
 

I. TEMAT SPOTKANIA 
 
Tematem VII �wiatowego Spotkania Rodzin jest: Rodzina: praca i �wi�to. 
Tak sformułowany temat jest jasny, dokładnie okre�lony i przyj�ty bardzo 

pozytywnie, poniewa� dobrze ł�czy aspekt ludzki, powiedziałoby si� „aspekt �wiecki", 
którym jest praca, z aspektem teologicznym, sakramentalnym, którym jest �wi�to, 
a w szczególno�ci uczestnictwo we Mszy �wi�tej. 

 
 

II. GŁÓWNE WARTO�CI SPOTKANIA 
 
�wiatowe Spotkanie Rodzin w Mediolanie niesie ze sob� wielkie warto�ci, które dla 

wszystkich którzy wezm� w nim udział b�d� stanowiły niew�tpliwie wielkie bogactwo 
ludzkie i duchowe. Spo�ród wielu, na szczególn� uwag� zasługuj � trzy główne walory: 

1) Temat: Rodzina: praca i �wi�to, jest bardzo aktualny, bliski współczesnemu 
człowiekowi 

2) Spotkanie z Ojcem �wi�tym; 
3) Porównanie ró�nych sytuacji rodzinnych, ubogacaj�ca wymiana ró�nych 

do�wiadcze�, wiedzy, bogactwa wra�liwo�ci na problemy. „Rodzajem literackim" 
charakterystycznym dla spotkania b�dzie opowiadanie: „opowiada�" aby pozna� i 
da� si� pozna�. 

 
 

III. AKTUALNE ZADANIA  
DLA WSZYSTKICH DIECEZJI NA �WIECIE W �WIETLE SPOTKANIA 

 



Chodzi głównie o dwa zadania: 

1) Zapoznanie si� z tre�ci� Katechez przygotowawczych 

VII �wiatowe Spotkanie Rodzin w Mediolanie implikuje aby doło�y� wszelkich 
stara� i podj�� wszelki wysiłek w celu jak najlepszego poznania i przyswojenia tre�ci 
dziesi�ciu Katechez przygotowawczych, które s� dost�pne w poszczególnych 
j�zykach. W j�zyku polskim katechezy te stanowi� integralna tre�� Kwartalnika 
Duszpasterstwa Rodzin, Sprawy Rodziny, Nr 95/3/2011. 

2) Przystosowanie diecezjalnych programów duszpasterskich pod k�tem 
�wiatowego Spotkania. 

Nale�y tak przemy�le�, przygotowa� i realizowa� programy duszpasterskie 
diecezjalne aby w poszczególnych inicjatywach, spotkaniach katechezach etc. była 
uwzgl�dniona tematyka rodzinna, zwłaszcza pod k�tem tematu �wiatowego 
Spotkania Rodzin 

 
 

IV. PROGRAM SPOTKANIA 
 
Pełny program �wiatowego Spotkania jest niezwykle bogaty i zró�nicowany. W 

programie nale�y szczególnie zwróci� uwag� na nast�puj�ce punkty: 

W dniach 30 maja - l czerwca przewiduje si� nast�puj�cy program: 

1) Przedpołudnia: Kongres Teologiczno-Duszpasterski, który b�dzie miał miejsce 
przez trzy dni, w dniach 30 czerwca- l maja, zawsze w godzinach porannych od 
godz. 9.30 do 13.00. Kongres ten zbudowany jest wokół 6 wielkich konferencji, 
codziennie po dwie, na nast�puj�ce tematy: 

30 maja:  I Konf.: Rodzina: mi�dzy dziełem stworzenia a �wiatem zbawienia. 
 II Konf.: Rodzina: praca i �wi�to w �wiecie współczesnym. 
31 maja:  III Konf.: Rodzina i praca dzisiaj w perspektywie wiary 
 IV Konf.: Rodzina i praca dzisiaj: mi�dzy mo�liwo�ciami a krucho�ci�.  
l czerwca:  V Konf.: Rodzina i �wi�to miedzy antropologi� i wiar� 
 VI Konf.: „ U�wi�ci� dzie� �wi�teczny": rodzina w dniu Pa�skim. 

2) Popołudnia: spotkania, panele dyskusyjne, komunikaty 

3) Wieczory: Kolacja oraz momenty wspólnoty braterskiej w parafiach przyjmuj�cych 
czy te� innych miejscach noclegowych, l czerwca o godz. 20.00 koncert w słynnym 
teatrze La Scala, zarezerwowany dla oficjalnych delegacji. 

Sobota 2 czerwca:  przed południem: Eucharystia w grupach j�zykowych. 
 Po południu: przyjazd Ojca �wi�tego Benedykta XVI a nast�pnie 

�wi�to �wiadectw, w obecno�ci Ojca �wi�tego Benedykta XVI; 

Niedziela 3 czerwca: godz. 10.00: uroczysta Msza �wi�ta na zako�czenie �wiatowego 
Spotkania pod przewodnictwem Ojca �w. 

 
V. ZAPISY I REJESTRACJA 

 



Zapisy wszystkich uczestników odbywaj� si� w dwóch etapach 

1) Pierwszy etap: rejestracja. 

Na stronie internetowej www.familv2012.com mo�na wypełni� formularz 
rejestracyjny wpisuj�c dane osobiste odpowiedzialnego za grup�, głowy rodziny lub 
te�, je�eli jest to osoba indywidualna, swoje własne dane. W sposób automatyczny 
zostanie wysłany e-mail który b�dzie zawierał password, który pozwoli dokona� ju� 
wła�ciwego zapisu. 

2) Drugi etap: zapis 

Posiadaj�c adres elektroniczny oraz otrzymawszy password mo�na wykona� 
login i przej�� do sekcji ZAPISY. W tym obszarze b�dzie mo�na wybra� sposób 
zapisu i dokona� opłaty odpowiedniej kwoty. Wpłaty za grupy mo�na dokonywa� za 
pomoc� karty kredytowej lub przelewem bankowym. Pojedyncze rodziny i uczestnicy 
indywidualni mog� płaci� tylko za pomoc� karty kredytowej. 

Równie� wszelkie zmiany we wcze�niejszych rezerwacjach winny by� dokonane do 31 
marca 2012. 

Aby wzi�� udział w dwóch spotkaniach z Ojcem �wi�tym: 2 czerwca w �wi�cie 
�wiadectw oraz 3 czerwca we Mszy �wi�tej na zako�czenie VII �wiatowego 
Spotkania Rodzin nale�y obowi�zkowo posiada� Kart� Wej�ciow�. 

Karta Wej�ciowa jest obowi�zkowa i całkowicie gratis, mo�na j� otrzyma� drog� 
elektroniczn�, od 9 stycznia 2012, wypełniaj�c odpowiedni formularz na stronie 
internetowej www.familv(glcom. Tak� Kart� Wej�ciow� /wo�na otrzyma� do soboty 
19 maja 2012. 

 
 

VI. DWA SPOSOBY ZAPISU 
 

SPOSÓB A 
ZAPIS NA KONGRES I NA DNI SPOTKA� Z OJCEM �WI�TYM  

(30 MAJA - 3 CZERWCA 2012) 
 

• A1: obejmuje zamieszkanie u rodziny, kupony �ywno�ciowe (zaczynaj�c od 
�niadania w �rod� 30 maja a� do obiadu w niedziel� 3 czerwca), udział w Kongresie 
oraz „Zasobnik rodzinny". 

• A2: obejmuje kupony �ywno�ciowe (zaczynaj�c od �niadania w �rod� 30 maja a� do 
obiadu w niedziel� 3 czerwca), udział w Kongresie oraz „Zasobnik rodzinny". 

• A3: zawiera udział w Kongresie oraz 3 kupony �ywno�ciowe na obiady podczas 
trwania Kongresu (od 30 maja do l czerwca). 

• A4: zawiera TYLKO udział w Kongresie. 
 
 

SPOSÓB B 
ZAPIS TYLKO NA DNI SPOTKA� Z OJCEM �WI�TYM 

 (l CZERWCA - 3 CZERWCA 2012) 
 

• B1: obejmuje kupony �ywno�ciowe (zaczynaj�c od kolacji w pi�tek l czerwca a� do 
obiadu w niedziel� 3 czerwca), oraz „Zasobnik rodzinny". 



• B2: obejmuje TYLKO „Zasobnik rodzinny". 

„Zasobnik rodzinny" zawiera: 
− polis� ubezpieczeniow�,  
− transporty miejskie �rodkami komunikacji publicznej na obszarze miasta Mediolan i 

kolejami regionalnymi, 
− darmowy wst�p na wszystkie zaprogramowane wydarzenia kulturalne, 
− pomoce liturgiczne i przewodnik rodziny, 
− plecak i niektóre potrzebne gadgety, 
− kart� wej�ciow�. 

VII. CENY (w Euro) 
 

 A1  A2  A3  A4  B1  B2  

Dorosły 180 180 70 10 90 30 

14-17 lat(1) 165 165 60 gratis 75 15 

7-13 lat(1) 130 130 50 gratis 70 15 

0-7 lat 95 95 gratis gratis 40 gratis 

(1)  Je�eli jest- drugie dziecko jest przewidziana zni�ka kosztów o 5 euro w stosunku do 
przedziału wiekowego; je�eli jest trzecie dziecko (i nast�pne) jest przewidziana zni�ka 
kosztów o 15 euro w stosunku do przedziału wiekowego. 

 
 

VIII. USTALENIA DLA UCZESTNIKÓW Z POLSKI: 
 

1) Wyjazdy grupowe organizuj� diecezje; 
 oficjaln� delegacj� wyznaczy Przewodnicz�cy Konferencji Episkopatu Polski. 

2) W Mediolanie jest zarezerwowany ko�ciół dla Polaków; b�dzie te� odpowiednia 
pomoc informacyjna. 

W miar� potrzeby b�d� przekazywane informacje uszczegółowione. 

 

                                                                   


