Warszawa, dnia 17 marca 2013r.

Jego Świątobliwość
Ojciec Święty Franciszek
Watykan

Umiłowany Ojcze Święty,
z wielką radością i wdzięcznością wobec Pana Boga przyjęliśmy Dar Ducha Świętego dla
Kościoła, który wskazał i wybrał Ojca i Pasterza Owczarni Chrystusowej.
Piszemy do Waszej Świątobliwości jako organizatorzy i uczestnicy Międzynarodowego Kongresu
Rodziny, który odbywał się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
w dniach od 15 do 17 marca 2013 roku., z inicjatywy Towarzystwa Uniwersyteckiego Fides et
Ratio.
W Kongresie uczestniczyli duszpasterze oraz osoby świeckie - działacze wspierający
małżeństwa i rodziny, a także same rodziny z kilku krajów: z Anglii, Białorusi, Niemiec, Francji,
Rosji, Słowacji, Szwajcarii, Ukrainy, Węgier, Włoch, Polski.
W czasie naszych obrad, modlitw i dyskusji towarzyszyły nam relikwie naszego umiłowanego
Ojca Świętego Błogosławionego Jana Pawła II oraz Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki,
polskiego kapłana, który w czasach komunizmu nie wahał się oddać życie za obronę prawdy i
godności człowieka.
Kongres, który miał za zadanie jednoczenie środowisk służących małżeństwu i rodzinie, jako swoje
szczególne przesłanie, przyjął:
 promocję Bożego Zamysłu wobec małżeństwa i rodziny
 promocję godności małżeństwa będącego sakramentalnym związkiem kobiety i
mężczyzny
 podkreślenie znaczenia małżeństwa i rodziny w życiu jednostki, kościoła, narodu,
społeczeństwa, państwa, organizacji międzynarodowych oraz całego świata
 promocję godnego przekazywania życia zgodnego z nauczaniem Nauczycielskiego
Urzędu Kościoła (szczególnie Humane Vitae i Genealogia Divina)
 afirmację życia każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci
 oraz ochronę dzieci i młodzieży przed demoralizacją.
Na zakończenie Międzynarodowego Kongresu Rodziny przyjęliśmy zobowiązanie budowania
Cywilizacji Miłości.
Mamy świadomość, że jedyna droga do budowania Cywilizacji Miłości wiedzie poprzez
przebaczenie, dlatego też na zakończenie Roku Wiary Towarzystwo Uniwersyteckie Fides et
Ratio, zrzeszające wykładowców wielu uniwersytetów, artystów i działaczy społecznych
przygotuje sympozjum o znaczeniu przebaczania w budowaniu Cywilizacji Miłości.

Naszym gorącym pragnieniem jest, aby powstała ogólnoświatowa Watykańska Telewizja, która
będzie służyć drogom Nowej Ewangelizacji. W inicjatywę działania tej telewizji włączy się wiele
środowisk na świecie, które już przygotowują odpowiednie materiały filmowe.
Pragniemy zapewnić Waszą Świątobliwość o naszej gorącej modlitwie i o stałej gotowości
wspierania we wszystkich działaniach.
Pragniemy także prosić Waszą Świątobliwość o Ojcowskie Błogosławieństwo na każdy
trud budowania Cywilizacji Miłości, dla nas, dla naszych rodzin, dla tych, których
kochamy i dla tych, których kochamy za mało.
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