
List pasterski z okazji 30 rocznicy założenia  

Centrum Rodziny i Opieki Społecznej  

(przeczytać podczas nabożeństw Czwartej Niedzieli Wielkiego Postu, 19 marca 2023) 

 

Drodzy bracia i siostry,  

pozdrawiam was wszystkich w niedzielę, która w swej nazwie niesie wymiar radości. 

Jej nazwa łacińska bowiem brzmi Laetare, według antyfony na wejście: „Laetare 

Jerusalem...“ „Raduj się, Jerozolimo! [...] nasycajcie się u źródła waszej pociechy.“ 

Powodem do radości w tę niedzielę są dla nas zbliżające się święta Wielkiej Nocy, 

ponieważ właśnie Wielkanoc – droga Chrystusa przez Kalwarię do zmartwychwstania, 

to źródło naszej pociechy i nadziei. 

Dla nas w Diecezji Ostrawsko-Opawskiej może być w tę niedzielę powodem do radości 

także 30 rocznica założenia Centrum Rodziny i Opieki Społecznej. Centrum to powstało 

jako odpowiedź na potrzebę duszpasterską, by udzielało pomocy i wsparcia rodzinom 

oraz by im towarzyszyło. Początki były skromne, na małą skalę, a dziś sami jesteśmy 

zdziwieni, do jakich rozmiarów to dzieło wyrosło. Jest więc bardzo prawdopodobne, że 

wielu z was już spotkało się z działalnością Centrum. Czy to w ramach Szkoły dla 

partnerów, przygotowań do małżeństwa, Wieczorów Małżeńskich, różnych wykładów 

i kursów, Spotkań Małżeńskich, mediacji, czy też w ramach działalności dla seniorów 

albo usług ośrodku Výzva, który pomaga rodzinom z dziećmi niepełnosprawnymi. To 

tylko fragment tego, co wszystko dziś Centrum w swojej posłudze rodzinom oferuje, 

starając się wypełnić wizję Kościoła jako szpitala polowego, o czym często wspomina 

papież Franciszek. Centrum ukazało się być przydatnym dla par małżeńskich 

przeżywających kryzys, a także jako miejsce pomocy dla rodzin w sytuacjach bez 

wyjścia. Nie jest przeznaczone tylko dla na pozór idealnych rodzin, ale powinno ono 

wspierać wszystkie rodziny na drodze do ideału – Miłości wprowadzanej w życie. 

W tekstach liturgicznych dzisiejszej niedzieli jest także mowa o rodzinie. Z dużej 

betlejemskiej rodziny Jessego z ośmiu chłopcami Bóg wybrał, za pośrednictwem 

proroka Samuela, tego najmłodszego – Dawida, by został namaszczony na króla 

nad Izraelem. Pokazuje tak, że w rodzinie ma każdy, nawet ten najmłodszy, swoje 

ważne miejsce i swoje posłanie. Z tego samego rodu, tylko kilka pokoleń później, 

przyjdzie na świat Jezus Chrystus, który nas przyprowadzi do rodziny dzieci Bożych – 

Kościoła. W nim ma rodzina zasadnicze miejsce jako środowisko żytej miłości, 

stwarzania relacji i przekazywania wiary. Dzisiejszy fragment Ewangelii zaś opowiada 

o tym, jak do rodziny z dorosłym niewidomym synem Chrystus przynosi światło wiary. 

Tym światłem wiary i Ewangelii trzeba oświecać drogę rodzin także w czasach 

dzisiejszych. Zgodnie z przykładem Chrystusa trzeba ze współczuciem troszczyć się 

o jej kruchość i rany. Pragnę podziękować Centrum Rodziny, że pod tym kątem 

wypełnia i dalej będzie wypełniać swoje posłannictwo. Posługa rodzinom jest 

po trzydziestu latach dalej potrzebna, a nawet z dnia na dzień potrzebniejsza.  



Pod wieloma względami moglibyśmy ją porównać do posługi świętego Józefa, którego 

święto w tych dniach obchodzimy. On był opiekunem Świętej Rodziny. Bóg powierzył 

mu to najbardziej cenne – swojego Syna i Jego Matkę. Centrum Rodziny strzeży 

i wspiera w dzisiejszym niepewnym świecie to najbardziej cenne – rodzinę, zgodnie 

z tym, do czego nas wzywa papież Franciszek: „Wspierajmy zatem rodzinę! Chrońmy 

ją przed tym, co narusza jej piękno! Jest to tajemnica miłości, podchodźmy do niej 

ze zdumieniem, dyskrecją i czułością.“1 

Pomimo tego, że Centrum Rodziny jest nieustannie w drodze z rodzinami i do rodzin, 

potrzebuje dla swej posługi zaplecze i dach nad głową. Aktualna siedziba Centrum 

w Ostrawie-Witkowicach jest już nieodpowiednia, nie tylko ze względu na brak 

miejsca. Budynek jest bowiem przed zburzeniem a na jego miejscu będzie stać nowy 

budynek Wydziału Medycznego Uniwersytetu Ostrawskiego. Przeprowadzka jest więc 

konieczna. Pojawia się okazja do zbudowania nowego budynku dla Centrum, w którym 

będzie sporo miejsca dla wszystkich. W najbliższych tygodniach zostanie rozpoczęta 

rekonstrukcja nowego zaplecza dla Centrum w pobliżu ostrawskiego Szpitala 

Miejskiego. Ta rekonstrukcja będzie w znacznej mierze finansowana z dotacji, ale 

pomimo tego zostaje kwota 12 milionów współudziału i będę wdzięczny, jeśli opłatę 

tego współudziału wesprzecie swoim darem w ramach dzisiejszej kolekty. Już teraz 

dziękuję za każdy dar. 

Pragnę jednak przede wszystkim podziękować wszystkim, którzy mieli swój udział 

w tej trzydziestoletniej drodze Centrum Rodziny. Niektórzy może tylko przez kilka 

miesięcy, inni przez całe lata lub dziesiątki lat. Dziękuję tym, którzy swoją posługą 

towarzyszyli i towarzyszą rodzinom w tych czasach. Dziękuję tym, którzy na tej drodze 

z rodzinami i do rodzin będą dalej szli. Dziękuję także tym, którzy wspierają pracę 

Centrum Rodziny. 

Powierzam Centrum Rodziny i wszystkie rodziny naszej diecezji wstawiennictwu 

świętego Józefa i wszystkim wam na drodze do Wielkiej Nocy błogosławię. 

 

 

+ Martin David 

administrator apostolski 
  

 

 

                                                           
1 Papież Franciszek, przesłanie z okazji rozpoczęcia Roku Rodziny Amoris laetitia 


