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 Rodzina jest podstawow& komórk& $ycia społecznego. Współcze)nie jest 

ona nara$ona na powa$ne niebezpiecze%stwa. Dotycz& one głównie tendencji 

do osłabienia trwałego charaktery mał$e%stwa i zast'powania go zwi&zkami 

nieformalnymi. Znaczne zagro$enie stanowi& próby uznania za rodzin'
zwi&zków mi'dzy osobami tej samej płci, brak poszanowania prawa do $ycia 

oraz propagowanie liberalnych systemów wychowawczych1. W takiej sytua-

cji Ko)ciół szczególn& opiek& otacza rodziny, rozwijaj&c duszpasterstwo 

rodzin. Jedn& z form pomocy rodzinie jest tworzenie i opieka na zrzesze-

niami rodzin. 

 Ró$ne formy zrzesze% religijnych były obecne w Ko)ciele od dawna. Naj-

bardziej rozpowszechnionymi były bractwa, zakony i stowarzyszenia2. Praw-

dziwy rozkwit w tej dziedzinie nast&pił jednak po Soborze Watyka%skim II, 

kiedy to zacz'ły powstawa( i rozwija( si' zró$nicowane formy zrzesze%,

takie jak stowarzyszenia, grupy, wspólnoty i ruchy (ChL 29). To o$ywienie 

w dziedzinie zrzesze% religijnych, które jest darem Ducha *wi'tego dla 

całego Ko)cioła, nazywa si' „wiosn& Ko)cioła”3 lub „now& epok& zrzesze%
katolików )wieckich” (ChL 29).  

Ks. dr WIESŁAW *MIGIEL – adiunkt Katedry Teologii Pastoralnej Ogólnej w Instytucie Teo-

logii Pastoralnej i Katechetyki KUL; adres do korespondencji: ul. Radziszewskiego 7, 20-950 

Lublin; e-mail: smigiel@kul.lublin.pl 
1 Powołanie do $ycia w mał$e%stwie i rodzinie nr 2. W: II Polski Synod Plenarny (1991-

1999). Pozna%: Pallottinum 2001 s. 30. 
2 Bractwa ko)cielne, inaczej zwane konfraterniami, były tak silne, $e cho( ju$ niektóre nie 

istniej&, to pozostały po nich odpusty brackie, które czasem maj& wi'ksze znaczenie dla wiernych 

ni$ odpusty parafialne zwi&zane z wezwaniem ko)cioła. Zob. K. K u +m a k. Bractwo ko)cielne.

W: Encyklopedia Katolicka. T. 2. Lublin: TN KUL 1995 kol. 1013-1020. 
3 A. S c h u l z. Wiosna Ko)cioła w Polsce. W: Leksykon ruchów i stowarzysze% w Ko)ciele.

Red. A. Petrowa-Wasilewicz. Warszawa: KAI 2000 s. 9. 
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 W ten nowy dynamizm wpisuj& si' tak$e zrzeszenia rodzin, które d&$& do 

odnowy i umocnienia mał$e%stwa i rodziny4. Do tworzenia takich zrzesze% za-

ch'cał papie$ Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Familiaris consortio (FC), 

uznaj&c trosk' o nie za wa$ne zadanie duszpasterstwa rodzin (FC 72). Papie$
zaznaczył ponadto, $e w ka$dym zrzeszeniu rodzin powinien by( podkre)lony 

aspekt $ycia zgodnego z Ewangeli&, solidarno)ci mi'dzyludzkiej, kształtowa-

nia sumienia oraz realizacji miło)ci w $yciu rodzinnym i społecznym. 

 W literaturze telogicznopastoralnej problematyka zrzesze% rodzin jest po-

ruszana przy okazji opracowywania zada% duszpasterstwa rodzinnie lub 

w publikacjach dotycz&cych zrzesze% eklezjalnych w ogólno)ci5. Jest te$
sporo opracowa% na temat konkretnych zrzesze% rodzin6. Niniejszy artykuł 

ma na celu przedstawienie racji powstawania, specyfiki oraz obecnego stanu 

zrzesze% rodzin katolickich w Polsce.  

1. PRZYCZYNY POWSTAWANIA 

ZRZESZE! RODZIN KATOLICKICH

Ludzie zrzeszaj& si' z ró$nych przyczyn. W)ród najwa$niejszych racji 

społecznych mo$na wymieni( potrzeb' afiliacji i przynale$no)ci społecznej, 

4 W literaturze zrzeszenia rodzin okre)la si' ró$nymi terminami: ruchy, stowarzyszenia, 

grupy, wspólnoty i organizacje. Zdaniem B. Mierzwi%skiego najlepszym okre)leniem oddaj&cym

sens ich powstawania jest termin „wspólnoty rodzin”. Wydaje si' jednak, $e bardziej uniwer-

salnym okre)leniem jest „zrzeszenie rodzin”, cho( niestety nie eksponuje ono aspektu dyna-

micznego (por. ChL 29). Por. B. M i e r z w i % s k i. Wspólnoty rodzin – znakiem czasu. „Ateneum 

Kapła%skie” 87:1995 z. 2 s. 229. 
5 Zob. R. B i e l e %. Duszpasterstwo rodzin we współczesnej Polsce. Uwarunkowania – zadania 

– prognozy. Lublin: RW KUL 2001; J. B ł a s z c z e (. Katolickie ruchy na rzecz rodziny. W: Komi-

sja Episkopatu Polski. Program duszpasterski na rok 1993/94. Ewangelizacja wspólnoty mał$e%-
skiej i rodzinnej. Red. E. Szczotok, A. Liskowacka. Katowice: Ksi'garnia )w. Jacka 1993 s. 501-

506; W. J a n k o w s k i. Ruchy prorodzinne w Polsce. „Studia nad Rodzin&” 7:2003 nr 1 s. 111-130; 

M i e r z w i % s k i. Wspólnoty rodzin – znakiem czasu s. 227-241. W kontek)cie dynamiki grupowej 

i ogólnej analizy zrzesze% laikatu zagadnienie omawiaj&: H. K r z y s t e c z k o. W małej grupie 

religijnej. Wpływ przynale$no)ci do małej grupy religijnej na poczucie uczestnictwa w $yciu spo-

łecznym. Studium pastoralne. Katowice: Ksi'garnia )w. Jacka 2003; H. W r o % s k a. Katecheza 

a małe grupy szkolne i parafialne. Lublin: Wydawnictwo KUL 2007. 
6 Zob. K. H o ł a. Błogosławiony Adolf Kolping i jego Dzieło. Kraków: Zwi&zek Centralny 

Dzieła Kolpinga w Polsce 2002; S. W a w r z y k i e w i c z. Mał$e%stwo drog& )wi'to)ci. Ducho-

wo)( mał$e%ska w do)wiadczeniu Equipes Notre-Dame. Kraków: Dehon 2005; M. S a w i c k a. 

Troska o )wi'to)( $ycia rodzinnego we Wspólnocie Przymierze Rodzin MAMRE. Cz'stochowa: 

Regina Poloniae 2006; M. O s t r o w s k i. Ruch Domowego Ko)cioła. W: Leksykon teologii 

pastoralnej. Red. R. Kami%ski, W. Przygoda, M. Fiałkowski. Lublin: TN KUL 2006 s. 755-756; 

J. G r z y b o w s k i. Mał$e%skie drogowskazy. Kraków: Wydawnictwo M 2009. 
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potrzeb' szeroko rozumianego wsparcia społecznego7 oraz pomoc w realiza-

cji trudnych zada%, których jednostka nie byłaby w stanie urzeczywistni(
z powodu ich rozmiarów i stopnia komplikacji8. Zadania i cele zrzesze% do-

tycz& ró$nych sektorów $ycia, tak$e $ycia religijnego i rodzinnego. 

 Rodziny same w sobie s& Ko)ciołem domowym, ale potrzebuj& te$ szer-

szych grup, które słu$yłyby rodzinie wsparciem i pozwalały jej lepiej si' roz-

wija(. Zrzeszenia rodzinne powstaj& z inicjatywy samych rodzin lub członków 

hierarchii. W perspektywie wiary jednak zawsze s& one darem Ducha *wi'-
tego, który w ten sposób udziela rodzinom wsparcia i charyzmatu odnowy9.

 Z teologicznego punktu widzenia głównymi racjami, które wpływaj& na 

powstawanie i rozwój zrzesze% rodzin, jest eklezjologia communio i promocja 

laikatu10. Ojcowie Soboru Watyka%skiego II dostrzegli i dowarto)ciowali zna-

czenie powszechnego kapła%stwa )wieckich, ich specyficzn& i niezast&pion&
rol', zwłaszcza w realizacji powołania do $ycia w mał$e%stwie i rodzinie11.

Poza tym na współczesny rozwój zrzesze% rodzin niew&tpliwie wpłyn&ł po-

wrót do patrystycznej my)li o rodzinie jako Ko)ciele domowym12.

 Wspólnotowo)( jest w tej chwili jedn& z głównych zasad, według których 

próbuje si' porz&dkowa( pastoraln& działalno)( Ko)cioła. Dlatego zmierza 

si' w kierunku zamiany parafii, jako instytucji, we wspólnot' małych wspól-

not, gdzie ludzie wspólnie prze$ywaj& sprawy wiary, słu$& sobie pomoc&
i tworz& silne )rodowiska chrze)cija%skie13. Takie )rodowiska nie tylko po-

7 Por. K. K a n i a s t y. Dynamika wsparcia społecznego w kontek)cie stresu społeczno)ci. W: 

Psychologia społeczna w zastosowaniach. Od teorii do praktyki. Red. K. Lachowicz-Tabaczek. 

Wrocław: Atla 2 2002 s. 43-82. 
8 B. W o j c i s z k e. Człowiek w)ród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa: Scholar 

2002 s. 376. 
9 Por. F. G o n z a l e z  F e r n a n d e z. I movimento. Dalla Chiesa degli apostoli a oggi. Mi-

lano: Biblioteca Universale Rizzoli 2000 s. 13-14. 
10 B. Mierzwi%ski twierdzi, $e do powstania zrzesze% rodzin w krajach Europy Zachodniej 

przyczyniły si': dynamiczny rozwój Akcji Katolickiej i katolickich organizacji młodzie$owych; 

reakcja na niebezpiecze%stwa uderzaj&ce w rodzin'; potrzeba prze$ywania wiary i apostolstwa 

jako mał$e%stwo i rodzina; potrzeba nawi&zania wi'zów przyja+ni z innymi rodzinami; rozkwit 

filozofii personalistycznej i pocz&tki teologii mał$e%stwa i rodziny. Zob. B. M i e r z w i % s k i. 

Elementy teologii mał$e%stwa i rodziny. W: Teologia mał$e%stwa i rodziny. Red. K. Majda%ski. 

T. 1. Warszawa: ATK 1980 s. 244-245. 
11 J. K a m i % s k i. Zadania duszpasterstwa rodzin w )wietle adhortacji apostolskiej „Fami-

liaris consortio” i dokumentów Ko)cioła w Polsce. Studium z duszpasterstwa rodzin. Lublin 2009 

s. 201 (mps – Biblioteka KUL). 
12 Powołanie do $ycia w mał$e%stwie i rodzinie nr 11 s. 33.  
13 Por. W. N o w a c k i. Ruchy ko)cielne w perspektywie eklezjologicznej. W: Dzi) i jutro 

ruchów ko)cielnych. Red. W. Nowacki, J. Czaplicki. Pelplin: Bernardinum 2005 s. 78. 
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magaj& umocni( rodzin' i wesprze( j& w realizacji celów religijnych, ale 

maj& ogromne znaczenie w procesie ewangelizacji )wiata. *rodowiska ro-

dzin chrze)cija%skich przez sam fakt swojego istnienia działaj& jak zaczyn 

w cie)cie, daj&c )wiadectwo prawdzie o rodzinie. 

 W)ród wszystkich istniej&cych wspólnot pierwsz& i najwa$niejsz& jest sama 

rodzina (LdR 2). Sama w sobie stanowi ona znak Ko)cioła-Wspólnoty. We-

wn'trzna jedno)( rodziny, relacje pełne ofiarnej miło)ci, jej nakierowanie na 

$ycie – sprawiaj&, $e jest ona obrazem całego Ko)cioła. "yj&c jednak w okre)lo-

nych uwarunkowaniach czasowych, historycznych i społecznych, powinna wł&-
cza( si' w wi'ksze wspólnoty dla swojego dobra. Wi'ksze grupy posiadaj& w 

sobie znaczny potencjał, bogactwo i sił'. Udzielaj& one rodzinom i poszczegól-

nym ich członkom konkretnego wsparcia w wielu wymiarach. Przede wszyst-

kim pomagaj& rodzinie przemienia( si' w domowy Ko)ciół, spełnia( swoje 

funkcje społeczne oraz stanowi& najlepsze pole do rozwoju apostolstwa14.

 Powstawanie zrzesze% rodzinnych nie mo$e by( rozumiane wył&cznie 

jako wyraz pewnego do)wiadczenia duchowego, potrzeby chwili czy dzia-

łania charyzmatycznych przywódców. Te wspólnoty s& wa$nym składnikiem 

$ycia całej wspólnoty wierz&cych i stanowi& jedn& z form urzeczywistniania 

si' Ko)cioła15.

 Rodziny zrzeszaj& si' nie tylko z racji społecznych, kulturowych czy 

nawet duchowych, ale równie$ z racji eklezjologicznej, wyra+nie uznanej 

i podkre)lonej przez Sobór Watyka%ski II, który w apostolstwie zrzeszonym 

widział „znak wspólnoty i jedno)ci Ko)cioła w Chrystusie” (DA 18; por. 

ChL 29; FC 72). Komunia ko)cielna zatem swój specyficzny wyraz znajduje 

w rodzinie, a nast'pnie w zrzeszonych formach działalno)ci rodzin, czyli w 

takich, w których w sposób )wiadomy i w poczuciu wzajemnej solidarno)ci

rodziny uczestnicz& w $yciu oraz w misji Ko)cioła (por. ChL 29). Ten 

„znak” powinien si' ujawnia( poprzez wspólnot', zarówno w stosunkach 

rodzinnych, relacjach wewn'trznych w grupie, jak i zewn'trznych, zawsze 

w szerokim kontek)cie całej chrze)cija%skiej wspólnoty.  

 Powstawaniu zrzesze% rodzin towarzyszy wiele motywów i jest odpo-

wiedzi& na ró$ne zapotrzebowania mał$e%stw i rodzin. Wyra$a si' w tym 

społeczna natura człowieka oraz realizuje potrzeba poszerzenia zakresu i sku-

teczno)ci jego działa%. Wpływ kulturowy, b'd&c +ródłem i bod+cem, ale te$

14 B i e l e %. Duszpasterstwo rodzin we współczesnej Polsce s. 279. 
15 Por. S. R y ł k o. L’avvenimento del 30 maggio 1998 e le sue cosequenze ecclesiologiche 

e pastorali. W: Pontificium Consilium pro Laici. I movimento ecclesiali nella sollecitudine pasto-

rale dei vescovi. Collana „Laici oggi”. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana 2000 s. 31. 
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skutkiem i znakiem wszelkich innych przemian w )rodowisku i społecze%-

stwie, mo$e zaistnie( dzi'ki działaniu nie tyle jednostek lub nawet rodzin, co 

grupy osób lub zrzesze% rodzin. Z drugiej strony rozmaite formy zrzeszonej 

aktywno)ci rodzin, wła)nie w )wiecie pluralistycznym i zsekularyzowanym, 

stanowi& cenn& pomoc w realizacji powołania do $ycia w mał$e%stwie i ro-

dzinie, zgodnie z wymogami Ewangelii (por. ChL 29). Stanowi& wsparcie 

dla w&tpi&cych oraz prze$ywaj&cych kryzysy wiary, s& pomoc& w rozwi&zy-

waniu problemów rodzinnych, pogł'biaj& jedno)( mał$e%sk&, a gł'boko wie-

rz&cym daj& mo$liwo)( zaanga$owania apostolskiego. 

2. SPECYFIKA ZRZESZE! RODZIN 

Wszelkie totalitaryzmy i ró$nego rodzaju ideologie uderzaj& przede wszyst-

kim w rodzin', poniewa$ zdaj& sobie spraw', $e jest ona naturalnym )rodo-

wiskiem do wszechstronnego rozwoju osoby. Człowiek $yj&cy w zintegro-

wanej rodzinie jest wolny, odporny na wpływy zewn'trzne, krytyczny w sto-

sunku do )wiata oraz gotowy do przezwyci'$ania postaw egoistycznych, 

a jednocze)nie zdolny do empatii. Natomiast człowiek pozbawiony rodziny 

jest słabszy, cz'sto niedojrzały emocjonalnie i podatny na wszelkiego ro-

dzaju manipulacje. St&d troska Ko)cioła o rodzin', a w konsekwencji tak$e
o tworzenie i rozwój zrzesze% rodzin. 

 Ko)ciół, rozumiany jako Wspólnota, jest dobr& przestrzeni& dla powsta-

wania wspólnot rodzin oraz posiada spore do)wiadczenie w tej materii16.

Istnieje niewiele )wieckich grup nastawionych na odnow' $ycia rodzinnego. 

Powstaj& one raczej w sytuacjach patologicznych lub kryzysowych i stano-

wi& wsparcie dla rodzin rozbitych, dotkni'tych chorob& alkoholow& i ró$ny-

mi innymi nałogami lub s& pomoc& dla ofiar przemocy w rodzinie. W takich 

grupach cz'sto s& prowadzone specjalistyczne terapie rodzinne, które zmie-

rzaj& przede wszystkim do rozwi&zania konkretnych problemów. Taka dzia-

łalno)( jest niezwykle wa$na, ale nie wyczerpuje wszystkich mo$liwo)ci

troski o rodzin', która powinna koncentrowa( si' na umacnianiu rodzin oraz 

na profilaktyce zagro$e%.

 Papie$ Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Familiaris consortio stwier-

dził, $e zadaniem zrzesze% rodzin jest „rozbudzanie w wiernych $ywego 

16 Zob. B ł y s z c z e (. Katolickie ruchy na rzecz rodziny s. 501-506; J a n k o w s k i. Ruchy 

prorodzinne w Polsce s. 111-130.  
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poczucia solidarno)ci, ułatwienie prowadzenia $ycia inspirowanego Ewan-

geli& i wiar& Ko)cioła, kształtowanie sumie% według chrze)cija%skich warto-

)ci, a nie według opinii publicznej, zach'canie do dzieł wzajemnej miło)ci

oraz miło)ci do innych w duchu otwarcia, który sprawia, $e rodzina chrze-

)cija%ska staje si' prawdziwym +ródłem )wiatła i zdrowym zaczynem dla 

innych rodzin” (FC 72). Zrzeszenia rodzin s& jednym z najbardziej zna-

miennych znaków współczesnej odnowy Ko)cioła katolickiego. Za ks. prof. 

Bronisławem Mierzwi%skim mo$na je okre)li( jako „szczytowe formy dusz-

pasterstwa rodzin”17.

 Specjali)ci zajmuj&cy si' rodzin& podkre)laj&, $e pod wpływem zrzesze%
rodzin zachodz& pozytywne zmiany w wielu wymiarach. Mi'dzy mał$on-

kami nast'puje wzrost wzajemnej jedno)ci, pogł'bienie miło)ci oraz dowar-

to)ciowanie kobiety. W stosunkach mi'dzy rodzicami a dzie(mi  zauwa$a si'
u ojca i matki lepsze zrozumienie psychiki swoich dzieci i ich problemów, 

serdeczniejszy kontakt z nimi i prowadzenie z nimi formacji religijnej. Mi'-
dzy rodzinami w grupie dochodzi do tworzenia wspólnoty wiary i miło)ci.

Poza tym mi'dzy rodzinami a s&siedztwem zaczyna rozwija( si' otwarta 

postawa, ch'tne okazywanie pomocy oraz tworzenie )rodowiska chrze)ci-

ja%skiego. Natomiast w parafii wspólnoty te staj& si' zaczynem odnowy reli-

gijnej, same cz'sto uczestnicz& w duszpasterstwie rodzin oraz pomagaj&
duchownym w dziele ewangelizacji18.

 Ka$da ze wspólnot powstała ze wzgl'du na jak&) konkretn& potrzeb',
odczuwan& przez grup' mał$e%stw. Odpowied+ na t' potrzeb' stała si' ry-

sem charakterystycznym danego ruchu. Ten element mógł ulec modyfikacji, 

ale zasadniczo stanowi charyzmat konkretnej wspólnoty rodzin. Na cało-

kształt jednak tej duchowo)ci – któr& mo$na nazwa( duchowo)ci& mał$e%sk&
i rodzinn& o nastawieniu wspólnotowym i apostolskim – składaj& si' liczne 

elementy. Niektóre z nich wyst'puj& we wszystkich zrzeszeniach rodzin: 

regularne spotkania (przynajmniej raz w miesi&cu), najcz')ciej w domu jed-

nej z rodzin; praktykowanie modlitwy rodzinnej, mał$e%skiej i indywidual-

nej; rozwa$anie Pisma *wi'tego i troska o wspóln& Eucharysti'; systema-

tyczny dialog mał$e%ski; konferencje formacyjne oraz ró$nego rodzaju re-

kolekcje i dni skupienia dla rodzin. 

 Zrzeszenia składaj& si' z kilku rodzin, spotykaj& si' w przyjaznej i bra-

terskiej atmosferze, pogł'biaj& duchowo)( mał$e%sk& i rodzinn&, a ich celem 

17 M i e r z w i % s k i. Elementy teologii praktycznej s. 244-245. 
18 Tam$e s. 247-248; B i e l e %. Duszpasterstwo rodzin we współczesnej Polsce s. 280-281. 
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jest u)wi'cenie si' przez realizacj' powołania rodzinnego19. Niektóre zrze-

szenia akcentuj& wspólne aktywne sp'dzanie wolnego czasu jako form' od-

nowy $ycia rodzinnego20.

 Cenn& metod& pracy w zrzeszeniach rodzin jest dialog mał$e%ski. Szcze-

gólnie jest on praktykowany przez mał$e%stwa i rodziny zaanga$owane

w mi'dzynarodowym ruchu Equipes Notre Dame oraz w Spotkaniach Mał-

$e%skich i Ko)ciele Domowym. Jest to rozmowa przeprowadzona w atmo-

sferze wyciszenia i z poczuciem obecno)ci Boga w celu usuni'cia wszyst-

kiego, co zagra$a jedno)ci mał$e%skiej. W aspekcie pozytywnym ma ona na 

celu umocnienie wi'zi mał$e%skiej i zbudowanie Ko)cioła domowego. Jest 

to metoda, która daje pierwsze%stwo słuchaniu przed mówieniem. Nigdy nie 

powinna mie( charakteru konfrontacyjnego, a mał$onkowie powinni unika(
oceniania i oskar$ania siebie nawzajem. Dialog mał$e%ski praktykowany 

regularnie, najcz')ciej raz w miesi&cu, powoduje pozytywne zmiany w $yciu 

rodzinnym21.

 Jedn& ze sprawdzonych form formacji rodzin s& spotkania w małych 

grupach. W praktyce przybieraj& one najcz')ciej posta( kr'gu mał$e%skiego 

lub rodzinnego. Kr'gi takie nie wywodz& si' z $adnego istniej&cego zrze-

szenia, z czasem jednak mog& przeobrazi( si' w konkretn& wspólnot'. Skła-

daj& si' one z trzech do sze)ciu par mał$e%skich i najcz')ciej spotykaj& si'
raz w miesi&cu po kolei w domach rodzinnych uczestników. Eklezjalno)(
takich spotka% zapewnia obecno)( kapłana, którego głównym zadaniem jest 

troska o formacj' religijn& uczestników22.

 Drug& form& formacji rodzin s& tzw. parafialne spotkania rodzin. Forma 

ta jest skierowana do wi'kszej liczby rodzin (10-30 mał$e%stw), zwłaszcza 

tych, których zwi&zek z parafi& ogranicza si' do spełniania praktyk obowi&z-

kowych lub nawet w tym zakresie jest okazjonalny. Spotkania takie mog&
odbywa( si' raz w miesi&cu lub rzadziej, ale z zachowaniem regularno)ci. 

W niektórych parafiach spotkania rodzin przybieraj& form' dnia skupienia, 

w czasie którego jest czas na katechez', modlitw', a nawet wspólne )wi'to-

wanie. Zalet& tej formy jest stopniowe wprowadzanie rodzin w $ycie Ko-

19 B i e l e %. Duszpasterstwo rodzin we współczesnej Polsce s. 280. 
20 Jako przykład mo$na wskaza( Stowarzyszenie Odnowa Rodzin, które zrodziło si' w kr'-

gach katolickiej odnowy charyzmatycznej i oficjalnie zostało powołane do istnienia 4 stycznia 

2004 r. w Białymstoku. Tworz& je osoby nale$&ce do ró$nych ruchów i stowarzysze% katolickich 

oraz osoby niezrzeszone wcze)niej. Zob. http://www.odnowarodzin.pl 
21 Por. Dialog mał$e%ski. Materiały opracowane przez Centraln& Diakoni' Domowego Ko-

)cioła. Kraków: Wydawnictwo *wiatło-"ycie 1999. 
22 K a m i % s k i. Zadania duszpasterstwa rodzin s. 204-205. 
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)cioła oraz zach'canie do tworzenia nowych lub wst'powania do ju$ funk-

cjonuj&cych zrzesze% rodzin23.

 W funkcjonowaniu zrzesze% rodzin mog& równie$ wyst&pi( problemy. 

W wi'kszo)ci pokrywaj& si' one z niebezpiecze%stwami gro$&cymi wszyst-

kim zrzeszeniom religijnym. Mo$na jednak zasygnalizowa( najwa$niejsze 

z nich. Niektóre wspólnoty pragn& szuka( egzystencji poza Ko)ciołem insty-

tucjonalnym, co cz'sto prowadzi do przej)cia w sekt'. Negatywnym zjawis-

kiem jest niezdrowa rywalizacja mi'dzy poszczególnymi wspólnotami, 

cz'sto prowadz&ca do deprecjonowania odmiennych form zrzesze% rodzin. 

Wspólnoty zapominaj&, $e s& wzgl'dem siebie komplementarne i tylko ra-

zem mog& budowa( Ko)ciół jako Wspólnot'. Du$ym zagro$eniem jest 

równie$ hermetyczno)( i ekskluzywizm zrzesze%24.

 Rodziny maj& prawo do tworzenia i wst'powania do zrzesze%, co nie jest 

przywilejem czy ust'pstwem ze strony hierarchii, ale wypływa z sakramentu 

chrztu )wi'tego i jest potwierdzone i umocnione przez inne sakramenty, 

tak$e sakrament mał$e%stwa (por. DA 19; ChL 29; KPK kan. 215). Jest to 

zatem wolno)( zrzeszania si' uznana i zagwarantowana przez hierarchi'
ko)cieln&, ale rodziny mog& z niej korzysta( tylko w komunii Ko)cioła

z zachowaniem wszystkich kryteriów eklezjalno)ci (zob. ChL 30)25.

3. AKTUALNY STAN 

ZRZESZE! RODZIN KATOLICKICH W POLSCE

Do 1989 r. panował w Polsce system komunistyczny, który zwalczał 

wszelkie formy zrzesze% zwi&zanych z Ko)ciołem katolickim. Dopuszczał 

istnienie organizacji, ale tylko takich, które promowały tzw. ideały socja-

listyczne. Dlatego zrzeszenia rodzin, cho( istniały w Polsce, napotykały na 

wiele trudno)ci ze strony władz26. Rodziny zaanga$owane we wspólnoty 

katolickie były inwigilowane i szykanowane. Dlatego te$ wspólnoty rodzin-

ne w znacznej mierze zacz'ły powstawa( i z powodzeniem rozwija( si'
dopiero po przemianach ustrojowych.  

23 Tam$e s. 205. 
24 M i e r z w i % s k i. Wspólnoty rodzin – znakiem czasu s. 231. 
25 Zob. R. K a m i % s k i. Zrzeszenia religijne a parafia. W: W prostocie prawdy, w pokorze 

miło)ci. Studia i materiały dedykowane ks. prof. dr hab. Janowi Walowi. Red. T. Borutka, A. Ba-

czy%ski, M. Ostrowski. Kraków: PAT 2008 s. 282-286. 
26 Jako przykład mo$na wskaza( Ko)ciół Domowy, rodzinn& gał&+ Ruchu *wiatło-"ycie, 

który działa w Polsce od 1973 r. 



ZRZESZENIA RODZIN KATOLICKICH W POLSCE 73

 Po 1989 r. powstała w Polsce du$a liczba ruchów, stowarzysze% i wspól-

not rodzinnych, które prowadz& aktywn& prac' formacyjn&. Trudno poda(
dokładnie ich liczb', poniewa$ w du$ej mierze zale$y to od przyj'tych 

kryteriów klasyfikacji. Sporo zrzesze%, mimo $e nie s& wprost wspólnotami 

rodzin, to w swoim programie maj& elementy formacji rodzin, st&d trudno)ci

z wyliczeniem wszystkich grup odnowy $ycia rodzinnego. Poza tym istniej&
tak$e nieformalne grupy zrzeszaj&ce rodziny. Przyjmuje si', $e wszystkich 

zrzesze%, które w jaki) sposób dotykaj& rodziny, jest w Polsce ponad 13027.

 Klasyfikacja zrzesze% rodzinnych zale$y od przyj'tego kryterium podzia-

łu28. Mo$na w)ród nich wyró$ni( cztery zasadnicze grupy: 1) zrzeszenia maj&-
ce trwały dorobek i do)wiadczenie pracy, np. Rodzina Rodzin, Ko)ciół Do-

mowy, Spotkania Mał$e%skie, Przymierze Rodzin29; 2) zrzeszenia )ci)le współ-

pracuj&ce ze wspólnotami zakonnymi, np. Rodziny Urszuli%skie oraz Rodziny 

Szensztackie; 3) ruchy obrony $ycia – bardzo liczne w Polsce30; 4) stowarzy-

szenia, np. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Wspólnota Przymierza Rodzin 

„Mamre” oraz Stowarzyszenie Odnowa Rodzin. Wa$ne miejsce zajmuje Polska 

Federacja Stowarzysze% Rodzin Katolickich (skupia około 30 zrzesze% pro-

rodzinnych) oraz Polska Federacja Ruchów Obrony "ycia (skupia około 100 

pomniejszych organizacji)31. Poza tym jest wiele wspólnot, które w swoim 

27 Por. K a m i % s k i. Zadania duszpasterstwa rodzin s. 202. 
28 E. Fischer przedstawił podział oparty na kryterium głównego celu, jaki stawia sobie dana 

grupa: 1) grupy o charakterze religijno-ascetycznym, 2) grupy zwi&zane z Akcj& Katolick&,
3) wspólnoty o charakterze kulturalno-wychowawczym, 4) wolne grupy o przeró$nych celach. 

Zob. E. F i s c h e r. Familienrunden und ihre Spiritualität. W: Ehe und Familie im Aufbau der 

Pfarrgemeinde. Wien 1965 s. 120-135. J. Skudro proponuje podział ze wzgl'du na miejsce po-

wstania: 1) grupy rodzinne zało$one w Polsce, 2) powstałe za granic&. Wydaje si' jednak, $e
wszystkie przedstawione podziały nie s& wystarczaj&co ostre i wyczerpuj&ce, głównie z tego po-

wodu, $e rzeczywisto)( zrzesze% rodzin jest tak dynamiczna i zmienna, $e wymyka si' klasyfikacji. 
29 Do tej grupy zaliczano równie$ Ruch Rodzin Nazareta%skich (RRN), jednak nieprawidło-

wo)ci w działaniu RRN w archidiecezji warszawskiej spowodowały powołanie komisji teologicz-

nej, która wnikliwie przebadała materiały formacyjne oraz praktyk' RRN. Stwierdzono m.in., $e
RRN nie tylko nie jest zrzeszeniem rodzinnym, ale równie$ mo$e prowadzi( do zakwestiono-

wania roli mał$e%stwa i rodziny przez przesadne akcentowanie indywidualizmu i deprecjono-

wanie wszelkich wi'zów ludzkich. Abp K. Nycz, metropolita warszawski, zarz&dził ponowne 

zdefiniowanie charyzmatu, celów i zasad RRN, a tak$e zredagowanie nowych statutów. Zob. 

Kuria Metropolitalna Warszawska. Komunikat dotycz&cy Ruchu Rodzin Nazareta%skich z 29 I 

2009. W: http://www.archidiecezja.warszawa.pl/upload/binaries/dokumenty/dekret_rrn.pdf (24 

maja 2009 r.). 
30 Zob. Polska Federacja Ruchów Obrony "ycia. W: Leksykon ruchów i stowarzysze% w Ko-

)ciele s. 279-280. 
31 M. P r z e c i s z o w s k i. Nowe ruchy apostolskie. „Biuletyn KAI”. Wydanie specjalne. 

1998 s. 44-45. 
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programie formacyjnym wyra+nie promuj& zdrowy obraz rodziny, np. Droga 

Neokatechumenalna, Ruch Focolari lub Ruch Czystych Serc. Wszystkie one 

maj& sporo elementów rodzinnych i niew&tpliwie przyczyniaj& si' do promocji 

rodziny chrze)cija%skiej oraz pomagaj& w odnowie $ycia rodzinnego.  

Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin zach'ca, aby w parafiach istniało 

przynajmniej kilka zrzesze%, w których rodziny mogłyby pogł'bi( własn&
wiar' i szuka( pomocy w rozwi&zywaniu problemów32. Dokument poleca 

równie$, aby w ka$dej parafii działało Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, 

które kładzie du$y nacisk na potrzeb' pogł'bienia formacji i apostolatu. 

Zadaniem ksi'$y asystentów, zarówno na szczeblu diecezjalnym jak i para-

fialnym, jest troska o osoby zrzeszone w grupie33. Dyrektorium zach'ca tak-

$e rodziny katolickie do zaanga$owania si' w struktury Akcji Katolickiej, 

aby tam „pogł'bi( swoje $ycie religijne, bra( udział w zorganizowanym $y-

ciu laikatu w Ko)ciele i przyczynia( si' do rozwoju dobra wspólnego w pa-

rafii, w Ojczy+nie i w Ko)ciele”34.

*

 W dobie kryzysu tradycyjnego modelu rodziny zrzeszenia rodzinne s&
niezwykle potrzebne i zasługuj& na wi'ksz& trosk' Ko)cioła35. Tym bardziej, $e
cz'sto spo)ród członków tych zrzesze% rekrutuj& si' pracownicy duszpasterstwa 

rodzin. Ka$da z takich grup wypracowała w jakim) zakresie oryginalny i cało-

)ciowy program permanentnej formacji rodziny, którego elementy powinny by(
wykorzystane w organizacji i pracy ró$nego rodzaju poradni rodzinnych. 

 Powstawanie zrzesze% rodzin katolickich jest dla Ko)cioła w Polsce darem 

i zadaniem. Darem, poniewa$ o$ywia diecezje, parafie i rodziny chrze)cija%-

skie, pogł'bia )wiadomo)( religijn&, tworzy )rodowiska chrze)cija%skie, a przez 

to wpływa na kształt $ycia społecznego. Jest równie$ zadaniem, poniewa$
przynagla Ko)ciół w Polsce do wi'kszej aktywno)ci pastoralnej, szczególnie 

w wymiarze duszpasterstwa rodzin, dowarto)ciowuje powołanie mał$e%skie 

i rodzinne, a tak$e nieustannie zadziwia swoj& ró$norodno)ci& i $ywotno)ci&.

32 Konferencja Episkopatu Polski. Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin nr 56-82. Warszawa: 

Fundacja Vita Familiae 2003. 
33 Tam$e nr 81. 
34 Tam$e nr 82. 
35 W. *m i g i e l. Nowe ruchy eklezjalne w Polsce. Czy nadeszła „wiosna Ko)cioła”? W: 

Recepcja Soboru. Niektóre wyzwania wobec $ycia i działania Ko)cioła 40 lat po Soborze Waty-

ka%skim II. Red. K. Półtorak. Szczecin: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczeci%skiego 2007 

s. 169-170. 
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ASSOCIATIONS OF CATHOLIC FAMILIES IN POLAND 

S u m m a r y  

 The very family is a home church, but it should belong to a larger group in case it needs 

multi-dimensional aid. The present article presents the founding ideas, unique character and the 

current condition of family associations in Poland. Such groups are initiated by the families 

themselves or members of the hierarchy. Yet, they are always a gift of the Holy Spirit, who thus 

grants them support and the charisma of renewal. Family experts stress that under the influence of 

family associations positive changes on many planes are taking place, both in the family and in 

its relationship with the world. It is hard to estimate the number of family associations in Poland 

as some of them are of informal character, while others are not focused on the family but they 

have many family elements in their formation programme. Roughly speaking, there are about 130 

associations of families or pro-family groups in Poland. The establishment and care of family 

associations is a significant task of family pastoral care in Poland. 

Translated by Tomasz Pałkowski 

Słowa kluczowe: rodzina, formacja rodziny, zrzeszenia rodzin, wspólnoty rodzin, grupy odnowy 

$ycia rodzinnego, Ko)ciół domowy, dialog mał$e%ski.
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