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TROSKA DUSZPASTERSTWA RODZIN O MAAZB EŃSTWO

Dyrektorium duszpasterstwa rodzin w punkcie pierwszym twierdzi, zBe

obowi Tazek skutecznej troski o maWzBeństwo ma charakter niezbywalny ze

wzgleTdu na jego wartość dla dobra ludzkości. KościóW rozumie j Ta jako:

1) zgWeTbianie prawdy o rodzinie na drodze poznania naturalnego i nadnatural-

nego; 2) proklamacjeT BozBej prawdy o maWzBeństwie światu. Adresatami po-

mocy KościoWa s Ta: 1) osoby, „które znaj Tac wartość maWzBeństwa i rodziny

staraj Ta sieT pozostać im wierni”; 2) osoby, które „w niepewności i niepokoju

poszukuj Ta prawdy” o maWzBeństwie i rodzinie; 3) osoby, które „niesWusznie

napotykaj Ta przeszkody w realizowaniu wWasnej wizji rodziny (FC 1)”1. Dy-

rektorium, zgodnie ze swoim tytuWem, najczeTściej sprawy maWzBeństwa rozpa-

truje W Tacznie z problemami rodziny. MaWzBeństwu poświeTcone s Ta punkty: 22

przygotowanie do maWzBeństwa; 25-26 dotycz Tace przygotowania blizBszego; 26-

36 przygotowania bezpośredniego; punkt 67 o maWzBeństwach bezdzietnych.

Dyrektorium posWuguje sieT terminami „maWzBeństwo” i „rodzina” najczeTściej

W Tacznie lub odnosi sieT jedynie do rodziny. Takie podejście sugeruje, zBe Kon-

ferencja Episkopatu Polski traktuje rodzineT jako rzeczywistość szersz Ta od

maWzBeństwa, zakWadaj Tac, zBe zawiera sieT ono w rodzinie. Aby wykonać zadanie

podjeTte w tytule nalezBy sprecyzować jakie dziaWania duszpasterstwa mozBna

uznać za skierowane w pierwszej kolejności do maWzBeństwa. Za takie nalezBy

uznać to wszystko, co odnosi sieT do wieTzi maWzBeńskiej w sferze: 1) prawnej;

2) materialnej; 2) psychicznej; 3) duchowej; 4) moralnej; 5) religijnej.

Dr hab. BEATA M. PARYSIEWICZ e Katedra Psychopedagogiki Rodziny w Instytucie

Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej KUL; adres do korespondencji: parys@kul.pl
1 Rada ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski. Dyrektorium duszpasterstwa rodzin

(1.05.2003). Warszawa: Fundacja VITA FAMILIAE 2003 (dalej DR) p. 1.
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Duszpasterstwo rodzin jest dzia?alności Ca praktyczn Ca Kościo?a, której celem

jest udosteCpnienie ma?zJonkom i rodzicom pe?nej prawdy o ich powo?aniu

w ?onie Kościo?a „nieomylnie przekazywanej, interpretowanej i odnoszonej

do «znaków czasu» przez Urz Cad Nauczycielski Kościo?a”2. Dyrektorium

przedstawia ca?ościow Ca koncepcjeC dzia?alności Kościo?a na rzecz ma?zJeństwa

i rodziny, a jego konstrukcja wskazuje, które dziedziny uwazJa on w tej ma-

terii za priorytetowe. Dyrektorium precyzyjnie określa jak, kto i w jakim za-

kresie jest odpowiedzialny za pomoc ma?zJeństwom katolickim oraz jak ma

przebiegać przygotowanie do ma?zJeństwa.

Troska duszpasterstwa rodzin o ma?zJeństwo

Dziedziny dzia(alności duszpasterstwa rodzin

Za(oz4enia Realizacja za(oz4eń Problemy

Wzmocnienie

instytucjonalnego wymiaru

ma(z4eństwa:

1) przez hierarchieC koś-

cieln Ca: interwencje poli-

tyczne3;

2) przez osoby świeckie:

formacja polityków i spo-

?eczników4.

Nauczanie Kościo?a5: doku-

menty Synodu Polskiego6;

Programy duszpasterskie7;

Dzia?alność Rady ds. Ro-

dziny KEP (komunikaty),

listy, oświadczenia i re-

zolucje do parlamentu RP

oraz Rady Europy8;

Dyscyplina udzielania sakra-

mentu ma?zJeństwa:

1) udzielanie sakramentu

chrztu św. dzieciom w

zwi Cazkach niesakramental-

nych lub w wolnych zwi Caz-

kach, w których nie wysteC-

puj Ca przeszkody kanoniczne;

2) dyskusyjne orzeczenia w

sprawie uznania niewazJności

2 TamzJe.
3 Rada ds Rodziny KEP. Informacja na 326. Zebranie Plenarne. Warszawa 17-18 marca

2004 roku. „Sprawy Rodziny” 2004 nr 2(66) s. 57.
4 TamzJe s. 56.
5 Sobór Watykański II. Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie wspó?czesnym

Gaudium et spes (7.12.1065). W: Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst

polski. Poznań: Wyd. Pallotinum b.r.w.³ s. 537-620; J a n P a w e ? II. Adhortacja apostolska

o zadaniach rodziny chrześcijańskiej Familiaris consortio (22.11.1981). W: Adhortacje apo-

stolskie Ojca Świe=tego Jana PawAa II. Kraków: Wydawnictwo Znak 1996 s. 89-208; B e-

n e d y k t XVI. Nierozerwalność wynika z „prawdy o maAzFeństwie”. Do Roty Rzymskiej

(21.01.2007). „Sprawy Rodziny” 2007 nr 2(78) s. 13-15; Papieska Rada ds. Rodziny. MaAzFeń-

stwo i rodzina a wolne zwi =azki (26.07.2000). „Sprawy Rodziny” 2010 nr 1(89) s. 9-46.
6 Episkopat Polski. PowoAanie do zFycia w maAzFeństwie i rodzinie. W: II Synod Plenarny

(1991-1999). Poznań: Wyd. Pallotinum 2001 s. 29-48.
7 Komisja Episkopatu Polski Duszpasterstwa Ogólnego. Ewangelizacja wspólnoty maAzFeń-

skiej i rodzinnej. Program duszpasterski na rok 1993/1994. Katowice: Wydzia? Duszpasterski

Kurii Metropolitarnej 1993.
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Pomoc w rozwoju wie+zi

psychicznej w ma2z3eń-

stwie:

1) przygotowanie bliz2sze

(roczna katechizacja

przedmaMz2eńska)12;

2) bezpośrednie13;

3) duszpasterstwo maM-

z2eństw: katecheza maMz2on-

ków, parafialne rekolekcje

rodzinne14.

Spotkanie z duszpasterzem w

kancelarii przed ślubem;

Wykorzystywanie „koleYdy”

do sformalizowania wolnych

zwi Yazków lub maMz2eństw po

kontrakcie cywilnym;

Wykorzystanie chrztu dziec-

ka do sformalizowania wol-

nych zwi Yazków lub maM-

z2eństw po kontrakcie cy-

wilnym;

DziaMania Stowarzyszenia

Rodzin Katolickich9;

Program katechezy para-

fialnej mModziez2y szkóM

ponadgimnazjalnych15;

Propagowanie spotkań w ra-

mach „dialogu maMz2eń-

skiego”16;

Propagowanie ruchu Domo-

wego KościoMa17;

Program formacyjny dla

maMz2onków i rodziców18;

maMz2eństwa10;

3) udzielanie sakramentu

osobom bez z2ywej wiary;

4) brak systematycznych

i skutecznych dziaMań na

rzecz nierozerwalności –

brak stowarzyszeń prawni-

ków dziaMaj Yacych na rzecz

obrony instytucji maMz2eń-

stwa11.

Duszpasterstwo rodzin nie

posiada prawnie skutecznych

narzeYdzi do obrony nierozer-

walności rodziny.

8 Np. Oświadczenie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski wobec „ideologicznej”

ustawy o równości p>ci (22.04.04). „Sprawy Rodziny” 2004 nr 2(66) s. 63-64.
9 Bp P. L i b e r a. Rola Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w bitwie o rodzineB. Homilia

na XX-lecie Stowarzyszenia (29.09.2009). „Sprawy Rodziny” 2009 nr 4(88) s. 51-55.
10 B e n e d y k t XVI. Do cz>onków Trybuna>u Roty Rzymksiej (29.01.2010). „Sprawy

Rodziny” 2010 nr 2(90) s. 21.
11 J. K u M a c z k o w s k i. Spo>eczne prawodawstwo w Polsce wobec nierozerwalności

ma>zIeństwa a duszpasterstwo rodzin. „Studia nad Rodzin Ya” [UKSW] 2006 nr 1-2(18-19) s. 54-55.
12 DR 24; Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin. Aktualne zadania Duszpasterstwa Rodzin

w Polsce (1.03.2008). „Sprawy Rodziny” 2008 nr 2(82) s. 43-44.
13 DR p. 27-35.
14 Bp S. S t e f a n e k. O strategieB duszpasterstwa rodzin. Tekst przygotowany na 336

zebranie plenarne KEP Poznań, 23-24 czerwca 2006. „Sprawy Rodziny” 2006 nr 3(75) s. 34-45.
15 Rada ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski. Program duszpasterstwa katechetycznego

w parafii nr az-p4-04. „Przypatrzcie sieB powo>aniu waszemu” (23.04.2004). „Sprawy Rodziny”

2004 nr 2(66) s. 27-42. Rada ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski. Komisja Wychowania

Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. Decyzja o zatwierdzeniu programu duszpasterstwa

katechetycznego w parafii dla ca>ej Polski (23.04.2004). „Sprawy Rodziny” 2004 nr 2(66) s. 42.
16 Http://www.spotkaniamalzenskie.Pl/pl/wiecej_o_spotkaniach.
17 http://www.domowy kosciol.diecezja.torun.pl/index.php?w=11; G. i J. A n d r u s z-

k i e w i c z. Formacja Domowego Kościo>a szans Ba pos>ugiwania ma>zIeństw w Katolickim Porad-

nictwie Rodzinnym. „Sprawy Rodziny” 2007 nr 1(77) s. 70.
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Np. Ruch rodzin szensztac-

kich19;

Propagowanie literatury na

temat wieHzi maIzJeńskich;

Katolickie strony internetowe;

DziaIalność poradnictwa maI-

zJeńskiego;

DziaIalność mediów kato-

lickich: audycje radiowe,

telewizyjne na rzecz rozwoju

wieHzi maIzJeńskich; miesieHcz-

niki (np. Familia);

Sympozja naukowe (parafial-

ne, diecezjalne, uniwersy-

teckie) na temat maIzJeństwa

katolickiego;

Badania dotycz Hace rozwoju

i kondycji maIzJeństw kato-

lickich (placówki naukowe).

W wieHkszości parafii, wbrew

zaleceniom, przygotowanie do

maIzJeństwa ma formeH

„skróconej katechizacji” – 10

spotkań20;

Niedostateczna opieka ka-

pIańska nad kreHgami rodzin;

Brak systematycznej katechezy

maIzJonków i rekolekcji

rodzinnych.

Pomoc w rozwoju wie+zi

sakramentalnej:

1) przygotowanie blizJsze;

2) bezpośrednie, liturgiczne;

3) uczenie modlitwy maIzJeń-

skiej21;

4) regularna katecheza maI-

zJonków22;

5) rekolekcje parafialne o te-

matyce sakramentu maIzJeń-

stwa, jego świeHtości i nie-

rozerwalności23;

6) rozwój duchowości maI-

zJeńskiej24.

Instrukcje (I-III) Episkopatu

Polski o przygotowaniu do

zawarcia maIzJeństwa;

Listy Episkopatu Polski na

niedziele ŚwieHtej Rodziny25;

Wskazania pastoralne na rok

duszpasterski26;

Brak spójności w przygoto-

waniu do maIzJeństwa, lekce-

18 W. J a n k o w s k i. Program formacyjny dla ma-z/onków i rodziców. „Studia nad

Rodzin Ha” 10:2006 nr 1-2 (18-19) s. 119-127.
19 http://sistes.Google.Com/site/trojmiastoszensztat/Home/ruch-szensztacki
20 DR 26.
21 B e n e d y k t XVI. Bóg jest mi-ości 9a i dawc 9a z/ycia. Ze spotkania z biskupami

szwajcarskimi (9.11.2006). „Sprawy Rodziny” 2007 nr 2(78) s. 8.
22 MieHdzynarodowa Rada ds. Katechezy. Katecheza dorosIych we wspólnocie chrześci-

jańskiej (1990). Kraków 2001; Rada ds. Rodziny KEP. Ustalenia na Posiedzeniu Rady oraz

Diecezjalnych Duszpasterzy Rodzin i Doradców Z/ycia Rodzinnego w Warszawie 19 i 20 maja

2008 r. „Sprawy Rodziny” 2008 nr 2(82) s. 36.
23 TamzJe.
24 K. K n o t z. Nowe wyzwanie dla ma-z/eństw M nowa formu-a obrony rodziny. „Sprawy

Rodziny” 2006 nr 1(76) s. 79-82.
25 Episkopat Polski. List na niedziele9 Świe9tej Rodziny 31.12.2006. Przypatrzcie sie9

powo-aniu waszemu (1 Kor 1, 26). „Sprawy Rodziny” 2007 nr 1(77) s. 32-38.
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Materia9y dla narzeczonych;

Pielgrzymki ma9z2eństw i ro-

dzin na Jasn Ja GóreJ27;

Odnawianie ślubów ma9z2eń-

skich28.

waz2enie wskazań przewidzia-

nych w dokumentach29:

1) „Zaliczanie” nauk jedno-

cześnie;

2) Wystawianie zaświadczeń

osobom nieuprawnionym (które

nie ukończy9y przygotowania);

3) Nierespektowanie czasu

koniecznego do rzetelnego

przygotowania30;

4) Brak duszpasterstwa

ma9z2eństw;

5) Brak pomocy do rozwoju

duchowości ma9z2eństwa;

6) Brak wspó9pracy mieJdzy

duszpasterzami a pracownikami

poradni rodzinnych;

7) Dopuszczenie do sakra-

mentu osób bez z2ywej wiary.

Pomoc w rozwoju wie+zi mo-

ralnej:

1) przygotowanie dalsze:

szacunek dla z2ycia,

szacunek dla osoby jako

dziecka Boz2ego;

2) przygotowanie bliz2sze:

szacunek dla wieJzi

sakramentalnej;

3) rekolekcje parafialne;

4) rozwój duchowości

ma9z2eństwa.

Formacja sumień: Listy

pasterskie biskupów; Ruch

czystych serc31; „Rachunek

sumienia dla ma9z2onków”;

Formacja spowiedników32; Re-

kolekcje dla ma9z2onków; Po-

pularyzowanie nauki moralnej

HV; EV przez media

katolickie; Ksi Jaz2ki o tematyce

ma9z2eńskiej.

Obniz2enie autorytetu Kościo9a

wyraz2aj Jace sieJ w:

1) Kwestionowaniu uprawnień

Kościo9a w sprawach

moralności ma9z2eńskiej;

2) Lekcewaz2eniu obowi Jazuj Ja-

cych nakazów;

3) Nadmiernym akcentowaniu

psychologiczno-spo9ecznej

argumentacji na rzecz

26 M. R a c i ń s k i, A. T u l e j. Wskazania pastoralne na rok duszpasterski 2006/2007

„Przypatrzmy sie8 powo:aniu naszemu” (1 Kor 1, 26) w Archidiecezji Warszawskiej. „Sprawy

Rodziny” 2007 nr 1(77) s. 43-45.
27 Rada ds. Rodziny KEP i wiosenna sesja duszpasterstwa rodzin w Sulejówku (28-29.05.2007).

„Sprawy Rodziny” 2007 nr 3(79) s. 56.
28 Rada ds. Rodziny KEP i Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin. Sprawozdanie

z dzia:alności w roku 2009. „Sprawy Rodziny” 2010 nr 2(90) s. 42.
29 J. B u x a k o w s k i. Przygotowanie do duszpasterstwa rodzin w WyzJszym Seminarium

Duchownym w Pelplinie. „Sprawy Rodziny” 2007 nr 2(78) s. 79.
30 S. P a l u s z e w s k i. Szanse skutecznego przygotowania do sakramentu ma:zJeństwa.

„Sprawy Rodziny” 2009 nr 4(88) s. 78-79.
31 Rada ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski. Aktualne sprawy Duszpasterstwa Rodzin

(8.12.2009). „Sprawy Rodziny” 2010 nr 1(89) s. 61-62 (59-62); S t e f a n e k. O strategie8 dusz-

pasterstwa rodzin s. 43.
32 Papieska Rada ds. Rodziny. Vademecum dla spowiedników o niektórych zagadnieniach

moralnych dotycz 8acych zJycia ma:zJeńskiego (12.02.1997). 1omianki: Instytut Studiów nad Rodzin Ja

1997.
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rozwi 5azań moralnych z pomi-

nie5ciem argumentów wiary;

4) Niespójna polityka wobec

osób publicznie naruszaj 5a-

cych wymagania chrześcijań-

skiej moralności (prawo do

pochówku, obecność dostoj-

ników KościoQa na ślubach,

pogrzebach osób publicznie

naruszaj 5acych nakazy

moralne).

Pomoc w rozwoju wie+zi

spo.ecznej i kulturowej33:

organizacja zTycia para-

fialnego

Katecheza dorosQych34;

Stowarzyszenia MaQzTeństw

Katolickich;

DziaQalność Akcji Katolickiej;

Program „Parafia 2000”;

Promowanie tradycji kato-

lickiej jako wartości kultu-

rowej przez media

Brak tradycji organizowania

zTycia parafialnego w oparciu

o maQzTeństwo i rodzine5 – re-

alizacja duszpasterstwa w

modelu katechizacji stanowej

(dzieci, mQodziezT, dorośli)

Pracownicy duszpasterstwa

Za.oz7enia Realizacja za.oz7eń Problemy

Hierarchia35:

formacja podstawowa

formacja ci 5agQa36

W ramach formacji podsta-

wowej: zagadnienia maQzTeń-

stwa w programie semi-

narium37;

W ramach formacji ci 5agQej:

1) Studia podyplomowe (stu-

dia doktoranckie, terapeu-

tyczne);

1) Zbyt maQo specjalistów

przygotowanych do pracy

z maQzTeństwami (najcze5ściej

w diecezji jest jeden ksi 5adz

po studiach doktoranckich

z duszpasterstwa rodzin);

2) Traktowanie pracy z maQ-

zTeństwami jako drugorze5dnej

wobec katechizacji szkolnej;

33 K n o t z. Nowe wyzwanie dla ma,z-eństw – nowa formu,a obrony rodziny s. 75-78;

W. K a w e c k i. Kultura w strategii troski o rodzine9. „Sprawy Rodziny” 2006 nr 3(75) s. 92-105.
34 B. G. K w i a t k o w s k i. Nowa forma katechezy doros,ych w diecezji p,ockiej

(23.05.2006). „Sprawy Rodziny” 2006 nr 3(75) s. 49-53.
35 Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego. Wskazania na temat formacji seminarzystów

odnośnie problemów zwi 9azanych z ma,z-eństwem i rodzin 9a (19.03.1995). W: Posoborowe dokumenty

KościoQa Katolickiego o maQzTeństwie i rodzinie. T. 2. Red. K. Lubowiecki. Kraków: Wydawnictwo

M 1999 s. 127-149; M. S a j. Stolica Apostolska o formacji przysz,ych duszpasterzy ma,z-eństw

i rodzin. „Sprawy Rodziny” 2009 nr 2(86) s. 70.
36 Rada ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski. Aktualne sprawy Duszpasterstwa Rodzin

(8.12.2009) s. 61.
37 Rada ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski. S,uz-yć prawdzie o ma,z-eństwie i rodzinie

(19.06.2009). WarszawacTarnów: Biblos 2009; o wprowadzeniu w 1970 r. do wyzTszego seminarium

duchownego wykQadu z teologii rodziny zob.: B u x a k o w s k i. Przygotowanie do

duszpasterstwa Rodzin w Wyz-szym Seminarium Duchownym w Pelplinie s. 73-74.
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2) Drugi fakultet (INOR, pe-

dagogika);

3) Praca na rzecz ruchów

maNz1eńskich i rodzinnych;

4) Rekolekcje kapNańskie

z elementami warsztato-

wymi38.

3) Rozproszenie wiedzy na

temat maNz1eństwa w ksztaN-

ceniu seminarzystów;

4) Lekcewaz1 Vacy stosunek

kapNanów do przygotowania

do maNz1eństwa (jakość wy-

gNaszanych katechez);

5) Brak wykorzystania przy-

gotowanych pomocy do pra-

cy w parafii (ds. programów

duszpasterskich).

Świeccy

1) Zaangaz1owanie: nau-

kowcy, doradcy z1ycia rodzin-

nego, prawnicy, lekarze ds.;

2) Formacja: rekolekcje dla

pracowników DR;

3) Przygotowanie meryto-

ryczne: diecezjalne studium

maNz1eństwa i rodziny;

INOR

MaNo rozbudowane struktury

parafialnego DR, brak ze-

spoNów parafialnych ds. ro-

dziny;

Brak godziwego wynagro-

dzenia39.

Strategia duszpasterstwa

Za.oz0enia Realizacja za.oz0eń Problemy

Negatywna:

obrona, polemika

Interpelacje, oświadczenia

EP, instrukcje, wskazania

Pozytywna:

edukacja, promocja, lobbing

Nauczanie KościoNa, katechi-

zacja, dziaNalność naukowa

Zbyt maNo dziaNań wyprze-

dzaj Vacych o charakterze wy-

chowawczym

Typ dzia.ań

Za.oz0enia Realizacja za.oz0eń Problemy

Interwencyjne

Listy pasterskie, komunikaty

EP, interpelacje, oświadcze-

nia, protesty itp.

NikNa percepcja wśród

wiernych

Systemowe

Nauczanie: dokumenty koś-

cielne, listy pasterskie, pod-

reVczniki40

NikNa percepcja wśród

wiernych

38 Rada ds. Rodziny KEP i Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin. Sprawozdanie

z dzia+alności w roku 2009 s. 48.
39 S t e f a n e k. O strategie8 duszpasterstwa rodzin s. 39.
40 A. S a r m i e n t o. Ma+z:eństwo chrześcijańskie. Podre8cznik teologii ma+z:eństwa i ro-

dziny. Kraków: Wydawnictwo M 2002 s. 451. Papieska Rada ds. Rodziny. Ma+z:eństwo i ro-

dzina a wolne zwi 8azki. „Sprawy Rodziny” 2010 nr 1(89) s. 9-45.
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Ranga dzia'ań

Za'oz+enia Realizacja za'oz+eń Problemy

Priorytetowe

Obrona prawid=owej definicji

ma=zCeństwa;

Ochrona nierozerwalności

ma=zCeństwa;

Promocja zCycia ma=zCeńskiego

w oparciu o idea= mi=ości

chrześcijańskiej

Znacz Laca czeLść kap=anów

traktuje praceL z ma=zCeń-

stwami za dziedzineL dusz-

pasterstwa rodzin;

Brak dostatecznej promocji

ca=ościowej wizji ma=zCeństwa

jako Kościo=a domowego;

Niewystarczaj Lace finan-

sowanie dzia=alności DR

Ca=ościowe

WielobranzCowe Poradnie

Rodzinne;

Centrum Pomocy Rodzinie;

Centrum S=uzCby Rodzinie41

Ma=a znajomość ich dzia=al-

ności wśród wiernych

Przedstawione zestawienie wskazuje, zCe zalecenia zawarte w nauczaniu Koś-

cio=a s La podejmowane i realizowane na wszystkich poziomach. Powstaje pytanie,

dlaczego dzia=ania nie maj La waloru skuteczności. Jerzy Buxakowski, pionier

polskiego duszpasterstwa rodzin twierdzi, zCe mamy do czynienia z chaosem

polegaj Lacym na nieprzestrzeganiu zasad subsydiarności (pomocniczości) i soli-

darności w dzia=aniu duszpasterstwa rodzin. Zasady te wyrazCaj La sieL w regu=ach:

„1) prawo i obowi Lazek określania ogólnej strategii («co nalezCy robić?»), czyli

określanie celów ściśle doktrynalnych, ogólnych dyrektyw i misji wykonawczych

oraz nadzór nad ich wype=nianiem, to zakres dzia=ań najwyzCszej instancji koś-

cielnej (papieskiej i biskupiej)”; 2) taktyka («jak nalezCy organizować?»), a wieLc

ustalenie wspólnotowych planów katechizacji, organizowanie szkoleń apostolatu

świeckich i ich upowazCnianie do realizowania wytyczonych przez w/w instancjeL

hierarchii kościelnej nalezCy do diecezjalnych lub ewentualnie rejonowych i deka-

nalnych duszpasterzy rodzin i do najblizCszych świeckich wspó=pracowników. To

mozCe mieć zastosowanie w dekanacie lub rejonie, np. w uzgadnianiu ram tzw.

Skróconej katechizacji przedma=zCeńskiej (ale dla tych tylko, którzy dla powazC-

nych przyczyn nie mog La ukończyć pe=nej katechizacji); 3) natomiast to, co

najwazCniejsze, czyli wykonawstwo («gdzie, kiedy, kto?»), nalezCy do duszpaste-

rzy parafialnych i do upowazCnionych przez misjeL kościeln La świeckich doradczyń

i doradców poradnictwa rodzinnego oraz mozCliwie jak najszerszej grupy świec-

kiego apostolatu rodzin. […]”42. Nie odmawiaj Lac pewnej s=uszności cytowa-

41 Rada ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski. Aktualne sprawy Duszpasterstwa

Rodzin (8.12.2009) s. 62.
42

B u x a k o w s k i. Przygotowanie do duszpasterstwa rodzin w Wyz>szym Seminarium
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nym pogl ;adom wydaje sie;, z2e gEówna przyczyna ograniczonej skuteczności

duszpasterstwa rodzin lez2y w szczupEości siE i środków skierowanych do orga-

nicznej pracy z rodzinami. Duszpasterstwo rodzin, jako dziaEalność priorytetowa

KościoEa, jest zadaniem nowym. Opieka duszpasterstwa rodzin nad maEz2eństwem

ma walor systematyczności przede wszystkim od zaangaz2owania na rzecz rodzi-

ny przez Jana PawEa II, chociaz2 nie nalez2y lekcewaz2yć wkEadu Piusa XI czy

PawEa VI. Dotychczasowa pomoc na rzecz maEz2eństw katolickich cechuje sie;

pewnym niezdecydowaniem. Na poziomie rozwi ;azań doktrynalnych, nauki

o maEz2eństwie katolickim problem ma wEaściwe opracowanie. Jednak praca

z maEz2eństwami na terenie parafii cze;sto ma wymiar szcz ;atkowy lub nie ma jej

wcale. Brak zrozumienia dla problematyki maEz2eńskiej u cze;ści proboszczów,

osób odpowiedzialnych za z2ycie parafialne, nie pozwala na przyje;cie wEaściwej

strategii pracy parafialnej na rzecz maEz2eństwa. Nalez2y jednak stwierdzić, z2e

poste;py s ;a coraz bardziej zauwaz2alne. Rośnie tez2, chociaz2 nazbyt powolnie,

grupa ksie;z2y specjalistów, którzy coraz skuteczniej animuj ;a prace; na rzecz maE-

z2eństwa. Na koniec nalez2y tez2 dodać, z2e KościóE jest obecnie jedyn ;a instytucj ;a

z2ycia spoEecznego, która staje w obronie z2ycia maEz2eńskiego prowadzonego

w oparciu o norme; personalistyczn ;a i uzyskuje pozytywne rezultaty.

*

ArtykuE systematyzuje wiedze; na temat dziaEań duszpasterstwa rodzin na

rzecz maEz2eństwa katolickiego. DziaEania duszpasterstwa rodzin odniesiono

do wie;zi maEz2eńskiej w sferze: prawnej, materialnej, psychicznej, duchowej,

moralnej i religijnej. Aktywność duszpasterstwa rodzin rozpatrzono w trzech

aspektach: zaEoz2eń w odniesieniu do pomocy wobec maEz2eństwa, ich realizacji

oraz gEównych problemów, jakie pojawiaj ;a sie; w pracy na rzecz maEz2eństwa.
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THE FAMILY PASTORATE’S CARE FOR THE MARRIED COUPLE

S u m m a r y

The article systemizes the knowledge about actions taken by the family pastorate for the

Catholic married couple. The actions are referred to the marital bond in the legal, material,

psychological, spiritual, moral and religious spheres. They are considered in three aspects:

assumptions about help towards the couple, their realization and the main problems that appear

in the work for the married couple.

Translated by Tadeusz Kar6owicz

S!owa kluczowe: duszpasterstwo rodzin, ma:z?eństwo, strategia pomocy.

Key words: family pastorate, married couple, strategy of aid.


