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KS. GRZEGORZ PYŹLAK

TROSKA DUSZPASTERSTWA RODZIN O NARZECZONYCH

Narzeczeństwo jest zjawiskiem, które wzbudza zainteresowanie duszpaster-

stwa rodzin. Jednak zbyt maUo mówi sieV o znaczeniu jego w przygotowaniu

do sakramentalnego maUzYeństwa, które dotyczy dwóch rzeczywistości: wi-

dzialnej, jak Va jest przezYywanie okresu narzeczeństwa i niewidzialnej, która

stanowi obecność Uaski wynikaj Vacej z chrztu św., dziaUanie Boga w czasie

narzeczeństwa, dziaUanie Ducha ŚwieVtego itd.

Sobór Watykański II w Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie

wspóUczesnym naucza, zYe „SzczeVście osoby i spoUeczności ludzkiej oraz

chrześcijańskiej wi VazYe sieV ściśle z pomyśln Va sytuacj Va wspólnoty maUzYeńskiej

i rodzinnej” (KDK 47)1. Dlatego narzeczeni, jeśli pragn Va pobrać sieV w okreś-

lonym czasie, winni mieć przekonanie, zYe potrafi Va stworzyć dobrane i zgodne

maUzYeństwo, a tym samym now Va wspólnoteV rodzinn Va2.

Ks. dr GRZEGORZ PYŹLAK – adiunkt Katedry Duszpasterstwa Rodzin w Instytucie

Teologii Pastoralnej i Katechetyki KUL; adres do korespondencji: Al. RacUawickie 14, 20-950

Lublin; e-mail: grzegorz.maly@poczta.fm
1 W duchu wskazań soborowych ukazuj Va sieV trzy Instrukcje Episkopatu Polski: Pierwsza

Instrukcja Episkopatu Polski dla duchowieństwa o przygotowaniu wiernych do sakramentu ma9z:eń-

stwa i o duszpasterstwie rodzin (12 II 1969); Druga Instrukcja Episkopatu Polski dotycz =aca przy-

gotowania do ma9z:eństwa i z:ycia rodzinnego oraz wprowadzenie nowego obrze=du sakramentu ma9-

z:eństwa (11 III 1975); Trzecia Instrukcja Episkopatu Polski o przygotowaniu do ma9z:eństwa w Koś-

ciele katolickim (14 III 1986). Ukazuj Va sieV równiezY i inne dokumenty, m.in.: Adhortacja apostolska

„Familiaris consortio” o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie wspó9czesnym (22 XI 1981),

Instrukcja Papieskiej Rady do spraw Rodziny, o przygotowaniu do sakramentu ma9z:eństwa (13 V

1996), II Polski Synod Plenarny (1999). Dyrektorium duszpasterstwa rodzin (1 V 2003) oraz Doku-

menty Konferencji Episkopatu Polski. S9uz:yć prawdzie o ma9z:eństwie i rodzinie (19 VI 2009).
2 B. M i e r z w i ń s k i. Rodzin duszpasterstwo. W: Leksykon teologii pastoralnej. Red.

R. Kamiński, W. Przygoda, M. FiaUkowski. Lublin 2006 s. 737.
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W niniejszym artykule Autor ma na celu ukazanie czym jest narzeczeń-

stwo i jakie s Ca jego cele. Przedstawione zostan Ca propozycje duszpasterstwa

rodzin zwi Cazane z przezGywaniem chrześcijańskiego narzeczeństwa, a takzGe

wspóKczesne zagrozGenia, które wypaczaj Ca wKaściwe przezGywanie tego czasu.

Na koniec zostan Ca sformuKowane postulaty pastoralne dotycz Cace przezGywania

narzeczeństwa i konieczności inicjatyw duszpasterskich wobec narzeczonych.

1. NARZECZEŃSTWO I JEGO CELE

WedKug prawa narzeczeni, to meCzGczyzna i kobieta, którzy po odpowiednim

okresie znajomości wspólnie postanawiaj Ca zawrzeć maKzGeństwo. Pocz Cawszy od

pierwotnych spoKeczeństw, azG do świata biblijnego, przezGywanie narzeczeństwa

byKo czasem bogatym w treści, a nie oczekiwania. Obecnie czas ten próbuje sieC

zredukować do „bycia razem”. PrzezGywanie narzeczeństwa w taki sposób staje

sieC czasem pustym, bez rzeczywistego dojrzewania, wzajemnego poznawania,

uczenia sieC dialogu i odpowiedzialności3. Czas narzeczeństwa ma pomóc w lep-

szym poznaniu sieC kandydatów do maKzGeństwa; poznaniu rodzin narzeczonego

i narzeczonej; psychicznym i ekonomicznym przygotowaniu sieC do zawarcia maK-

zGeństwa; lepszym zapoznaniu sieC z przyszKymi obowi Cazkami maKzGeńskimi oraz

poznaniu reakcji najblizGszego otoczenia na zamierzony zwi Cazek maKzGeński4.

Narzeczeństwo postrzegane jest najczeCściej jako chronos, czyli czas,

w którym nic specjalnego sieC nie dzieje. NalezGaKoby ukazać je jako kairos,

czyli dar Boga, czas Kaski, w którym obecny jest Bóg, aby bKogosKawić, po-

magać i towarzyszyć kandydatom do maKzGeństwa (np. Rdz 2, 18; Mt 19, 4-6;

1 Tm 4, 1-3). SKabość teologii okresu narzeczeństwa poci Caga za sob Ca sKabość

duszpasterstwa narzeczonych i odwrotnie. Dlatego nalezGaKoby zrozumieć

teologiczne znaczenie narzeczeństwa dla sakramentu maKzGeństwa i dla jego

peKnej realizacji5. Wtedy beCdzie mozGna rozpocz Cać ewangelizacjeC narzeczo-

nych, wystrzegaj Cac sieC moralizatorstwa6.

3 C. R o c c h e t t a. Narzeczeństwo: natura sakramentalna w zarodku. W: C. M e n-

g h i n i, P. R i g h e r o. Korzenie mi6ości. Duchowość narzeczonych i modlitwa we dwoje.

TK. M. MusiaK. Kraków: espe 2002 s. 116.
4 A. M. A l e s s i. Narzeczeni i niepewność. TK. J. Sobocińska. Warszawa: Wydawnictwo

Salezjańskie 1997.
5 Teologia moralna zwraca uwageC na jeszcze inny aspekt narzeczeństwa, które poprzedza czas

maKzGeństwa i czas pozGycia maKzGeńskiego. Czas narzeczeństwa winien być przezGywany w czystości

i wstrzemieCźliwości. W przeciwnym razie nie beCdzie to juzG narzeczeństwo. Zob. A. Q u i l i c i.

Narzeczeństwo. TK. S. Filipowicz. Warszawa: Wydawnictwo KsieCzGy Marianów MIC 2009 s. 27.
6 Teologia zbyt maKo miejsca poświeCca narzeczeństwu. Nie wskazuje wyraźnego, nie-
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Narzeczeństwo rozpoczyna sieB zareBczynami lub zgHoszeniem swemu dusz-

pasterzowi zamiaru zawarcia maHzKeństwa (por. FC 66). Ten fakt, który beBdzie

miaH miejsce wcześniej, sprawi, zKe dwoje ludzi stanie sieB narzeczonymi for-

malnie (por. KPK kan. 1062 § 1; IEP3 nr 31; DDR 28).

Instytucja zareBczyn sieBga czasów starozKytnych. ZareBczyny byHy praktyko-

wane w pierwszych gminach chrześcijańskich7. Nie ma jednej formy zareB-

czyn dla caHego KościoHa i nigdy nie wymagano ich jako warunku do wazKne-

go zawarcia zwi Bazku maHzKeńskiego. Maj Ba one przede wszystkim charakter

obyczajowy, jednak s Ba jak najbardziej wskazane8. Przypomina o tym III Ins-

trukcja Episkopatu Polski z 1986 r., w której zaleca sieB „[…] by zareBczyny

odbywaHy sieB przynajmniej na sześć miesieBcy przed ślubem” (III IEP 32).

Maj Ba one gHeBboki sens osobisty, dzieBki któremu narzeczeni przyrzekaj Ba sobie

zawarcie maHzKeństwa. Narzeczeni maj Ba czas na lepsze poznanie swoich cech

pozytywnych i negatywnych, sposobów reagowania, stanu zdrowia fizycznego

i psychicznego, ewentualnych pHaszczyzn konfliktów, przedstawienie dziejów

swojego zKycia bez oszukiwania i zatajania, poznanie modeli wHasnych „rodzin

pochodzenia”9. Wzajemne poznanie jest równiezK sposobności Ba do omówienia

rozerwalnego zwi Bazku pomieBdzy okresem narzeczeństwa jako „czasu pewnego porz Badku sakra-

mentalnego” a aktem „zaślubin w Panu”. Wprawdzie jeden czas poprzedza drugi, przygotowu-

j Bac do maHzKeństwa, ale czasy te nie przenikaj Ba sieB nawzajem. R o c c h e t t a. Narzeczeństwo:

natura sakramentalna w zarodku s. 117.
7 Przy zareBczynach chrześcijanie trzymali sieB przepisów prawa cywilnego, o czym wspomi-

na autor „Listu do Diogeneta”, staraj Bac sieB jednocześnie wprowadzić do ceremonii zaślubin

treści religijne. Tertulian (160-220) pisaH, zKe chrześcijanie, zKyj Bacy w kreBgu kultury Hacińskiej,

zawierali maHzKeństwo podobnie jak obywatele imperium rzymskiego. Najpierw odbywaHy sieB

zareBczyny, oblubieniec wkHadaH swojej oblubienicy na palec lewej reBki obr BaczkeB, oblubieniceB

zasHaniano welonem, a nasteBpnie mHodzi ślubowali sobie wierność, wymieniaj Bac przy tym

uścisk dHoni i pocaHunek. Uroczystość ta miaHa charakter rodzinny. NasteBpnie odbywaHy sieB

wHaściwe zaślubiny z udziaHem zaproszonych krewnych i s Basiadów. W trosce o zachowanie

chrześcijańskiego charakteru zaślubin nie dopuszczano do zabaw, jakie byHy praktykowane

w rodzinach pogańskich. Tertulian wspomina równiezK, zKe w zaślubinach uczestniczyH przedsta-

wiciel KościoHa, biskup lub diakon, który spisywaH umoweB i towarzyszyH ceremonii zaślubin.

NasteBpnie razem z rodzicami udzielaH bHogosHawieństwa. Zaślubiny takie odbywaHy sieB w do-

mach. Nie wiadomo dokHadnie od kiedy w pierwotnym chrześcijaństwie w zaślubinach pojawiH

sieB element religijny. Zachowane dokumenty wskazuj Ba na powstawanie pewnych pocz Batkowych

zwyczajów, które doprowadziHy do uformowania przyjeBtego rytuaHu. Zob. J. W y s o c k i.

Zare3czyny. W: T e n zK e. Rytua6 rodzinny. WHocHawek: Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników

2003 s. 524-531.
8 Zob. A. B H a w a t. Zare3czyny. W: S6ownik Ma6z:eństwa i Rodziny. Red. E. Ozorowski.

Warszawaijomianki 1999 s. 497 (dalej SMiR).
9 L. K o c i k. Wzory ma6z:eństwa i rodziny. Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyj-

ne 2002; K. S l a n y. Alternatywne formy z:ycia ma6z:eńsko-rodzinnego w ponowoczesnym
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planów dotycz <acych róz?nych aspektów z?ycia, jak: mieszkanie, podziaH obo-

wi <azków, sprawy dysponowania finansami, sprawy wspóHz?ycia seksualnego,

wychowania dzieci, z?ycia towarzyskiego, spe<dzania wolnego czasu itp.10

Zare<czyny maj <a pomóc w podje<ciu dojrzaHej decyzji, rozpoznaniu zdolności

do zawarcia zwi <azku maHz?eńskiego, wolności woli, braku przeszkód zwHaszcza

zrywaj <acych. Dzie<ki zare<czynom narzeczeni maj <a przyste<pować do maHz?eń-

stwa bardziej świadomi zwi <azanych z nim zadań i obowi <azków11. Zare<czyny

powoduj <a, z?e narzeczeni czuj <a sie< moralnie zobowi <azani danym sobie przy-

rzeczeniem, co mobilizuje ich do odnoszenia sie< do siebie z szacunkiem dla

dobra planowanego maHz?eństwa, bez korzystania z uprawnień, które z prawa

Boz?ego przysHuguj <a wyH <acznie maHz?onkom. Okres narzeczeństwa kończy sie<

ślubem, rozwi <azaniem lub zerwaniem zare<czyn12.

Drug <a form <a wejścia w narzeczeństwo jest zgHoszenie sie< do proboszcza, na

terenie swojej parafii, w której narzeczony b <adź narzeczona maj <a staHe lub tym-

czasowe zamieszkanie. ZgHoszenie zwi <azane jest z trzecim etapem przygotowania

do maHz?eństwa, nazywanym przygotowaniem bezpośrednim. Wi <az?e sie< ono ze

spotkaniem narzeczonych z duszpasterzem w kancelarii; z wysHuchaniem ka-

techez przedślubnych; z uczestnictwem w co najmniej trzech spotkaniach w pa-

rafialnej Poradni Rodzinnej; ze spowiedzi <a przedślubn <a i z uczestnictwem

w dniu skupienia13.

Przynajmniej na trzy miesi <ace przed ślubem narzeczeni zgHaszaj <a sie< do

kancelarii parafialnej. Przed zawarciem maHz?eństwa duszpasterz powinien

upewnić sie<, z?e nie ma przeszkód do zawarcia maHz?eństwa. KapHan ma moz?li-

wość zorientowania sie<, na ile narzeczeni uczestnicz <a w z?yciu KościoHa i na

ile s <a przygotowani do maHz?eństwa. Jeśli kandydat do maHz?eństwa nie przyj <aH

świecie. Kraków: ZakHad Wydawniczy NOMOS 2006; B. K i e r e ś. Prawda o ma,z.eństwie.

Lublin: Instytut Edukacji Narodowej, Fundacja Servire Veritati 2005.
10 W. S z a f r a ń s k i. Szcze2ście w ma,z.eństwie i rodzinie. WHocHawek 1981; J. K.

S z y H k o w a. Szcze2śliwe rodziny. Warszawa 1985; R. S z t y c h m i l e r. Z.ycie sakra-

mentalne. W: SMiR s. 290.
11 Zob. A. M. C z a j a. Przedślubne badania kanoniczne. W: Podstawy kanonicznej

wiedzy o ma,z.eństwie i rodzinie. Pomoc duszpasterska dla m,odziez.y, narzeczonych i ma,z.on-

ków. Lublin: POLIHYMNIA 2008 s. 67-68.
12 M. W. G r a b o w s c y, A. M. N i e m y s c y, M. P. W o H o c h o w i c z o w i e.

Zanim wybierzesz. Przygotowanie do ma,z.eństwa. Warszawa 1993; Zob. A. M. C z a j a. Narze-

czeństwo. W: T e n z? e. Podstawy kanonicznej wiedzy o ma,z.eństwie i rodzinie s. 62-66.
13 Zob. J. K a m i ń s k i. Przygotowanie do ma,z.eństwa i z.ycia rodzinnego w nauczaniu

Kościo,a katolickiego. „Roczniki Pastoralno-Katechetyczne” 2(57):2010 s. 112-118.
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jeszcze sakramentu bierzmowania, duszpasterz mozGe pomóc w zorganizowaniu

przygotowania i wskazać mozGliwości jego przyjeMcia (zob. SPoMiR 100).

Katechezy przedślubne, podczas przygotowania bezpośredniego, winny

poruszać tematykeM teologii maSzGeństwa i rodziny, etyki zGycia maSzGeńskiego,

liturgii sakramentu maSzGeństwa (zob. DDR 30). NalezGy zwracać uwageM, zGe dla

katolików okres narzeczeństwa winien być katechumenatem do zGycia w maS-

zGeństwie sakramentalnym. Jest to czas przygotowawczy, w którym narzeczeni

maj Ma zdobyć konieczne kwalifikacje do zGycia maSzGeńskiego (SPoMiR 99)14.

Dobrze przezGywana miSość narzeczeńska winna stać sieM dla narzeczonych

szkoS Ma dojrzaSości moralnej do maSzGeństwa. MozGe prowadzić ona do wzrostu

wiary i wrazGliwości na praktyki religijne15.

W przygotowaniu narzeczonych do wspólnego pozGycia maSzGeńskiego wazG-

na jest umiejeMtność wspólnej modlitwy i przezGywania sakramentów. Narze-

czeństwo jest czasem powoSania, które czerpie siSeM z chrztu świeMtego. Jak

stwierdziS św. PaweS, od momentu chrztu św. chrześcijanin nie nalezGy juzG do

siebie, bo zGyje w nim Chrystus, a on w Chrystusie (Ga 2, 20). RówniezG czas

narzeczeństwa zwi Mazany jest z Osob Ma i dziaSaniem Ducha ŚwieMtego. Jest to

czas, kiedy przyszli maSzGonkowie ucz Ma sieM sSuchać SSowa BozGego, które Duch

ŚwieMty daS KościoSowi. Narzeczeni zostaj Ma wewneMtrznie przemienieni, jeśli sieM

do tego przygotuj Ma z pomoc Ma Ducha ŚwieMtego, który jako uosobienie miSości

Ojca i Syna zmienia ludzk Ma miSość maSzGonków, czyni Mac j Ma czeMści Ma oblubień-

czej miSości Chrystusa do KościoSa (KKK 1624).

Czas narzeczeństwa wskazuje równiezG w niektórych postawach, jakie beM-

dzie zachowanie tych osób w maSzGeństwie. Maj Ma one nauczyć sieM wzajemnej

troski o zbawienie i uświeMcenie kochanej osoby, o jej duchowy posteMp, pono-

szenie odpowiedzialności za jej czyny w drodze do Boga16.

14 PosteMpowanie takie ma doprowadzić narzeczonych do ich prawdziwego nawrócenia,

wewneMtrznej przemiany i dojrzaSej wiary na fundamencie przyjeMtego chrztu. Celem takiej

formacji jest rozwój i umocnienie zGycia chrześcijańskiego przez gSoszenie odpowiednich ka-

techez, przebywanie narzeczonych ze wspólnot Ma wiernych i uczestnictwo w obrzeMdach liturgicz-

nych. Por. Cz. K r a k o w i a k. Katechumenat pochrzcielny. W: Leksykon teologii pastoral-

nej s. 352-355; Zob. Z. N a r e c k i. Katechumenat rodzin. W: T e n zG e. Duszpasterstwo

zwyczajne w parafii a urzeczywistnianie Kościo<a. Lublin: RW KUL 2001 s. 465-470.
15 T. K u k o S o w i c z. Wychowanie w rodzinie. W: Ewangelizacja. Red. J. Krucina.

WrocSaw 1980 s. 192; J. W i l k. Problem wspó<czesnego katechumenatu rodzinnego. (Stu-

dium pedagogiczno-pastoralne). Lublin 1976 s. 83 (mps).
16 K. W o l s k i, Sz. W i a t r o w s k i. ZCycie sakramentalne. W: SMiR s. 290; Zob.

A. D z i ó b a. Przygotowanie do realizacji p<odności w rodzinie. W: T e n zG e. Narzeczeni

wobec ludzkiej p<odności. Studium pastoralne. Rzeszów: BONUS LIBER Sp. z o.o 2009 s. 73-85.
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Podczas spotkań narzeczonych w poradni maAzBeńsko-rodzinnej poruszane

s Fa tematy dotycz Face wAaściwego podejścia do zrozumienia miAości maAzBeń-

skiej, która winna prowadzić maAzBonków do peAni zjednoczenia, zrodzenia

i wychowania potomstwa. Spotkania z narzeczonymi w poradni rodzinnej

maj Fa na celu zwrócenie uwagi na sytuacje konfliktowe w rodzinie i ich roz-

wi Fazywanie, jak równiezB ukazywanie im instytucji, które poprzez specjalistów

rózBnych dziedzin mog Fa wspierać maAzBonków w trudnych sytuacjach. WazBn Fa

roleF speAnia równiezB poradnictwo wychowawcze, które udziela pomocy dzie-

ciom i dorosAym17.

Narzeczeni zaproszeni s Fa równiezB do korzystania z sakramentu pokuty

i pojednania. Pierwszy raz po zgAoszeniu sieF do kancelarii parafialnej na trzy

miesi Face przed ślubem, drugi raz przed ślubem. Narzeczeni winni być wcześ-

niej do tego przygotowani przez stosowne spotkania, konferencje przedślubne,

nauki poruszaj Face zagadnienia etyki maAzBeńskiej, ksztaAtuj Face tym samym

ideaA moralny, do którego winni d FazByć maAzBonkowie18. Sakrament pokuty

stoi równiezB na strazBy jedności i wierności maAzBeńskiej, uAatwia wzajemne

wybaczanie i wpAywa na odbudowanie wieFzi maAzBeńskiej19. Na koniec kate-

chez przedślubnych narzeczeni uczestnicz Fa w dniu skupienia. Pozwala on

narzeczonym uczestniczyć w peAniejszym przezByciu tajemnicy sakramentu

maAzBeństwa. Daje im równiezB sposobność do osobistej modlitwy i refleksji

(DDR 30)20.

Duszpasterstwo rodzin poprzez odpowiednie dziaAania pragnie ukazać

narzeczonym konkretn Fa pomoc dla dobra maAzBeństwa i rodziny. Przygotowu-

j Facy sieF do zawarcia zwi Fazku maAzBeńskiego nie mog Fa kierować sieF siA Fa ins-

tynktu, co czeFsto ma miejsce, ale aktem w peAni osobowego wyboru: prze-

myślanego, wolnego i przemodlonego. To oni winni czuć sieF najbardziej

odpowiedzialni za swoje przyszAe maAzBeństwo i rodzineF, zdobywaj Fac i przy-

17 Zob. G. P y ź l a k. Poradnictwo rodzin. W: T e n zB e. Recepcja przygotowania do

ma2z3eństwa w świetle badań narzeczonych. Lublin 2007 s. 159-163; G. P y ź l a k. Rola po-

radnictwa ma2z3eńsko-rodzinnego w z3yciu m2odych ma2z3onków. W: T e n zB e. W prostocie

prawdy, w pokorze mi2ości. Kraków: Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie. WydziaA

Teologiczny 2008 s. 459-469.
18 Spowiedź przedślubna. W: Do Sakramentu Ma2z3eństwa – przez chrześcijańskie narze-

czeństwo. Pouczenie duszpasterskie dla narzeczonych. Duszpasterstwo Rodzin przy Kurii

Biskupiej w Przemyślu. Przemyśl: „Michalineum” 1987 s. 34-36.
19 J. Ś l e d z i a n o w s k i. Ma2z3eństwo a sakrament pokuty. W: Komisja Episkopatu

Polski Duszpasterstwa Ogólnego. Program duszpasterski na rok 1993/94. Ewangelizacja wspól-

noty ma2z3eńskiej i rodzinnej. Red. E. Szczotok, A. Liskowacka. Katowice 1993 s. 245-246.
20 Zob. W. S z e w c z y k. Dzień skupienia dla narzeczonych. W: TamzBe s. 115-140.
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swajaj 8ac te wartości, które be8d 8a stanowiFy fundament wFasnego środowiska

rodzinnego21.

2. POMOC DUSZPASTERSTWA RODZIN

W PRZEZPYWANIU NARZECZEŃSTWA

II Polski Synod Plenarny, zwraca uwage8 na „[…] coraz cze8ściej podejmo-

wane próby organizowania duszpasterstwa narzeczonych i zapraszanie osób

przygotowuj 8acych sie8 do zawarcia sakramentu maFzPeństwa na rózPnego rodzaju

rekolekcje czy dni skupienia dla zakochanych” (II PSP 41). W ramach dusz-

pasterstwa narzeczonych organizowane s 8a wieczory dla zakochanych i reko-

lekcje dla narzeczonych, weekendowe kursy dla narzeczonych i „Kurs na

MiFość”.

Metod 8a pracy wieczorów dla zakochanych i rekolekcji dla narzeczonych

jest praca wFasna narzeczonych we dwoje. Wieczory dla zakochanych prze-

znaczone s 8a zarówno dla narzeczonych jak i par chodz 8acych ze sob 8a, ale nie

maj 8acych jeszcze ustalonej daty ślubu. Prowadzone s 8a one systemem stacjo-

narnym – przy parafii lub ośrodku duszpasterskim. Program wieczorów dla

zakochanych ma na celu: nauczenie dialogu, jako drogi wzajemnego pozna-

wania sie8 w czasie chodzenia ze sob 8a, w narzeczeństwie oraz w przyszFym

maFzPeństwie; lepsze poznanie cech osobowościowych, oczekiwań, planów,

pogl 8adów, postaw zPyciowych osób planuj 8acych wspólne zPycie; peFniejsze

zrozumienie znaczenia sakramentu maFzPeństwa i sFów przysie8gi maFzPeńskiej

oraz analize8 planów wspólnego zPycia maFzPeńskiego22.

Rekolekcje dla narzeczonych prowadzone s 8a systemem wyjazdowym, w do-

mach rekolekcyjnych. Narzeczeni maj 8a mozPliwość peFniejszego poznania swoich

cech osobowości i oczekiwań. Ustalaj 8a wspóln 8a hierarchie8 wazPności spraw w zPy-

ciu, ucz 8a sie8 rozwi 8azywania konfliktów i budowania autonomii swojego zwi 8azku.

Odkrywaj 8a czym jest sakrament maFzPeństwa, poznaj 8a nauke8 KościoFa wobec

maFzPeństwa i rodziny. Wieczory dla zakochanych i rekolekcje dla narzeczonych

21 Zob. P. P e t r y k. Organizacja przygotowania do ma0z1eństwa. W: T e n zP e. Ku

wspólnocie z1ycia. Lublin: RW KUL 1998 s. 95-114; R. B i e l e ń. Przygotowanie narzeczo-

nych do ma0z1eństwa. W: T e n zP e. Duszpasterstwo rodzin we wspó0czesnej Polsce. Lublin: RW

KUL 2001 s. 250-263; J. B u x a k o w s k i. Kościo0otwórcze podstawy rodziny. W: T e n-

zP e. Wprowadzenie do teologii duszpasterstwa rodzin. Pelplin 1999 s. 96.
22 Papieska Rada ds. Rodziny. Przygotowanie do sakramentu ma0z1eństwa. WrocFaw 2000;

E. Z u b r z y c k a. Narzeczeństwo A ma0z1eństwo A rodzina – rozwód. Gdańsk 1993.
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spe2niaj 7a warunki katechezy przedma2zCeńskiej. Czas rekolekcji jest okazj 7a do

rozmowy z duszpasterzem i przyst 7apienia do sakramentu pokuty i pojednania. Na

zakończenie narzeczeni otrzymuj 7a zaświadczenia potrzebne przy sk2adaniu doku-

mentów w kancelarii parafialnej przed zawarciem zwi 7azku ma2zCeńskiego.

Inn 7a form 7a pomocy narzeczonym s 7a weekendowe kursy dla narzeczonych

przygotowuj 7ace do sakramentu ma2zCeństwa. Prowadzi je kap2an wraz z par 7a

ma2zCeńsk 7a. MozCe w nim wzi 7ać udzia2 najwyzCej 14 par. W ramach kursu od-

bywaj 7a sie7: projekcja filmu na temat planowania rodziny, pokazy multime-

dialne oraz wyk2ady po2 7aczone z interaktywnymi ćwiczeniami.

W diecezji siedleckiej duszpasterstwo rodzin prowadzi dla narzeczonych

„Kurs na Mi2ość”23. Przeznaczony jest on dla par, które dopiero sie7 poznaj 7a,

dla narzeczonych przygotowuj 7acych sie7 do zawarcia zwi 7azku ma2zCeńskiego

oraz dla ma2zConków z krótszym lub d2uzCszym stazCem. Kurs ma forme7 spotkań

warsztatowo-konferencyjnych. Zaje7cia prowadzone s 7a metod 7a pracy indywi-

dualnej, w parach i ma2ych grupach. Celem kursu jest nauczenie dialogu,

który jest podstaw 7a do poznania siebie, swoich oczekiwań i upodobań, pogl 7a-

dów, planów, cech osobowościowych24. Pomaga on takzCe w lepszym zrozu-

mieniu sakramentu ma2zCeństwa i s2ów przysie7gi ma2zCeńskiej oraz zweryfiko-

waniu planów na wspólne zCycie. Spotkania te równiezC spe2niaj 7a warunki

katechezy przedma2zCeńskiej.

3. ZAGROZCENIA W PRZEZCYWANIU NARZECZEŃSTWA

Wśród zagrozCeń narzeczeństwa wymienia sie7: tworzenie sie7 par wśród

m2odziezCy, tzw. bycie „tylko” ze sob 7a; wspó2zCycie przedma2zCeńskie „na pró-

be7”25 i lansowanie przez media niew2aściwego przezCywania narzeczeństwa.

Jednym z zagrozCeń przezCywania narzeczeństwa jest tworzenie sie7 par

wśród m2odziezCy, tzw. bycie „tylko” ze sob 7a. M2odzi ludzie izoluj 7a sie7 od

innych, zawe7zCaj 7ac spotkania z rówieśnikami tylko do „swojej dziewczyny”

czy „swego ch2opaka”. Staje sie7 to zagrozCeniem dla pe2nego rozwoju dorasta-

j 7acego cz2owieka, który winien sie7 ubogacać przez kontakt z wieloma kolega-

23 Wie7cej wiadomości na temat kursu i zg2oszeń: http://kursnamilosc.pl/
24 Zob. R. J a w o r s k i. Wp"yw czynników osobowościowych na z1ycie rodzinne. W:

Rodzina jako Kośció" domowy. Red. A. Tomkiewicz, W. Wieczorek. Lublin: Wydawnictwo

KUL 2010 s. 467-482.
25 A. L. T r u j i l l o. Instruction. W: Pontfical Council for the Famili. Preparation for

the Sacrament of Marriage. Rzym 2002 s. 5-6.
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mi i kolez9ankami. Jeśli m@odziez9 dodatkowo rozpoczyna wspó@z9ycie seksual-

ne, dotyka to ich rozwoju duchowego, zubaz9aj Pac go.

W takiej sytuacji kontakt miePdzy ch@opakiem a dziewczyn Pa nie tylko izo-

luje ich od innych, ale ponadto wszystko w ich z9yciu sprowadza sieP do spraw

erotycznych. Spycha to na dalszy plan inne formy ubogacania sieP duchowego,

jakie stwarza kaz9de spotkanie z drug Pa osob Pa26.

Innym zagroz9eniem jest wspó@z9ycie przedma@z9eńskie „na próbeP”. Jest to

postePpowanie niemoralne, poniewaz9 zaprzecza mi@ości27. Natura cz@owieka

domaga sieP trwa@ości, odpowiedzialności za drugiego. Czymś sprzecznym

z mi@ości Pa by@oby ma@z9eństwo „czasowe”, „na próbeP”, by przekonać sieP, czy

partnerzy odpowiadaj Pa sobie pod wzglePdem erotycznym. Nie moz9na zaakcep-

tować równiez9 wspó@z9ycia przedma@z9eńskiego ani ma@z9eństw „na próbeP” ze

wzglePdu na dobro dzieci, które mog Pa sieP narodzić. Dziecko nie moz9e być

rezultatem „próbowania sieP” partnerów seksualnych. Jest ono wartości Pa, która

ma być świadomie przyjePta, winno być kochane i nigdy nie moz9e być trakto-

wane jako „z@o konieczne”28.

Argumentem przemawiaj Pacym za wspó@z9yciem seksualnym wy@ Pacznie

w ma@z9eństwie jest zjednoczenie fizyczne. Wymaga ono nie tylko zjednocze-

nia serc przez ludzk Pa mi@ość, ale równiez9 wiePzi nadprzyrodzonej, która wyni-

ka z sakramentu ma@z9eństwa. WiePzi Pa t Pa jest udzia@ ma@z9onków w nadprzyro-

dzonej jedności, istniej Pacej miePdzy Jezusem i Jego Kościo@em29.

Przed duszpasterstwem rodzin staje inne wyzwanie, polegaj Pace na lansowaniu

przez media niew@aściwego przez9ywania narzeczeństwa. Lansowane przez nie

wspó@czesne pr Pady myślowe powoduj Pa, z9e podejście do narzeczeństwa nie wyni-

ka z przekonań i przeświadczeń m@odziez9y. Jest ono skutkiem szerszego kontek-

26 J. W o r o n i e c k i. Katolicka etyka wychowawcza. Lublin 1995; E. S u j a k. Z/ycie

jako zadanie. Warszawa 1989; J. S z p e t. Prawa i obowi 6azki rodziców w szkole. Poznań

1996; Zob. M. B r z e z i ń s k i. Z/ycie duchowe rodziny. W: Rodzina jako Kośció< domowy

s. 333-345.
27 Zob. M. R y ś. Mi<ość jako psychologiczna postawa wspólnoty ma<z/eńskiej. W: Tamz9e

s. 497-508.
28 Zob. J. K @ y s. Podmiotowe uwarunkowania Duszpasterstwa Rodzin. W: Teologia

ma<z/eństwa i rodziny. T. 2. Red. K. Majdański. Warszawa 1990 s. 111-116; L. D y c z e w-

s k i. Zwi 6azek kohabitacyjny. W: Wie6ź mie6dzy pokoleniami w rodzinie. Lublin 2002 s. 45-47;

G. P y ź l a k. Kohabitacja jako wyzwanie duszpasterskie. „Roczniki Teologiczne” 52:2005

z. 6 s. 67-76.
29 Zob. L. D y c z e w s k i. Definicja wie6zi rodzinnej i jej rodzaje. W: T e n z9 e: Wie6ź

mie6dzy pokoleniami w rodzinie. Lublin: TN KUL 2002 s. 11-22.
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stu kulturowego, w jakim to pokolenie zAyje30. Do przyczyn nalezAy zaliczyć:

postmodernizm, relatywizm, egoizm, panseksualizm i konsumpcjonizm.

Postmodernizm gIosi, zAe ludzie musz Ja nauczyć sieJ zAyć w sytuacji caIkowi-

tego braku sensu, tymczasowości i przemijalności zAycia. Wskutek tego normy

etyczno-moralne nie wynikaj Ja z obiektywnej prawdy, lecz s Ja rezultatem oso-

bistych przemyśleń. W efekcie prowadzi to do sytuacji, kiedy kazAdy dla sie-

bie określa kryteria posteJpowania (zob. II PSP nr 13). Relatywizm gIosi, zAe

wszystko jest wzgleJdne i czasowe. Jeśli jest coś dla mnie zIe, wcale nie ozna-

cza, zAe dla drugiego czIowieka równiezA beJdzie zIe. Taka postawa prowadzi

do utraty poczucia grzechu31. Egoizm wpIywa na wszelkie ludzkie dziaIanie,

a przede wszystkim d JazAy do zaspokojenia osobistych zachcianek. CzIowiek,

usposobiony egoistycznie, kieruje sieJ w codziennym zAyciu wIasnym „ja”

i stara sieJ je za wszelk Ja ceneJ zaspokoić. TakzAe w sferze seksualnej d JazAy do

zapewnienia sobie przyjemności, nie licz Jac sieJ z konsekwencjami ani z dru-

gim czIowiekiem32. Panseksualizm polega przede wszystkim na naśladowa-

niu zachodniego stylu zAycia. WyrazAa sieJ to w swobodzie seksualnej, nastawie-

niu na konsumpcjeJ oraz wyobcowaniu z wszelkich norm i form zAycia moral-

nego. MIodziezAy z takim podejściem do zAycia trudno jest kogoś pokochać.

Ich relacje ograniczaj Ja sieJ do wrazAeń zmysIowych, które generuj Ja pozA Jadanie.

Konsumpcjonizm charakteryzuje sieJ wszechobecności Ja seksu. WspóIcześnie

trudno znaleźć film czy reklameJ, które nie byIyby przesycone elementami

seksualnymi.

W TV dominuj Ja tasiemcowe telenowele, gdzie lansuje sieJ zdradeJ, czeJste

zmiany partnerów, a wszystko to odbywa sieJ w atmosferze luksusu i prze-

pychu, jakie zapewnia niektórym wspóIczesna cywilizacja33.

30 P a w e I VI. Ore#dzie na III Światowy Dzień Środków Spo4ecznego Przekazu „Komuni-

kacja spo4eczna a rodzina”. Watykan 1969; Por. L. D y c z e w s k i. Rodzina środowiskiem

wszechstronnego rozwoju cz4owieka. W: T e n zA e. Rodzina, spo4eczeństwo, państwo. Lublin:

Towarzystwo Naukowe KUL 1994 s. 41-48.
31 Zob. W. P ó I t a w s k a. Prawid4owy start. W: Mi4ość, ma4zEeństwo, rodzina. Red.

F. Adamski. Kraków: Petrus 2009 s. 19-71.
32 A. J a w o r s k a. Egoizm ma4zEeński. W: SMiR s. 123.
33 Por. T. Z a s eJ p a. Środki masowego przekazu a rozwój moralny. W: T e n zA e.

Media, cz4owiek, spo4eczeństwo. CzeJstochowa: Edycja ŚwieJtego PawIa 2002 s. 227-297.
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4. POSTULATY PASTORALNE

Przed duszpasterstwem rodzin staje wiele wyzwań na rzecz odnowienia

duszpasterstwa narzeczonych. Widoczne jest to w kontekście obecnej sytuacji

spoLeczno-religijnej narzeczonych. Znaczna czeOść mLodziezPy ma okazjonalny

kontakt z KościoLem i sakramentami. Ludzie ci czeOsto zupeLnie odrzucaj Oa

naukeO KościoLa i zaniedbuj Oa praktyki religijne. Mimo to wielu z nich prosi

o ślub kościelny.

a) NalezPaLoby uczyć przygotowuj Oacych sieO do zawarcia maLzPeństwa, zPe

narzeczeństwo jest czasem podejmowania dojrzaLej decyzji o zawarciu maL-

zPeństwa. Pomoc Oa w tym byLoby przygotowanie pewnej formy katechumenatu,

który mógLby ukazać wielkość, wartość i obowi Oazki chrześcijańskie pozPycia

maLzPeńskiego oraz nowej drogi zPycia. W zakres przygotowania katechumenatu

mogLoby wchodzić np. gLoszenie i sLuchanie sLowa BozPego, uczestnictwo

w liturgii i modlitwie KościoLa, nawrócenie, miLosierdzie i czystość odpowia-

daj Oace sakramentalnej rzeczywistości maLzPeństwa chrześcijańskiego.

b) Tradycyjne kursy przygotowawcze dla narzeczonych musz Oa przeksztaL-

cać sieO w „ściezPki wiary”, które maj Oa stawać sieO promocj Oa zPycia chrześcijań-

skiego. Powinny one wychodzić z propozycj Oa dla przygotowuj Oacych sieO do

narzeczeństwa lub narzeczonych do zaangazPowania sieO w zPycie KościoLa.

c) NalezPy zwrócić uwageO na zanikanie tradycyjnego podejścia do narze-

czeństwa. Nie powinno ono skupiać sieO na „wypróbowywaniu sieO narzeczo-

nych” w tzw. „zwi Oazkach na próbeO”. NalezPy zwracać uwageO, zPe wspólne

zamieszkanie meOzPczyzny i kobiety nie jest narzeczeństwem. Ich zPycie nie ma

charakteru pozPycia maLzPeńskiego, poniewazP nie wyrazili nieprzymuszonej woli

zawarcia zwi Oazku, zarejestrowania go w instancjach cywilnych i kościelnych,

którym podlega instytucja maLzPeństwa.

d) NiedojrzaLe decyzje o zawarciu maLzPeństwa maj Oa wiele przyczyn. Jedn Oa

z nich jest brak wystarczaj Oacej wzajemnej znajomości kobiety i meOzPczyzny

przed ślubem; tolerowanie mentalności rozwodowej w spoLeczeństwie, ukry-

wanie przez jedn Oa ze stron anomalii psychicznych, co powoduje późniejsze

konflikty oraz ukrywanie przedślubnych naLogów i wad.

e) MaLzPeństwo i rodzina potrzebuj Oa wsparcia ze strony środowiska chrześ-

cijańskiego. Dlatego nalezPy doLozPyć starań, aby jak najwieOksza liczba mLo-

dych maLzPonków odnalazLa swoje miejsce we wspólnotach, ruchach czy sto-

warzyszeniach rodzin.

f) Duszpasterstwo rodzin winno uświadamiać narzeczonym, zPe okres narze-

czeństwa i zwi Oazane z nim przezPycia nie s Oa obojeOtne dla przyszLego zwi Oazku

maLzPeńskiego. ChociazP w ostatnich dziesieOcioleciach relacje seksualne zostaLy
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zbanalizowane, wyzute z godności i pozbawione wstydu. Stary aksjomat

teologiczny stwierdza, zEe „Gaska bazuje na naturze, oczyszcza j Ha, udoskonala

i podnosi”. Natura ludzka ze swego zaKozEenia zyskuje peKnieH tylko w spotka-

niu z Bogiem. Nie ma sprzeczności pomieHdzy natur Ha a Kask Ha. Dlatego im

bardziej narzeczeni uświadamiaj Ha sobie w zEyciu Boga i miKość oraz czym

stan Ha sieH przez sakrament maKzEeństwa, tym bardziej sakrament maKzEeństwa

wywrze na nich wieHkszy wpKyw. Pozbawiony tych podstawowych warunków

sakrament maKzEeństwa beHdzie wewneHtrznie pusty, bezowocny w sensie oso-

bistym, duchowym i egzystencjalnym.

g) Duszpasterz, przygotowuj Hacy narzeczonych do maKzEeństwa, powinien

zachować czujność. Nie mozEe ograniczyć swojej roli do tego, zEe jest przed-

stawicielem pewnej instytucji i w jej imieniu przekazuje reguKy prawne i reli-

gijne. Powinien on peKnić roleH nauczyciela duchowego, który pomaga narze-

czonym odnaleźć narzeHdzia do rozwi Hazania ich problemów. WazEnym zada-

niem jest przygotowanie ich do podejmowania odpowiedzialnych i samodziel-

nych decyzji.

h) NalezEaKoby zwrócić uwageH juzE w seminarium duchownym na formacjeH

przyszKych duszpasterzy pod k Hatem ich pracy z narzeczonymi, maKzEeństwami

i rodzinami.

i) Brak jest pozytywnego i konstruktywnego obrazu narzeczeństwa, a tylko

w nielicznych publikacjach zwraca sieH uwageH na kwestie etyczne. Narzeczeń-

stwo nalezEaKoby ukazywać jako czas oczekiwania na sakrament maKzEeństwa,

ale równiezE jako czas Kaski, w którym obecny jest Bóg bKogosKawi Hacy i towa-

rzysz Hacy przyszKym maKzEonkom.

Reasumuj Hac nalezEy zwrócić uwageH, zEe narzeczeństwo jest powoKaniem,

które wymaga przygotowania i troski duszpasterstwa rodzin. Jest to czas,

który poprzedza zEycie we dwoje, czas dojrzewania, od którego zalezEy przy-

szKość powstaj Hacego maKzEeństwa. Buduj Hac zwi Hazek maKzEeński narzeczeni po-

winni poKozEyć „odpowiedni” fundament, którego nie zniszczy zEadna burza

(por. Mt 7, 24-25).
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ewangelizacji. W: Konferencja Episkopatu Polski. S4uzEyć prawdzie o ma4zEeństwie i rodzi-
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THE PASTORAL CARE OF THE FAMILY MINISTRY FOR THE BETROTHED

S u m m a r y

Apart from the care for the families, the family ministry also deals with all the issues

concerning the betrothed. The period of engagement is a special time that should be devoted
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to discussing the plans for the future such as: the choice of the place to live in, the duties of

each spouse, the financial issues, the sexual issues, social life, leisure, bringing up children

and preparing them for the responsible life in the light of their real vocation.

The proper, valuable and responsible experience of the engagement period helps to overco-

me the modern threats. These include: pairing among teenagers G to be „only” with each other,

the premarital „trial” cohabitation and the improper promotion of experiencing the engagement

period in the media.

The pastoral care of the family ministry for the future spouses is the action which will

show them the appropriate way in order to help them to positively establish a successful

marriage and family. The future spouses are supposed to decide to get married by an act of

personal choice which should be well thought out, free and prayed for.

Translated by Monika Gierak

S!owa kluczowe: narzeczeni, narzeczeństwo, duszpasterstwo rodzin, instytucja zareNczyn, zgOo-

szenie zamiaru zawarcia maOzPeństwa, pomoc w przezPywaniu narzeczeństwa, zagrozPenia

przezPywania narzeczeństwa, postulaty pastoralne.

Key words: the betrothed, the engagement period, the family ministry, the institution of betro-

thal, notification of the intention to marry, the assistance in the period of engagement, the

threats in experiencing the period of engagement, pastoral demands.


