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Jednym z problemów wspóPczesnej rodziny s Ta sPabe wieTzi osobowe pomieT-

dzy maPzVonkami oraz pomieTdzy rodzicami a dziećmi. W Europie, a takzVe

w Polsce, jest coraz mniej rodzin wielopokoleniowych, dominuj Ta natomiast

rodziny dwupokoleniowe lub nawet jednopokoleniowe. Brak lub mocno ogra-

niczony sposób oddziaPywania pokoleń dziadków i pradziadków na wspóP-

czesnych nastolatków ma negatywny wpPyw na ksztaPtowanie ich postaw

prospoPecznych. UwzgleTdniaj Tac ponadto fakt, zVe aktualnie mamy do czynienia

zazwyczaj z rodzinami posiadaj Tacymi jedno lub co najwyzVej dwoje dzieci,

jako duzVe wyzwanie dla rodziny jawi sieT formacja prospoPeczna i wolonta-

rystyczna dzieci.

1. POJETCIE FORMACJI PROSPO=ECZNEJ

WedPug Z. Chlewińskiego formacja to „wywieranie trwaPych wpPywów przez

jedn Ta osobeT, grupeT, instytucjeT na osobowość innego czPowieka w celu uksztaPto-

wania w nim, zgodnie z odpowiednim modelem, psychologicznych struktur

poznawczo-oceniaj Tacych z internalizacj Ta systemu przekonań i systemu wartości

oraz wytworzenia wypPywaj Tacych z nich umiejeTtnych dziaPań w określonym

kierunku”1. Istotna w formacji jest obustronna relacja: podmiotu oddziaPuj Tacego

Ks. dr hab. WIES=AW PRZYGODA, prof. KUL c kierownik Katedry Teologii Chary-

tatywnej KUL; adres do korespondencji: ul. Radziszewskiego 7, 20-039 Lublin; e-mail:

przygoda@kul.lublin.pl
1 Z. C h l e w i ń s k i. Formacja. EK t. 5 kol. 389.
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i osoby poddanej oddzia=ywaniu, chociazC wzajemność tej relacji nie jest pro-

porcjonalna. W kazCdym razie osoba formowana jest podmiotem aktywnym, gdyzC

sama ocenia potrzeby swojego rozwoju i jego indywidualny charakter. Formacja

jest wieNc procesem stymuluj Nacym samorozwój cz=owieka, u=atwia autorealizacjeN

i dostarcza obiektywnych wzorców samooceny2.

Termin „prospo=eczność”, funkcjonuj Nacy w takich dziedzinach, jak: psy-

chologia, socjologia, pedagogika, politologia, teologia, obejmuje bogat Na rze-

czywistość wyrazCan Na m.in. nasteNpuj Nacymi pojeNciami: altruizm, dzia=ania po-

mocowe w sferze materialnej lub duchowej, zaangazCowanie spo=eczne, so-

lidarność, orientacja na dobro wspólne, patriotyzm. Wymienione pojeNcia = Naczy

przede wszystkim bezinteresowność i gotowość do ponoszenia ryzyka lub

ofiary na rzecz innych osób, grup, spo=eczności, instytucji, czyli innych

obiektów spo=ecznych3.

W formacji prospo=ecznej chodzi o dzia=anie towarzysz Nace i stymuluj Nace

rozwój świadomości, przekonań, umiejeNtności praktycznych, a zw=aszcza

postaw prospo=ecznych cz=owieka, lezC Nacych u podstaw jego zaangazCowania

w dzia=alność spo=eczn Na, w tym m.in. w wolontariat. Wed=ug J. Reykowskie-

go kategorieN „prospo=eczne” nalezCy odnosić nie tylko do pojedynczych aktów

wykonywanych na rzecz kogoś innego, na rzecz obiektów spo=ecznych poza

w=asnym „ja”, lecz takzCe do wieNkszych rzeczywistości, takich jak:

V dzia=alność prospo=eczna, czyli realizowanie takich programów zCycio-

wych, w których wazCn Na roleN odgrywa dobro spo=eczne;

V prospo=eczne „dyspozycje behawioralne” albo prospo=eczne postawy, czyli

sk=onność do podejmowania dzia=ań maj Nacych na celu dobro pozaosobiste;

V pogl Nady i przekonania prospo=eczne, czyli taki sposób myślenia o świe-

cie, który polega na uznawaniu cudzego dobra za wartość i przyjmowaniu,

zCe wartość ta w mniejszym lub wieNkszym stopniu da sieN zrealizować;

V uczucia prospo=eczne, czyli trwa=y stosunek emocjonalny do innych,

dzieNki któremu dobro innych jest źród=em pozytywnych, a szkoda źród=em

negatywnych reakcji emocjonalnych4.

Na podstawie przytoczonych informacji mozCna pokusić sieN o definicjeN

formacji prospo=ecznej. E. Leszczuk określi= j Na dość interesuj Naco jako „wszel-

kie przedsieNwzieNcia i zabiegi zmierzaj Nace do ukszta=towania pe=nej osobo-

2 TamzCe.
3 E. B u d z y ń s k a. Rodzina środowiskiem wychowania prospo2ecznego. W: Rodzina:

źród2o z6ycia i szko2a mi2ości. Red. D. Kornas-Biela. Lublin: TN KUL 2000 s. 253-254.
4 J. R e y k o w s k i. Motywacja, postawy prospo2eczne a osobowość. Warszawa: PWN

1986 s. 41.
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wości, do optymalnego funkcjonowania jednostki w zIyciu rodzinnym oraz

w środowisku szkolnym, w środowisku pracy i w zIyciu publicznym”5. To

ogólne określenie nalezIy jednak doprecyzować. W formacji prospoQecznej

chodzi bowiem o uksztaQtowanie uczuć, pogl Sadów i przekonań, a zwQaszcza

postaw, beSd Sacych staQymi dyspozycjami do podejmowania dziaQalności spo-

Qecznej. Te konkretne cele nalezIy stale mieć na uwadze, podejmuj Sac w rodzi-

nie zadanie formacji prospoQecznej dzieci. Rodzina jest naturalnym środo-

wiskiem ksztaQtowania w dziecku postawy otwartości i solidarności z innymi

oraz gotowości do podejmowania wielorakiej aktywności na rzecz ich dobra6.

GQównym celem formacji prospoQecznej w rodzinie jest jednak uksztaQto-

wanie w dziecku postawy prospoQecznej obejmuj Sacej pozytywne ustosunkowa-

nie sieS do spoQecznych obiektów, w przeciwieństwie do postaw antyspo-

Qecznych, charakteryzuj Sacych sieS aktywn Sa wrogości Sa a nawet agresywności Sa

wobec tych obiektów. PomieSdzy tymi skrajnymi typami postaw plasuje sieS

postawa aspoQeczna, cechuj Saca sieS obojeStności Sa i brakiem wrazIliwości na

potrzeby spoQeczne. Zdaniem E. Budzyńskiej źródQem postaw prospoQecznych

s Sa takie motywy, jak: empatia, normy moralno-spoQeczne, poczucie wQasnej

wartości oraz dostrzegalne podobieństwo pomieSdzy sob Sa a innymi ludźmi7.

ChociazI nie jest to peQna lista czynników warunkuj Sacych ksztaQtowanie

postaw prospoQecznych, to jednak te wskazane szczególnie powinni uwzgleSd-

niać rodzice w procesie oddziaQywań wychowawczych na swoje dzieci. Od-

dziaQywania te w przeciwieństwie do socjalizacji maj Sa charakter intencjonalny,

gdyzI ich celem jest uksztaQtowanie czQowieka, czyli udoskonalenie go we

wszystkich dziedzinach jego zIycia i dziaQalności8.

W procesie formacji prospoQecznej mog Sa pojawić sieS zamierzone lub nie-

zamierzone bQeSdy i naduzIycia. Przede wszystkim godność czQowieka, jego

rozumność i wolność domagaj Sa sieS uszanowania w jakimkolwiek oddziaQywa-

niu na czQowieka. Warunkiem pozytywnej oceny moralnej formacji jest pod-

miotowe traktowanie osoby formowanej, za której wiedz Sa i zgod Sa proces ten

powinien sieS odbywać. Ponadto osoba formowana ma prawo znać cel i model

formacji, której jest poddana. Cel ten zaś nigdy nie powinien pomijać

5 E. L e s z c z u k. Wychowanie prospo-eczne. W: Wychowanie w rodzinie chrześcijań-

skiej. Red. F. Adamski. Kraków: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy 1982 s. 301.
6 Zob. K. B r a u n. Wolontariat w wychowaniu prospo-ecznym m-odziez8y. Lublin 2010

[Mps rozprawy doktorskiej, Archiwum KUL] s. 99-104.
7 B u d z y ń s k a, jw. s. 254-255.
8 Zob. J. M a j k a. Wychowanie chrześcijańskie – wychowaniem personalistycznym. W:

Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej s. 41-55.
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wszechstronnego rozwoju umys@owego, emocjonalnego, spo@ecznego, moralne-

go i duchowego cz@owieka. Na bezwzgleKdnie negatywn Ka oceneK etyczn Ka zas@u-

guj Ka zatem wszelkie formy inzMynierii behawioralnej, ingracjacji, instrumental-

nego traktowania cz@owieka lub jakiejkolwiek manipulacji w procesie formacji

cz@owieka9. S Ka to naduzMycia niegodne cz@owieka i niedopuszczalne równiezM

w procesie formacji prospo@ecznej.

2. KSZTA(TOWANIE POSTAW S(UZMEBNYCH W RODZINIE

Istotnym wymiarem formacji prospo@ecznej dziecka w rodzinie jest kszta@-

towanie w nim postaw s@uzMebnych. Wed@ug nauczania Kościo@a rodzina jest

powo@ana do budowania „wspólnoty zMycia i mi@ości” (KDK 48), a wieKc rów-

niezM do kszta@towania postaw s@uzMebnych. Do tego zadania s Ka wezwani wszys-

cy jej cz@onkowie, a wieKc rodzice i dzieci, bracia i siostry oraz inni domow-

nicy i krewni (por. FC 21). KazMdy, korzystaj Kac z posiadanych uzdolnień

i charyzmatów, ma przyczyniać sieK przez mi@ość bratersk Ka i s@uzMbeK wzajemn Ka

do umacniania wieKzi naturalnych i nadprzyrodzonych. Rodzina chrześcijańska

powinna być miejscem humanizacji osoby i spo@eczeństwa (por. ChL 40) oraz

szko@ Ka bogatszego cz@owieczeństwa (por. KDK 52). Wykonanie tej misji do-

konuje sieK przez „mi@ość wobec dzieci, wobec chorych i starszych; poprzez

wzajemn Ka codzienn Ka s@uzMbeK wszystkich; poprzez dzielenie sieK dobrami, radoś-

ciami i cierpieniami” (FC 21). W tym przejawia sieK prawdziwy dynamizm

zMycia rodzinnego, zMe kazMdy w rodzinie jest podmiotem a zarazem adresatem

czynów mi@ości wynikaj Kacych z postawy s@uzMebnej. Im wieKcej jest interakcji

w relacjach wzajemnych we wspólnocie rodzinnej, tym mocniejsze kszta@tuj Ka

sieK wieKzi mieKdzy poszczególnymi cz@onkami rodziny, a dziecko uczy sieK nie

tylko być „z drugimi”, ale takzMe być „dla drugich”.

Wzór postawy s@uzMebnej, z której rodzina chrześcijańska powinna obficie

korzystać kazMdego dnia, pozostawi@ swoim uczniom Jezus Chrystus. Staj Kac sieK

cz@owiekiem, przyj Ka@ On postać s@ugi (por. Flp 2, 6), a sam doświadczaj Kac nie-

jednokrotnie ludzkiej biedy, potrafi@ wspó@czuć ludzkim s@abościom (por. Hbr 4,

15). ChociazM by@ prawdziwym Panem i Królem wszechświata, wykaza@ woleK

s@uzMenia bliźnim (zob. Mk 10, 45). Karmi@ g@odnych (zob. Mt 14, 13-21; Mk 6,

34-44; (k 9, 12-17; J 6, 1-15), wskrzesza@ umar@ych (zob. J 11, 1-44; Mt 9, 18-

26), uzdrawia@ chorych na ciele i duszy (zob. Mt 15, 30-31; 12, 15; Mk 6, 53-

9 C h l e w i ń s k i, jw. kol. 389.
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56; Dz 10, 38), a w czasie Ostatniej Wieczerzy swoim uczniom umyK nogi (J 13,

5). Kiedy zaś nadeszKa godzina Jego przejścia z tego świata do Ojca, umiKowaK

ludzi „do końca” (J 13, 1) i oddaK swoje zUycie na okup za wielu (Mk 10, 45).

PostaweV sKuzUebn Va zalecaK Chrystus takzUe swoim uczniom. Przede wszyst-

kim zwróciK im uwageV, zUe królewska sKuzUba wyklucza postaweV panowania nad

innymi ludźmi na wzór wKadców ziemskich (por. Mt 20, 24-28). Chrześcijań-

ska sKuzUba bliźnim ma być pokorna, skromna, prosta oraz ma to być sKuzUba

na wzór Syna CzKowieczego (por. Mt 20, 28). Św. 3ukasz, opisuj Vac postaweV

Jezusa wzgleVdem uczniów, uzUyK formuKy „ten, kto sKuzUy” (gr. ho diakonon –

3k 22, 27). Zdaniem J. Kudasiewicza imiesKów czasu teraźniejszego z rodzaj-

nikiem, uzUyty w tekście greckim, oznacza nie tylko jednorazow Va czynność

sKuzUenia, lecz jest jakby imieniem wKasnym Jezusa10. Zamiast przewodniczyć

jako Mistrz biesiadzie, Jezus usKugiwaK uczniom przy stole, podwazUaj Vac w ten

sposób ówczesny porz Vadek spoKeczny.

Z postawy sKuzUebnej Jezusa Chrystusa wypKywa ewidentny imperatyw

postawy sKuzUebnej dla chrześcijan wszystkich czasów oraz we wszystkich

mozUliwych środowiskach zUycia. PoniewazU rodzina jest pierwsz Va komórk Va

zUycia spoKecznego, przykKad Jezusa w szczególny sposób zobowi Vazuje rodzi-

ców do ksztaKtowania postaw sKuzUebnych swoich dzieci. Od ich przykKadu

i osobistej troski zalezUy w duzUym stopniu to, na ile w ich rodzinie beVdzie

panowaK klimat miKości sKuzUebnej oraz na ile dzieci obudz Va w sobie postaweV

otwartości i wrazUliwości na potrzeby innych ludzi11. Rodzina jest pierwsz Va

szkoK Va sKuzUby bliźniemu, co później owocuje zaangazUowaniem wolontarystycz-

nym dzieci w środowisku szkolnym, parafialnym lub spoKeczności lokalnej.

ChociazU zasada sKuzUby napotyka instynktowny opór mentalności wspóKczes-

nej, która wywyzUsza niczym nieograniczon Va wolność i niepodatn Va na przyjmo-

wanie jakichkolwiek pouczeń świadomość, wKaśnie tej zasadzie Sobór Waty-

kański II przypisaK doniosKe znaczenie w ewangelicznej odnowie KościoKa

i świata (KDK 93; por. 88). Kilka lat po Soborze papiezU PaweK VI zwróciK na

to uwageV, zUe „zasada sKuzUby nalezUy do istoty ducha chrześcijańskiego, a tym

bardziej jest istotna dla chrześcijanina powoKanego do sprawowania jakiejś

funkcji, jak np. dawania przykKadu, do miKości bliźniego, apostolstwa, wspóK-

pracy, odpowiedzialności; a szczególnie gdy chodzi o środowisko kościelne,

10 J. K u d a s i e w i c z. S(uz+ba istotn /a treści /a chrześcijańskiego powo(ania. W: J a n

P a w e K II. Redemptor hominis. Tekst i komentarze. Red. S. Nagy, Z. Zdybicka. Lublin: RW

KUL 1982 s. 215-216.
11 Zob. W. P r z y g o d a. Troska Kościo(a o rodziny w sytuacjach trudnych. „Ateneum

KapKańskie” 148:2007 nr 2(588) s. 240-243.
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w którym solidarność, zasada pomocniczego uzupeGniania sieH, jedność i miGość

wymagaj Ha wci HazJ mobilizuj Hacej ci HagGości”12. Wprawdzie powyzJsze sGowa pa-

piezJ wypowiedziaG do seminarzystów przygotowuj Hacych sieH do kapGaństwa, ale

wydaje sieH, zJe obecny kontekst kulturowy tylko potwierdza charakter uniwer-

salny tego przesGania. Dzisiaj obserwujemy bowiem duzJy deficyt postaw sGu-

zJebnych nie tylko u kandydatów do kapGaństwa, ale przede wszystkim u kan-

dydatów do maGzJeństwa i samych maGzJonków, a takzJe u kandydatów na poli-

tyków i ludzi sprawuj Hacych jak Hakolwiek wGadzeH w spoGeczeństwie.

Na potrzebeH formowania w duchu sGuzJby nowego pokolenia liderów zJycia

spoGecznego i politycznego wskazaG papiezJ Benedykt XVI podczas spotkania

z czGonkami organizacji zajmuj Hacych sieH duszpasterstwem spoGecznym 13 maja

2010 roku w Fatimie13. PapiezJ zauwazJyG, zJe środkiem zaradczym na aktualny

kryzys spoGeczno-gospodarczy, kulturowy i duchowy jest wskazywana od dawna

przez spoGeczne nauczanie KościoGa zasada miGości. Pozwala ona tak ksztaGtować

proces integralnego rozwoju ludzkiego, by gGeHboko przemieniaG serca i prowadziG

do humanizacji spoGeczeństwa na szersz Ha skaleH (CiV 20) oraz do „cywilizacji

miGości, której ziarno Bóg zasiaG w kazJdym narodzie, w kazJdej kulturze” (CiV

33). Twórcz Ha roleH w procesie przemiany rzeczywistości spoGecznej maj Ha do ode-

grania dziaGacze świeccy, którzy potrzebuj Ha formacji w szkole Boga MiGości oraz

w szkole ewangelicznego Dobrego Samarytanina. Zdaniem Benedykta XVI „ten,

kto uczy sieH od Boga MiGości, na pewno beHdzie osob Ha «dla» innych. Rzeczy-

wiście «miGość Boga objawia sieH w odpowiedzialności za drugiego» (SpS

28)”14. Niezast Hapion Ha roleH w przygotowaniu nowych liderów dziaGalności spo-

Gecznej, maj Hacych za zadanie budowanie cywilizacji miGości, jest oparta na nie-

rozerwalnym maGzJeństwie rodzina chrześcijańska.

3. SPO(ECZNE ZAANGAZJOWANIE RODZINY

O powodzeniu formacji prospoGecznej w rodzinie w duzJym stopniu decy-

duje jej spoGeczne zaangazJowanie, które wynika z powoGania rodziny do

12 P a w e G VI. O zasadzie s'uz)by. Przemówienie podczas audiencji ogólnej. 12 III 1969.

W: P a w e G VI. Kap'aństwo dzisiaj. Wybór przemówień. Red. E. Weron. WarszawadPoznań:

Pallottinum 1978 s. 29.
13 B e n e d y k t XVI. Trzeba wychowywać nowe pokolenia w duchu s'uz)by. Spotkanie

z czGonkami organizacji zajmuj Hacych sieH duszpasterstwem spoGecznym. Fatima 13 V 2010.

„L’Ossevatore Romano” (wyd. pol.) 31:2010 nr 7 s. 23-24.
14 TamzJe s. 24.
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apostolstwa. Poniewaz@ rodzina zostaCa stworzona przez Boga jako wspólnota

osób zjednoczona wieKzami miCości15, jej powoCaniem i gCówn Ka form Ka apos-

tolstwa jest staCe d Kaz@enie do budowania wspólnoty z@ycia i miCości, której

najpeCniejszym wzorem jest komunia Osób Trójcy ŚwieKtej. Istot Ka a zarazem

najwaz@niejszym zadaniem apostolskim wspólnoty rodzinnej jest rozwijanie

wzajemnej miCości, beKd Kacej podstawow Ka zasad Ka chrześcijańskiego z@ycia

i świeKtości. Misj Ka rodziny jest strzez@enie, objawianie i przekazywanie mCode-

mu pokoleniu miCości, „beKd Kacej z@ywym odbiciem i rzeczywistym udzielaniem

sieK miCości Boz@ej ludzkości oraz miCości Chrystusa Pana KościoCowi”

(FC 17). Zadaniem rodziny chrześcijańskiej jest zatem ksztaCtowanie postawy

miCości wszystkich jej czConków i pieleKgnowanie jej na co dzień poprzez

wraz@liwość i cierpliwość wzgleKdem siebie, ducha sCuz@by i wzajemn Ka troskeK,

zwCaszcza o chorych, niepeCnosprawnych i starszych czConków rodziny16.

Wzajemna miCość i komunia osób w rodzinie wielopokoleniowej jest dla

wszystkich szkoC Ka bogatszego czCowieczeństwa. II Polski Synod Plenarny

zwraca uwageK na to, z@e równiez@ dziadkowie mog Ka przyczynić sieK do budowa-

nia wieKzi rodzinnych przez przykCad wCaściwej hierarchii wartości, troskeK

o przekaz wiary, pokój wewneKtrzny i zgodeK w rodzinie17. Szczególna rola

ludzi starszych w rodzinie polega na tym, iz@ s Ka oni „straz@nikami pamieKci

zbiorowej, a wieKc maj Ka szczególny tytuC, aby być wyrazicielami wspólnych

ideaCów i wartości, które s Ka podstaw Ka i reguC Ka z@ycia spoCecznego”18. Dlatego

ludzie starzy mog Ka swoj Ka wiedz Ka, dojrzaCości Ka i doświadczeniem sCuz@yć mCo-

demu pokoleniu radami w dziedzinie z@ycia spoCecznego, gospodarczego, poli-

tycznego, kulturalnego itp. Zdaniem bC. Jana PawCa II „spoCeczeństwo, które

wyrzekCoby sieK ludzi starych, zaparCoby sieK nie tylko wCasnego pochodzenia,

ale okradaCoby samo siebie z wCasnej przyszCości”19.

15 II Polski Synod Plenarny. Powo#anie do z*ycia w ma#z*eństwie i rodzinie. Poznań^War-

szawa 2001 nr 3-9 s. 30-32.
16 Zob. M. K a l i n o w s k i. Sytuacja rodziny z osob 6a chor 6a w fazie terminalnej. W:

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

KUL 2010 s. 443-451; A. T o m k i e w i c z. Wartość osoby niepe#nosprawnej w rodzinie.

W: Rodzina jako Kośció# domowy s. 323-331.
17 II Polski Synod Plenarny. Powo#anie do z*ycia w ma#z*eństwie i rodzinie. nr 13 s. 34;

zob. G. K a s z a k. Rola dziadków w budowaniu Kościo#a domowego. W: Rodzina jako

Kośció# domowy s. 429-442.
18 J a n P a w e C II. List do osób w podesz#ym wieku. 1 X 1999 nr 10. „L’Ossevatore

Romano” (wyd. pol.) 20:1999 nr 12 s. 4-11.
19 J a n P a w e C II. Świat bez chorych by#by uboz*szy. Spotkanie z osobami starszymi,

chorymi i uComnymi w Haus der Barmherzigkeit w Wiedniu. 11 IX 1983. W: J a n P aw e C II.
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Rodzice chrześcijańscy s >a powoAani, aby być świadkami miAości Chrystusa

do KościoAa najpierw w swojej rodzinie, a naste>pnie wraz z dziećmi wobec

innych rodzin i osób pozbawionych rodziny w spoAeczeństwie. WedAug Bene-

dykta XVI rodzina posAuszna i wierna Bogu, wielkodusznie przyjmuj >aca

dzieci, troszcz >aca sie> o najsAabszych swoich czAonków, a takzPe stale gotowa

do przebaczenia bliźniemu „staje sie> zPyw >a Ewangeli >a, któr >a wszyscy mog >a

czytać (por. 2 Kor 3, 2), wiarygodnym znakiem, być mozPe bardziej przekonu-

j >acym i zdolnym przemówić do wspóAczesnego świata”20. Rodzina chrześci-

jańska jest wezwana do dawania świadectwa o swojej wierze i miAości w ota-

czaj >acych j >a spoAecznościach, a szczególnie w środowisku szkolnym, we

wspólnocie parafialnej oraz w rózPnych stowarzyszeniach spoAecznych. Świa-

dectwo to polega w istocie na ukazywaniu, zPe wolność i solidarność wzajem-

nie sie> uzupeAniaj >a, zPe dobro kazPdego musi uwzgle>dniać dobro innych,

a wymogi rygorystycznej sprawiedliwości musz >a zostawić miejsce na zrozu-

mienie i przebaczenie. Zdaniem Benedykta XVI rodzina jest „darem dla ludzi

i źródAem inspiracji dla wspóAzPycia spoAecznego. Istotnie, punktem odniesienia

dla stosunków spoAecznych mog >a być podstawowe wartości autentycznego

zPycia rodzinnego, aby owe stosunki z kazPdym dniem stawaAy sie> coraz bar-

dziej humanitarne i umozPliwiaAy budowanie cywilizacji miAości”21.

Rodzina jest szkoA >a autentycznego zPycia spoAecznego (por. FC 43). W niej

„rózPne pokolenia spotykaj >a sie> i pomagaj >a sobie wzajemnie w osi >aganiu

peAniejszej m >adrości zPyciowej oraz w godzeniu praw poszczególnych osób

z wymaganiami zPycia spoAecznego” (KDK 52). UksztaAtowana w duchu

chrześcijańskim rodzina nie zamyka sie> w sobie, ale otwiera sie> na inne

rodziny i na spoAeczeństwo (por. FC 42). PoniewazP rodzina jest pierwszym

środowiskiem ksztaAtowania wie>zi spoAecznych, stanowi ona podstawe> zaanga-

zPowania w umacnianie wie>zi w szerszych spoAecznościach. TotezP od miAości

wzajemnej i troski o pogAe>bianie wie>zi rodzinnych zalezPy powodzenie misji

budowania wie>zi w spoAeczności lokalnej oraz ogólnonarodowej. Nie da sie>

zbudować postulowanej wcześniej przez papiezPy PawAa VI i Jana PawAa II,

a obecnie takzPe przez Benedykta XVI, cywilizacji miAości ani w narodzie, ani

Ewangelia cierpienia. Wybór homilii, przemówień i dokumentów. Kraków: Wyd. Znak 1997 s. 77.
20 B e n e d y k t XVI. Rodzina szko< =a wartości ludzkich i chrześcijańskich. PrzesAanie

Benedykta XVI do uczestników spotkania rodzin. Meksyk 15-17 I 2009. „L’Ossevatore Roma-

no” (wyd. pol.) 30:2009 nr 3 s. 23.
21 TamzPe.
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w spo8eczności mie?dzynarodowej bez umacniania mi8ości s8uzGebnej w rodzi-

nie, gdyzG rodzina jest sercem cywilizacji mi8ości22.

Rodzina, zGyj ?aca mi8ości ?a do Boga i bliźniego, dostrzega i otwiera sie? na

innych, ucz ?ac sie? szacunku, świadczenia bezinteresownej pomocy i wczuwania

sie? w potrzeby innych. S8uzGebna mi8ość rodziny ma obejmować ludzi z naj-

blizGszego otoczenia, a takzGe wszystkich innych, niezalezGnie od pogl ?adów,

wyznania czy odleg8ości, jaka dzieli rodzine? od potrzebuj ?acych (zob. DA 8).

Mi8ość w duchu chrześcijańskim sie?ga bowiem dalej anizGeli do w8asnych

braci i sióstr w wierze i kazGe we wszystkich ludziach, a zw8aszcza w naj-

ubozGszych, s8abych, cierpi ?acych i ponizGonych, dostrzegać oblicze samego

Chrystusa (zob. FC 64).

W rodzinie dziecko zdobywa pierwsze doświadczenie apostolskie, bior ?ac

przyk8ad z zaangazGowania spo8ecznego swoich rodziców i dziadków. Aposto-

lat rodzinny jest fundamentem późniejszego zaangazGowania m8odego poko-

lenia w dziedzinie zGycia spo8eczno-politycznego i spo8eczno-gospodarczego,

a takzGe w kulturze i mediach. Dlatego Kośció8 zdaje sobie sprawe?, zGe od

kondycji rodzin zalezGy stan tkanki zGycia spo8ecznego, a zarazem zGycia eklez-

jalnego w narodzie i spo8eczności globalnej. ZaangazGowanie obywatelskie

chrześcijan z regu8y sprzyja podejmowaniu przez nich zadań apostolskich

w świecie. Od stanu rodzin chrześcijańskich zalezGy zatem równiezG powodze-

nie misji Kościo8a w świecie23.

4. PRZYGOTOWANIE DZIECI

DO ZAANGAZGOWANIA WOLONTARYSTYCZNEGO

Konkretnym przejawem formacji prospo8ecznej w rodzinie jest przygotowa-

nie dzieci do zaangazGowania wolontarystycznego. Wolontariat mozGna ogólnie

określić jako profesjonalnie zorganizowan ?a s8uzGbe? na rzecz osób i grup spo-

8ecznych be?d ?acych w potrzebie, charakteryzuj ?ac ?a sie? dobrowolności ?a, bez-

interesowności ?a i systematyczności ?a24. W myśl Ustawy z 24 IV 2003 r.

22 J a n P a w e 8 II. Gratissimam sane. List do rodzin z okazji Roku Rodziny. 2 II 1994

nr 13. W: Wybór listów Ojca Świe;tego Jana Paw?a II. T. 1. Kraków: Wydawnictwo „M” 1997

s. 274-336.
23 Zob. W. P r z y g o d a. Funkcja królewska rodziny – apostolat w rodzinie i przez

rodzine;. W: Rodzina jako Kośció? domowy s. 286-289.
24 W. P r z y g o d a. Wolontariat. W: Leksykon teologii pastoralnej. Red. R. Kamiński,

W. Przygoda, M. Fia8kowski. Lublin: TN KUL 2006 s. 907.
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o dzia6alności poz=ytku publicznego i o wolontariacie25, wolontariuszem jest

osoba ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuj Maca świadczenia zgodnie z za-

sadami dzia6alności poz=ytku publicznego, czyli dzia6alności spo6ecznie uz=y-

tecznej, prowadzonej przez organizacje pozarz Madowe w sferze zadań publicz-

nych (art. 2-3). Wolontariusze pe6ni Ma funkcjeM krytyczn Ma w spo6eczeństwie,

domagaj Mac sieM opieki państwa dla najs6abszych, wyprzedzaj Mac odpowiedzi

państwa na nag6e potrzeby, wytyczaj Mac linie interwencji i modeli pozytyw-

nych dla w6adz publicznych. Wolontariusze tworz Ma odmienn Ma świadomość

u osób, które zazwyczaj nie martwi Ma sieM trudn Ma sytuacj Ma innych, odbudowuj Mac

tkankeM obywatelsk Ma i moraln Ma spo6eczeństwa, integruj Ma s6uz=by publiczne

w tych sektorach, w których interwencja państwa jest niewystarczaj Maca (np.

tworz Ma grupy terapeutyczne dla alkoholików lub narkomanów) oraz pokazuj Ma

sens s6uz=by spo6ecznej26.

Kośció6 nie tylko popiera róz=ne grupy wolontariuszy ze wzgleMdu na ich

dzia6alność dobroczynn Ma respektuj Mac Ma zasady godności kaz=dego cz6owieka

i solidarności mieMdzyludzkiej, lecz takz=e organizuje w6asne grupy wolonta-

riuszy, których dzia6alność z mandatu Kościo6a nabiera charakteru apostol-

skiego27. B6. Jan Pawe6 II zwróci6 uwageM na to, iz= „wolontariat przez=ywany

w jego prawdzie, jako bezinteresowne s6uz=enie ludziom, zw6aszcza najbardziej

potrzebuj Macym i zapomnianym przez struktury opieki spo6ecznej, nalez=y okre-

ślić jako waz=ny wyraz apostolstwa” (ChL 41). Walory wolontariatu doceni6

równiez= Benedykt XVI, który w encyklice Deus caritas est podkreśli6, z=e to

„zaangaz=owanie stanowi dla m6odych szko6eM z=ycia i uczy solidarności, goto-

wości do dawania nie tylko czegoś, ale siebie samych. Antykulturze śmierci,

która przejawia sieM na przyk6ad w narkotykach, przeciwstawia w ten sposób

mi6ość, która nie szuka samej siebie, ale która w6aśnie w gotowości «utrace-

nia siebie» ((k 17, 33 i nn.) dla drugiego jawi sieM jako kultura z=ycia” (DCE

30). W przekonaniu papiez=a „zw6aszcza m6odzi mog Ma wynieść korzyść

z doświadczenia wolontariatu, bo jeśli jest on dobrze zorganizowany, moz=e

25 Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm. Wraz z t Ma ustaw Ma uchwalona zosta6a ustawa: Prze-

pisy wprowadzaj 2ace ustawe2 o dzia3alności poz7ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.

Nr 96, poz. 874 z późn. zm.).
26 W. P r z y g o d a. Podstawy teologiczne i kierunki rozwoju wolontariatu charyta-

tywnego w Polsce. W: Mi3ość na nowo odkryta. Red. W. Przygoda, J. Karbownik. Skarz=ysko-

Kamienna [Radom: Polwen] 2007 s. 154.
27 Zob. W. P r z y g o d a. Wolontariat chrześcijański w z7yciu i dzia3aniu Kościo3a.

„Roczniki Nauk Charytatywnych” 5:2001 s. 39-58.
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stać sie: szko> :a z?ycia, pomagaj :ac :a nadać z?yciu sens i wie:ksz :a wartość, która

sprawi, z?e nie be:dzie ono z?yciem ja>owym”28.

W perspektywie chrześcijańskiej wolontariat jawi sie: jako „jedna z najbar-

dziej szlachetnych postaw cz>owieka, a zarazem wznios>e i bezcenne dzie>o

jego ducha”29. Wolontariusz chrześcijański poprzez bezinteresowny dar z sie-

bie realizuje kościelny apostolat mi>ości. W > :aczności z Chrystusem i na Jego

wzór stara sie: ubogacać świat nie tyle dobrami materialnymi, co raczej bo-

gactwem mi>ości (por. 2 Kor 8, 9). Przez uczynki mi>osierdzia uczy innych

chrześcijan, a takz?e ludzi niewierz :acych, wraz?liwości spo>ecznej i wielkodusz-

nego wspomagania potrzebuj :acych. Podstawowym kryterium wartościowania

wolontariusza jest osobowa godność i wielkość powo>ania Boz?ego, jakim

kaz?dy cz>owiek jest obdarowany. Wolontariusz chrześcijański jest otwarty

i wraz?liwy na wszelkie potrzeby bliźnich, a ze szczególnym szacunkiem

i mi>ości :a odnosi sie: do ludzi poniz?onych z powodu ubóstwa lub ne:dzy30.

Z szacunkiem i mi>ości :a odnosi sie: równiez? do ludzi o odmiennych pogl :a-

dach, zw>aszcza tych, którzy „bez w>asnej winy, nie znaj :ac Ewangelii Chrys-

tusowej i Kościo>a Chrystusowego, szczerym sercem jednak szukaj :a Boga”

(KK 16). Wolontariat przez?ywany po chrześcijańsku jest jedn :a z form wyra-

z?ania wiary w Chrystusa i budowania Jego Kościo>a31.

Pierwszym i z wielu wzgle:dów najwaz?niejszym środowiskiem wychowania

wolontarystycznego jest rodzina. Be:d :ac wspólnot :a mi>ości, rodzina uczy

swoich cz>onków stawania sie: darem dla siebie nawzajem, a naste:pnie darem

dla innych w szerszym z?yciu spo>ecznym. Wyniesiona z rodzinnego domu

postawa prospo>eczna moz?e być wzmocniona i utrwalona dzie:ki zaangaz?owa-

niu w grupach wolontariackich. Narze:dziem formacji wolontarystycznej dzieci

i m>odziez?y s :a m.in. Szkolne Ko>a Caritas, Akademickie Ko>a Caritas oraz

Centra Wolontariatu32. Ich cz>onkowie, poznaj :ac Chrystusow :a nauke: o mi-

>ości i mi>osierdziu chrześcijańskim, wyrabiaj :a w sobie wraz?liwość na róz?ne

28 B e n e d y k t XVI. Wolontariat szko+ ,a z-ycia. Przemówienie do w>oskich bractw

mi>osierdzia „Misericordie” i bractw krwiodawców „Fratres”. Watykan 10 II 2007. „L’Osserva-

tore Romano” (wyd. pol.) 28:2007 nr 5 s. 35.
29 J. C h r a p e k. Dzielmy sie, mi+ości ,a. Wolontariat. List pasterski biskupa radomskiego

na temat wolontariatu. Radom 2001 nr 4 s. 5.
30 Tamz?e nr 18 s. 20-21.
31 P r z y g o d a. Podstawy teologiczne i kierunki rozwoju wolontariatu charytatywnego

w Polsce s. 164.
32 W 2009 roku pod patronatem Caritas Polskiej prowadzi>o dzia>alność 2292 Szkolnych Kó>

Caritas grupuj :acych 48772wolontariuszy; 26 Akademickich Kó> Caritas grupuj :acych 404wolontariu-

szy; 24 Centra Wolontariatu grupuj :ace 4328 wolontariuszy. Źród>o: „Caritas” 2010 nr 3 s. 35.
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rodzaje ludzkiej biedy, ksztaAtuj Ba dojrzaA Ba i altruistyczn Ba osobowość33, prze-

zwycieBzJaj Ba leBk przed czAowiekiem chorym, niepeAnosprawnym lub potrzebu-

j Bacym pomocy, staj Ba sieB ludźmi odpowiedzialnymi za siebie i innych, za

KościóA i OjczyzneB.

W formacji wolontarystycznej swoich dzieci rodzice powinni akcentować

istotne treści, jakie wolontariat ze sob Ba niesie. Wolontariat jest przejawem

solidarności spoAecznej. Solidarność rodzi sieB na gruncie sprawiedliwości,

zwi Bazanej z wymian Ba dóbr osobistych, ale jest takzJe przejawem miAości do

ludzi. CzAowiek, jako istota spoAeczna, mozJe prawidAowo rozwijać sieB tylko

przy wspóAudziale innych ludzi. ZaangazJowanie dzieci w wolontariat pozwala

im doświadczyć juzJ w dzieciństwie istoty czAowieczeństwa, polegaj Bacego na

bezinteresownym darze z siebie (por. KDK 24). BA. Jan PaweA II stwierdziA

wprost, zJe wolontariat stanowi „znak i wyraz ewangelicznej miAości, która

jest bezinteresownym darem z siebie samego, darem ofiarowanym bliźnim,

zwAaszcza tym najubozJszym i potrzebuj Bacym”34. Natomiast Benedykt XVI

zwróciA na to uwageB, zJe wolontariat wprowadza czAowieka w gAeBbok Ba wspól-

noteB, wynikaj Bac Ba z logiki darmowości, która wykracza poza zwykAe obowi Bazki

i nakazy moralne35. „Kto pomaga dostrzega, zJe wAaśnie w ten sposób i jemu

jest udzielana pomoc; nie jest jego zasAug Ba ani tytuAem do chluby fakt, zJe

mozJe pomagać. To zadanie jest Aask Ba” (DCE 35). W ten sposób doświadcze-

nie zaangazJowania w wolontariat zblizJa mAodego czAowieka do Boga, który

jest rzecznikiem bezinteresownej miAości a zarazem jej nieskończonym źród-

Aem. W tym kontekście istoteB wolontariatu trafnie oddaA czternastowieczny

teolog bA. Duns Szkot w sAynnym stwierdzeniu: „Bóg chce ludzi, którzy beBd Ba

miAowali razem z Nim”36.

DuzJym walorem formacyjnym wolontariatu jest uwrazJliwienie ludzi weń

zaangazJowanych na nienaruszaln Ba godność drugiego czAowieka, stworzonego

33 Zob. J. Ś l i w a k. Osobowość altruistyczna – osobowościowe korelaty altruizmu.

Lublin: RW KUL 2001.
34 J a n P a w e A II. Przemówienie do przedstawicieli wolontariatu mie8dzynarodowego.

1981 r. W: http://kosciol.wiara.pl/index.php/grupa [2011-06-01].
35 „Kultura, która wszystko chciaAaby policzyć i za wszystko zapAacić, która nakAada na relacje

mieBdzyludzkie ciasny gorset praw i obowi Bazków, wAaśnie dzieBki bezinteresownej dziaAalności

tysieBcy ludzi przekonuje sieB, zJe samo zJycie jest niezasAuzJonym darem. Jakkolwiek odmienne,

wielorakie czy nawet sprzeczne mog Ba być motywacje, a takzJe formy dziaAalności wolontariatu,

podstaw Ba ich wszystkich jest ostatecznie owo gAeBbokie poczucie wspólnoty, którego źródAem jest

wAaśnie «darmowość»”. B e n e d y k t XVI. Dobro i spo;eczeństwo nie mog 8a przetrwać bez

wolontariatu. Wiedeń 9 IX 2007. „L’Ossevatore Romano” (wyd. pol.) 28:2007 nr 10-11 s. 31.
36 „Deus vult condiligens”. D u n s S z k o t. Opus Oxoniense III d. 32 q. 1 nr 61.
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na obraz i podobieństwo BozBe37. Wolontariusze maj Ja dość czeJsto do czynie-

nia z zawinionym lub niezawinionym przez czNowieka niszczeniem wNasnej

godności. Wolontariat charytatywny czeJsto polega na przywracaniu lub od-

nawianiu godności czNowieka ponizBonego chorob Ja, niepeNnosprawności Ja, skraj-

nym ubóstwem, bezrobociem, bezdomności Ja lub inn Ja form Ja wykluczenia spo-

Necznego. Niektóre grupy wolontariuszy zmagaj Ja sieJ z problemami ludzi mNo-

dych, którym nie dane byNo doświadczyć prawdziwego szczeJścia rodzinnego,

których trawi Ja zgubne naNogi, bezsens zBycia, a niekiedy wkroczenie na drogeJ

konfliktu z prawem. WedNug Benedykta XVI „ludzie dziaNaj Jacy bezinteresow-

nie okazuj Ja bliźniemu szacunek, przypominaj Ja o godności czNowieka, budz Ja

radość z zBycia i nadziejeJ. Wolontariusze s Ja strazBnikami i rzecznikami praw

czNowieka i jego godności”38. Warto to podkreślić w kontekście wspóNczes-

nych problemów wychowawczych mNodego pokolenia, zBe troska o godność

drugiego czNowieka bardzo wzmacnia poczucie wNasnej godności. Wolontariat

staN sieJ dzisiaj wazBnym środkiem wychowawczym dzieci i mNodziezBy.

Z chrześcijańskiego punktu widzenia wolontariat prezentuje sieJ jako sposób

na doświadczenie obecności Boga. Szczególnie w zByciu ludzi mNodych, zazwy-

czaj bardzo krytycznych wobec dotychczasowych struktur i form zBycia eklezjal-

nego, wolontariat mozBe stać sieJ nawet narzeJdziem ewangelizacji. W przekona-

niu Benedykta XVI wolontariat jest bowiem odpowiedzi Ja czNowieka na wezwa-

nie BozBe. Bóg stworzyN kazBdego z nas i kazBdemu z nas powierza indywidualne

zadanie, potrzebuje kazBdego z nas i oczekuje naszego dziaNania39. Skoro Jezus

jest obecny w kazBdym czNowieku potrzebuj Jacym pomocy (Mt 25, 40), to bez-

interesowna dziaNalność wolontariuszy mozBe stać sieJ doświadczeniem Boga.

Obecność w trudnych sytuacjach zByciowych i potrzebach innych ludzi pozwala

wolontariuszowi odnaleźć gNeJbszy sens wNasnego zBycia i nowy sposób bycia

z ludźmi ubogimi40. W obliczu bezmiaru potrzeb ludzkich, niewydolności do-

37 „Wolontariat we wszystkich swoich postaciach jest przede wszystkim spraw Ja serca:

serca, które potrafi otwierać sieJ na potrzeby braci, dostrzegaj Jac ich wzniosN Ja ludzk Ja godność,

odblask wielkości samego Boga, na którego obraz stworzona jest kazBda ludzka istota (por. Rdz

1, 27; Mt 25, 40)”. J a n P a w e N II. Rok Wolontariatu. Przemówienie na AnioN Pański.

7 I 2001. „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 22:2001 nr 3 s. 40.
38 B e n e d y k t XVI. Dobro i spo/eczeństwo nie mog 7a przetrwać bez wolontariatu

s. 32.
39 „Decyzja o solidarnym wN Jaczeniu w dziaNalność wolontariatu sprawia, zBe stajemy sieJ

wolni i otwarci na potrzeby innych; na wymogi sprawiedliwości, obrony zBycia i ochrony

środowiska. W wolontariacie ujawnia sieJ gNówny rys chrześcijańskiego obrazu Boga i czNowie-

ka: miNość Boga i miNość czNowieka”. TamzBe s. 31.
40 TamzBe s. 32.
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tychczasowych systemów pomocy, niszcz Aacych sBabego czBowieka ideologii oraz

pojawiaj Aacej sieA w tej sytuacji rozpaczy chrześcijaństwo proponuje wolontariu-

szowi modlitweA, która jest koBem ratunkowym nadziei i pozwala wci AazM wierzyć

w „dobroć i miBość Boga do ludzi” (por. Tt 3, 4). Modlitwa pozwala ponadto

trwać w przekonaniu, zMe „Bóg jest Ojcem i kocha nas, nawet jezMeli jego mil-

czenie pozostaje dla nas niezrozumiaBe” (DCE 38).

Formacja wolontarystyczna w rodzinie powinna uwzgleAdnić fakt, zMe dla

chrześcijanina wolontariat jest narzeAdziem apostolatu (por. ChL 41). BB. Jan

PaweB II zwracaB uwageA na to, zMe „dziaBaj Aac w wolontariacie, chrześcijanin

staje sieA świadkiem Boskiej miBości, gBosi j Aa i poprzez gesty odwazMnie i pro-

fetycznie j Aa uwidacznia”41. RówniezM mBodzi wolontariusze potrafi Aa świad-

czyć o Bogu poprzez swoje zaangazMowanie, wystarczy wspomnieć akcjeA ko-

leAdników misyjnych w okresie BozMego Narodzenia albo rózMnorodne przedsieA-

wzieAcia organizowane przez Szkolne KoBa Caritas. Benedykt XVI podkreśla,

zMe „kto szanuje priorytet bliźniego, zMyje i dziaBa wedle Ewangelii i ma udziaB

takzMe w misji KościoBa, który zawsze dostrzega caBego czBowieka i stara sieA

sprawić, aby odczuB on miBość Boga”42. Sobór Watykański II zalecaB, by

„wierni nauczyli sieA od dzieciństwa wspóBczuć braciom i wspaniaBomyślnie

wspomagać potrzebuj Aacych, […] poniewazM uczynki miBości i miBosierdzia daj Aa

wspaniaBe świadectwo zMycia chrześcijańskiego” (DA 31c).

*

W świetle przeprowadzonej refleksji formacja prospoBeczna i wolontarys-

tyczna jawi sieA jako jedno z wazMniejszych zadań rodziny chrześcijańskiej.

JezMeli wolontariat ma faktycznie stać sieA „szkoB Aa zMycia, zwBaszcza dla ludzi

mBodych, przyczyniaj Aac sieA do ich wychowania w kulturze solidarności

41 „MiBość jest najwspanialsz Aa form Aa ewangelizacji, poniewazM, odpowiadaj Aac na potrzeby

ciaBa, objawia ludziom miBość Boga, Opiekuna i Ojca, nieustannie troszcz Aacego sieA o wszyst-

kich. Nie chodzi tu o zaspokojenie wyB Aacznie materialnych potrzeb bliźniego, takich jak:

zaspokojenie gBodu, pragnienia, zapewnienie dachu nad gBow Aa, opieki medycznej, lecz o to,

aby doprowadzić go do osobistego doświadczenia miBości BozMej”. J a n P a w e B II. Mi"ość

najwspanialsz .a form .a ewangelizacji. Przes"anie na zakończenie Mie.dzynarodowego Roku

Wolontariatu. Watykan 5 XII 2001. W: http//www.opoka.org.pl./biblioteka/ W/WP/jan_ pawel_

ii/przemówienia/wolontariat_05122001.html [2011.06.01].
42 B e n e d y k t XVI. Dobro i spo"eczeństwo nie mog .a przetrwać bez wolontariatu

s. 32.
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i otwartości, w gotowości do dania daru z siebie”43, to pocz Hatkiem tej szko-

My musi stać sieH rodzinny dom. Powodzenie procesu formacji prospoMecznej

i wolontarystycznej w rodzinie zalezRy od wielu czynników, takich jak: peM-

ność rodziny, atmosfera rodzinna, liczba dzieci w rodzinie, praca zawodowa

matki, sytuacja materialna rodziny oraz jej religijność44. Jednak najwazRniej-

szym warunkiem powodzenia wspomnianego procesu jest odkrycie zwMaszcza

przez rodziców BozRego zamysMu, wedle którego rodzina jest najmniejsz Ha

komórk Ha spoMeczeństwa i niezast Hapion Ha wspólnot Ha miMości. Tylko rodzina,

staraj Haca sieH realizować taki model zRycia rodzinnego, jest w stanie wychować

pieHknego czMowieka, potrafi Hacego nie tylko „być z innymi”, ale takzRe „być dla

innych”.
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THE FAMILY AS THE MILIEU OF PRO-SOCIAL

AND VOLONTARISTIC FORMATION OF CHILDREN

S u m m a r y

One of the problems of the modern family are weak personal bonds between the spouses

as well as between the parents and children. In Europe, and also in Poland, there are fewer

and fewer multigenerational families; two-generational or even one-generational ones dominate.

Moreover, taking into consideration the fact of low fertility in families the process of pro-

social and volontaristic formation in the family appears as a challenge to the contemporary

family. Success of the process of pro-social and volontaristic formation in the family depends

on several factors, like: the full composition of the family, the family atmosphere, the number

of children in the family, the mother's career, the financial situation of the family and the

family’s religiousness. However, the most important condition for attaining success of the

process is discovering, especially by the parents, God’s plan, according to which the family

is the least social unit and an irreplaceable community of love. Only a family trying to realize

such a model of family life is able to bring up the kind of beautiful man who not only can

„be with others”, but also „be for others”.

Translated by Tadeusz Kar.owicz

S!owa kluczowe: rodzina, formacja spoGeczna, wychowanie prospoGeczne, caritas, formacja

charytatywna, wolontariat.

Key words: family, social formation, pro-social education, caritas, charity formation, voluntary

organization.


