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STRESZCZENIE 

 

Ks. Tomasz Tylutki: Małżeństwo i rodzina w świadomości maturzystów. Studium  

z duszpasterstwa rodzin w świetle badań w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej 

 

Rozprawa miała na celu ukazanie z perspektywy pastoralnej zagadnienia kształtowania 

stosunku młodzieży do małżeństwa sakramentalnego i rodziny katolickiej. Dla realizacji tego 

celu dysertacja, oprócz części teoretycznej, zawiera także część empiryczną, ukazującą model 

realizowany w wybranych środowiskach archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej oraz część 

postulatywną. Składa się ona z wykazu skrótów, wstępu, sześciu rozdziałów, zakończenia, 

wykazu bibliografii oraz aneksów. 

 Pierwszy rozdział prezentuje kluczowe zagadnienia nauczania Kościoła dotyczącego 

małżeństwa i rodziny. Ukazuje antropologiczne podstawy małżeństwa oraz jego aspekty 

teologiczne, jak sakramentalność, cele i wymogi moralne. Omawia także zagadnienie rodziny 

jako Kościoła domowego i środowiska wychowania. 

 Rozdziały od drugiego do piątego omawiają metodologię badań własnych oraz 

szczegółowe wyniki badań nad świadomością maturzystów (w omawianym zakresie) 

z archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. Wyniki te ukazały przede wszystkim, że respondenci 

często zgadzają się z twierdzeniami antropologicznymi dotyczącymi małżeństwa i rodziny. 

Ponad połowa badanych rozumie po chrześcijańsku swoje powołanie do miłości. Około jedna 

czwarta do jedna piąta respondentów postrzega swoje powołanie do miłości w perspektywie 

religijnej jako dar Boga i rodzaj misji przez Niego powierzonej. U młodzieży występuje 

wyraźny związek stosunku do wiary i struktury rodziny z rozumieniem powołania do miłości. 

Osoby głęboko wierzące i praktykujące oraz osoby z rodzin pełnych zdecydowanie częściej niż 

pozostałe rozumieją swoje powołanie do miłości w perspektywie religijnej (zob. tab. 9 i 10). 

Badani maturzyści bardzo często (ok. 70%) zamierzają jako mężczyźni lub kobiety 

realizować się w małżeństwie i rodzinie, ale tylko około 40% respondentów zamierza 

realizować się poprzez urodzenie i wychowanie dzieci (por. tab. 12). Często podzielają 

oni katolickie rozumienie małżeństwa, ale bardziej w jego wymiarze etycznym niż religijnym. 

Około połowa respondentów w pełni zgadza się, iż sakrament małżeństwa jest zobowiązaniem 

do wierności i uczciwości na całe życie, wyrazem miłości drugiej osoby i wzajemnego zaufania 

oraz łączy się ze zobowiązaniem nierozerwalności (por. tab. 17). Około jedna trzecia badanych 

w pełni potwierdza, że sakrament małżeństwa daje błogosławieństwo Boże oraz uzdalnia do 

zachowania przysięgi małżeńskiej. Około jedna czwarta jest w pełni przekonana, że sakrament 
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małżeństwa jest wyrazem wiary i zaufania do Boga, jednoczy małżonków duchowo, daje im 

dar Chrystusowej miłości oraz umożliwia podjęcie życia seksualnego (zob. tab. 17). Mniej niż 

połowa respondentów w pełni zgadza się, że przysięga małżeńska służy budowaniu trwałego 

małżeństwa, jest czymś świętym, jest wyrazem szacunku dla współmałżonka, stanowi 

fundament związku oraz pozwala małżeństwu przetrwać próby (zob. tab. 22). 

Około jedna czwarta respondentów w pełni zgadza się, że wiara i modlitwa jednoczy 

rodzinę z Bogiem, daje wsparcie Boga w rozwiązywaniu problemów, wyzwala wzajemną 

miłość i pomoc, pomaga przestrzegać przykazań Bożych i norm moralnych, uczy wzajemnego 

szacunku, pomaga rozwiązywać konflikty i przebaczać sobie wzajemnie oraz ułatwia 

wzajemne zaufanie (zob. tab. 37). Natomiast, nieco wyższy odsetek respondentów docenia 

walory wychowania w katolickiej rodzinie (por. tab. 42). Osoby głębiej wierzące oraz 

pochodzące z rodzin częściej doceniają walory tegoż wychowania, wskazując na rolę obecności 

obojga rodziców w wychowaniu, doświadczenie świadectwa i miłości, poczucie 

bezpieczeństwa oraz stabilność emocjonalną (por. tab. 47 i 49), a także doświadczenie miłości 

obojga rodziców, mogące dysponować dzieci w przyszłości do tworzenia trwałych związków 

(por. tab. 50). 

 Ponad połowa badanych maturzystów deklaruje zamiar zawarcia sakramentalnego 

małżeństwa, a dalsze 40% nie wyklucza tego całkowicie. Całkowicie wyklucza go 6,0% 

respondentów (zob. tab. 27). Uzyskane wyniki budzą pewne nadzieje, a jednocześnie niosą 

ze sobą wyzwanie poszukiwania form i sposobów pozytywnego motywowania młodzieży, 

nieugruntowanej jeszcze w swoich przekonaniach i zamiarach, do wyboru tej drogi życia. 

Trudno uznać za optymistyczne wyniki mówiące, że tylko około jedna trzecia badanych 

w przyszłości chce założyć katolicką rodzinę, aby: przekazywać dzieciom wiarę w Boga, Bóg 

wspierał ich w trudnych sytuacjach i wzmacniał ich miłość w rodzinie, aby uczyć dzieci 

zachowywania Bożych przykazań (por. tab. 52). Pozostali respondenci jawią się jako adresaci 

wzmożonych działań pastoralnych motywujących pozytywnie do tworzenia rodzin katolickich. 

Głosząc im dobrą nowinę o małżeństwie i rodzinie, należy umacniać przekonanie, że Boży 

zamysł odpowiada na najgłębsze pragnienia człowieka. 

 Szósty rozdział rozprawy przedstawia wnioski i postulaty pastoralne dla duszpasterstwa 

młodzieży i rodzin. Podkreśla znaczenie pogłębiania wiedzy antropologicznej dotyczącej 

małżeństwa, kształtowania teologicznego rozumienia małżeństwa oraz ukazywania rodziny 

jako Kościoła domowego i wychowania w katolickiej rodzinie. Ukazuje także sposoby 

kształtowania dążeń młodzieży związanych z zawarciem małżeństwa sakramentalnego 

i założeniem katolickiej rodziny. Podpowiada, że w duszpasterstwie młodzieży najważniejsze 
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jest wyjście do niej z zainteresowaniem i troską oraz ukazywanie im Boga jako kochającego, 

miłosiernego oraz poszukującego człowieka z czułością. Wysoki odsetek katechizowanej 

młodzieży z Pomorza Zachodniego potrzebuje ewangelizacji i pogłębienia wiary. W tym celu 

warto docierać do serc młodzieży, tworzyć przyjazne wspólnoty oraz towarzyszyć 

im indywidualnie. Niezbędne wydaje się duszpasterstwo prowadzące do uzdrowienia 

i przebaczenia, leczące zranienia w relacjach rodzinnych. 

Przekazując treści teologiczne dotyczące sakramentu małżeństwa, jego łaski, wymogów 

moralnych, a także daru rodzicielstwa i wychowania w katolickiej rodzinie, należy to czynić 

łącząc wiarę z życiem. Temu celowi najlepiej mogą służyć świadectwa wierzących 

i kochających się narzeczonych, małżonków i rodziców. Warto w duszpasterstwie stwarzać 

okazje, aby je przybliżać młodzieży, narzeczonym i młodym małżonkom. Niezbędne wydaje 

się także towarzyszenie duchowe przez osoby wykwalifikowane oraz doświadczonych 

małżonków przyszłym i aktualnym narzeczonym oraz małżonkom po ślubie. 

 


