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DUSZPASTERSTWO W STARZEJ-CYM SI#
SPOŁECZE!STWIE POLSKIM 

 Według nauczania Soboru Watyka%skiego II Ko)ciół, kontynuuj&c dzieło 
Chrystusa, jest zobowi&zany bada( i interpretowa( w )wietle Ewangelii zna-
ki czasu, aby w skuteczny i dostosowany do mentalno)ci współczesnego 
człowieka sposób odpowiada( na jego pytania i oczekiwania (KDK 4). 
Stawia to przed Ko)ciołem zadanie poznawania i rozumienia )wiata, do któ-
rego posyła go Jezus Chrystus.  
 Trudno jest dzi) wyobrazi( sobie działanie Ko)cioła, które nie byłoby, 
przynajmniej w jakim) sensie, reakcj& na wyzwania obecnego czasu. Po 
Soborze Watyka%skim II Ko)ciół bardziej otworzył si' na )wiat, podejmuj&c
z nim dialog, acz ze )wiadomo)ci& swej odr'bno)ci oraz wła)ciwej auto-
nomii rzeczy ziemskich (zob. KDK 36). W tym twórczym napi'ciu Ko)ciół–
–)wiat podejmowane jest duszpasterstwo, b'd&ce zorganizowan& działal-
no)ci& Ko)cioła, urzeczywistniaj&c& w słu$bie człowieka zbawcze dzieło 
Chrystusa przez głoszenia Słowa Bo$ego, liturgi', posług' pastersk& i )wia-
dectwo $ycia chrze)cija%skiego. Duszpasterstwo opiera si', z jednej strony, 
na zasadach, które wynikaj& z Objawienia i pozostaj& niezmienne w ka$dym 
czasie i )rodowisku, a z drugiej strony jest ono uwarunkowane okoliczno-
)ciami miejsca i czasu, tak $e nie ma duszpasterstwa uniwersalnego, od-
powiedniego na ka$de warunki. Istnieje konieczno)( ci&głego przystosowy-
wania duszpasterstwa do zmieniaj&cych si' okoliczno)ci. W przeciwnym 
razie nawet najlepszym i skutecznym formom działalno)ci Ko)cioła grozi 
skostnienie i nieprzystawanie do współczesnych wyzwa%1.
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 Ko)ciół musi wci&$ od nowa pyta( siebie, kim jest i co ma robi( w no-
wych okoliczno)ciach, aby zachowa( swoj& to$samo)( i zrealizowa( swoj&
misj'. Wydaje si', $e jednym ze współczesnym wyzwa%, istotnym nie tylko 
dla polityków, ekonomistów i socjologów, jest sytuacja demograficzna Pol-
ski, b'd&ca pochodn& tendencji widocznych w całej Europie. Chocia$ nazbyt 
emocjonalnie i zaskakuj&co brzmi opinia, $e współczesna Europa „popełnia 
demograficzne samobójstwo”2, to trudno nie przyzna( jej racji po zapozna-
niu si' z danymi dotycz&cymi populacji Europy i prognozami w tej dzie-
dzinie na najbli$sze lata. 
 Podejmuj&c prób' ukazania najwa$niejszych wyzwa% stoj&cych przed dzia-
łalno)ci& duszpastersk& Ko)cioła w Polsce wobec zjawiska starzenia si' spo-
łecze%stwa polskiego, ukazana zostanie najpierw sytuacja demograficzna 
Europy i Polski (I). Nast'pnie zaprezentowane zostan& niektóre kierunki dzia-
ła% wybranych duszpasterstw, które wydaj& si' szczególnie wa$ne wobec 
malej&cej liczby ludno)ci w Polsce. B'd& to: duszpasterstwo rodzin (II), dusz-
pasterstwo seniorów (III) oraz szeroko poj'ta działalno)( charytatywna (IV). 

I. PROBLEMY DEMOGRAFICZNE EUROPY I POLSKI 

I ICH KONSEKWENCJE

 Unijne Biuro Statystyczne Eurostat prognozuje, $e w 2015 r. liczba zgo-
nów w Unii Europejskiej przewy$szy liczb' narodzin. W 2035 r. jedna czwar-
ta ludno)ci Europy b'dzie mie( ponad 65 lat, a 8% – ponad 80 lat. W Polsce 
w 2060 r. prognozuje si' spadek populacji z 38 mln do 31 mln, natomiast 
w 2035 r. – jak wspomniano – 24,2% populacji b'dzie miało powy$ej 65 lat. 
W 2060 r. takich osób b'dzie ju$ powy$ej 36%. Dane te jednoznacznie 
wskazuj& na gwałtowne starzenie si' społecze%stwa europejskiego, w tym 
tak$e polskiego3.
 Podobne prognozy znajdujemy w Raporcie pt. Demograficzna przyszło)(

Europy, przygotowanym przez berli%ski Instytut Bada% nad Ludno)ci&
i Rozwojem. Podkre)la si' w nim, $e obecnie co szósty obywatel Unii Euro-
pejskiej ma ponad 65 lat, a w 2050 r. b'dzie to co trzeci obywatel. Na nega-

2 G. W e i g e l. Sze)cian i katedra. Europa, Stany Zjednoczone i polityka bez Boga. War-
szawa: Fronda 2005 s. 27. 

3 I. C z e r n y. Z roku na rok b'dzie coraz mniej Polaków? http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356, 
title,Z-roku-na-rok-bedzie-coraz-mniej-Polakow,wid,10297129,wiadomosc.html?ticaid=18304 
(26.08.2008). 
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tywne skutki przemian demograficznych najbardziej nara$one b'd& Polska, 
Bułgaria i Rumunia4.
 Nie lepiej sytuacj' widzi opracowany przez Zespół Doradców Strategicz-
nych Prezesa Rady Ministrów RP raport pt. Wyzwania demograficzne. Ele-

menty diagnozy, przesłanki rekomendacji5, zaprezentowany w Warszawie 19 
czerwca 2008 r. Według raportu wska+nik dzietno)ci w naszym kraju wynosi 
obecnie 1,23, a przy najbardziej optymistycznych prognozach w 2030 r. ma 
si'gn&( 1,6, co i tak nie gwarantuje zast'powalno)ci pokole%. Współczynnik 
dzietno)ci w naszym kraju zmieniał si' konsekwentnie od 2000 do 2006 r., 
i to zarówno w mie)cie, jak i na wsi. Najmniej dzieci rodzi si' w Polsce na 
*l&sku, a najwi'cej na Pomorzu i Mazurach. Nale$y jeszcze doda(, $e cho(
w 2008 r. odnotowano pierwszy od dawna wzrost liczby Polaków, to jednak 
zdaniem ekspertów ten optymistyczny trend nie utrzyma si' zbyt długo6.
 Znacznie podwy$szył si' wiek kobiet, które rodz& pierwsze dziecko. Sta-
tystycznie wynosi on co najmniej 28 lat. Maleje równie$ liczba mał$e%stw 
decyduj&cych si' na trzecie i czwarte dziecko. Taka sytuacja prowadzi do 
starzenia si' społecze%stwa polskiego, a przewidywania autorów omawia-
nego raportu wskazuj&, $e w 2030 r. liczba Polaków powy$ej osiemdzie-
si&tego roku $ycia b'dzie wynosiła 2 mln osób. Niepokoj&cy jest równie$
wzrost urodze% dzieci, których rodzice nie s& mał$e%stwem, co mo$e
zwiastowa( pocz&tek zjawiska deinstytucjonalizacji rodziny. Cało)( tej nie-
zbyt optymistycznej prognozy dopełnia fakt zagro$enia ubóstwem dzieci do 
17 roku $ycia, mały dost'p do edukacji dzieci w wieku przedszkolnym, co 
nie sprzyja wyrównywaniu szans7.
 Konsekwencj& zarysowanej sytuacji i prognoz demograficznych w Europie 
i Polsce jest wspomniane ju$ starzenie si' społecze%stwa. Zakładaj&c wy-
pełnienie si' prognozowanego scenariusza, du$& grup& społeczn& b'd& ludzie 
starsi, osoby pozbawione rodze%stwa i wi'kszej liczby krewnych. Nale$y spo-
dziewa( si' tak$e wyludniania miast, czemu sprzyja nie tylko spadek liczby 
ludno)ci, ale tak$e przenoszenie si' mieszka%ców z centrum miast na ich 

4 Niemcy: Niekorzystne prognozy dla Polski. http://fakty.interia.pl/swiat/news/niemcy-
niekorzystne-prognozy-dla-polski,1166064 (21.08.2008). 

5 http://www.zdp.kprm.gov.pl/userfiles/ZDS_wyzwania%20demograficzne.pdf 
6 Główny Urz&d Statystyczny. Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 

2008 roku. http://www.stat.gov.pl/gus/5840_3906_PLK_HTML.htm; zob. GUS. Departament Ba-
da% Demograficznych. Prognoza ludno)ci na lata 2008-2035. Oprac. M. Waligórski [i in.]. 
Warszawa: GUS 2009 s. 147-148, 156-157. 

7 I. M a t j a s i k. W 2030 roku grozi nam katastrofa demograficzna. „Wiadomo)ci KAI” 13 
lipca 2008 nr 28 s. 4. 
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obrze$a albo z mniejszych miast do bogatszych metropolii8. Wolno przypusz-
cza(, $e konsekwencj& starzenia si' społecze%stwa b'dzie obni$enie poziomu 
$ycia, co mo$e wywoła( frustracje i konflikty społeczne oraz napływ ludno)ci
spoza kontynentu europejskiego, a to z kolei mo$e powodowa( problemy na 
płaszczy+nie kulturowej. Ponadto małodzietno)( rodzin, a szczególnie posia-
danie jednego dziecka, grozi nie tylko wymieraniem społecze%stwa, lecz tak$e
zuba$a mo$liwo)ci socjalizacji młodego pokolenia i nierzadko zamyka je na 
potrzeby innych9. Sytuacja taka domaga si' przemy)lenia polityki zatrudnie-
nia, reformy systemu emerytalnego i opieki zdrowotnej, rozwini'cia sektora 
usług opieku%czych oraz rozwa$nej polityki prorodzinnej. Konieczne b'd&
zmiany w o)wiacie, usługach, zatrudnieniu, rozrywce, budownictwie i wielu 
innych dziedzinach $ycia społeczno-gospodarczego10.
 Zmiany demograficzne odbij& si' tak$e na działalno)ci Ko)cioła. Nale$y
si' liczy( ze zmniejszaj&c& si' liczb& dzieci i młodzie$y, do których adreso-
wana jest du$a cz')( inicjatyw duszpasterskich w Polsce. Zwi'kszy si'
w Ko)ciele grupa ludzi dorosłych i starszych, co wywoła konieczno)( po-
szukiwania nowych i adekwatnych propozycji duszpasterskich dla tych osób.  

II. WYZWANIA 
DLA DUSZPASTERSTWA RODZIN

 Duszpasterstwo rodzin, które jest dziedzin& pracy duszpasterskiej wyra$a-
j&c& trosk' Ko)cioła o mał$e%stwo i rodzin', nale$y uzna( za jedno z najwa$-
niejszych zada% Ko)cioła we współczesnym )wiecie. Wynika to z przemian 
zachodz&cych w otaczaj&cej nas rzeczywisto)ci, wpływaj&cych na sytuacj'
mał$e%stwa i rodziny. Duszpasterstwo rodzin obejmuje ró$ne formy pastoral-
nego działania Ko)cioła, które dotycz& osób $yj&cych w mał$e%stwie i rodzi-
nie lub przygotowuj&cych si' do zawarcia mał$e%stwa i zało$enia rodziny11.

8 Raport ONZ: Polska straci jedna pi&t& ludno)ci. http://www.wprost.pl/ar/145062/Raport-
ONZ-Polska-straci-jedna-piata-ludnosci/ (21 XI 2008). 

9 I. K o w a l s k a. Zewn'trzne zagro$enia $ycia rodzinnego. „Studia nad Rodzin& UKSW” 
6:2002 nr 1 s. 74.  

10 Zob. J. D z i e r $ a n o w s k i. Zmiana modelu rodziny. Demograficzna kondycja rodziny 

polskiej. W: Parafia i rodzina w obliczu procesów integracyjnych i transformacyjnych w Europie.
Z naukowej współpracy wydziałów teologicznych uniwersytetów Moguncji i Opola. Red. P. Tra-
linski, S. Knobloch. Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego UO 2005 s. 160.  

11 B. M i e r z w i % s k i. Rodzin duszpasterstwo. W: Leksykon teologii pastoralnej. Red. 
R. Kami%ski, W. Przygoda, M. Fiałkowski. Lublin: TN KUL 2006 s. 737.  
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 Starzenie si' społecze%stwa Europy i Polski stanowi niew&tpliwie wy-
zwanie dla duszpasterstwa rodzin. Zjawisko to jest zwi&zane z lansowanym 
w obecnym czasie nowym modelem rodziny, który – w przeciwie%stwie do 
klasycznej koncepcji rodziny, opartej na trwałym zwi&zku m'$czyzny i ko-
biety, w którym rodz& si' i wychowuj& dzieci – obejmuje ró$ne typy 
zwi&zków, b'd&cych osobistym projektem pojedynczych ludzi, gdzie zarów-
no płe( partnera, zasady $ycia wspólnego pozostawione s& samym zaintere-
sowanym. W takim uj'ciu za rodziny uznaje si' zwi&zki homoseksualne, 
bezdzietne, kohabitacyjne itd. Istnienie obu modeli przekłada si' na podej-
)cie do prokreacji. W tradycyjnym modelu rodziny obecny był przynajmniej 
wewn'trzny imperatyw reprodukcyjny, w nowym modelu nie ingeruje si'
w zachowania prokreacyjne, podkre)laj&c prawo jednostki do decydowania 
nie tylko o liczbie i czasie narodzin dzieci, ale tak$e o rezygnacji z potom-
stwa12. W ten sposób dziecko zajmuje w rodzinie inn& pozycj', ni$ to było 
dotychczas – staje si' warto)ci& sam& w sobie, a decyzj' o jego posiadaniu 
wynikaj& przede wszystkim z osobistych potrzeb dorosłych. Dziecko mo$e
by( zatem postrzegane jako spełnienie osobistych d&$e% rodziców, +ródło
satysfakcji, ale tak$e pojawia si' spojrzenie na dziecko w kategoriach kosz-
tów ekonomicznych, ograniczania realizacji własnych aspiracji. Coraz rza-
dziej o posiadaniu dzieci decyduj& wzgl'dy społeczne13. Wydaje si', $e wo-
bec takiej sytuacji duszpasterstwo rodzin powinno podj&( działania profilak-
tyczne, które przygotuj& wierz&cych na spotkanie z rozmaitymi tendencjami 
lansowanymi we współczesnym )wiecie. Chodzi tutaj o ukazanie nauki Ko-
)cioła dotycz&cej mał$e%stwa i rodziny, ze szczególnym akcentem na prze-
kazywanie $ycia i wychowywanie dzieci.  
 Istnieje wiele czynników, które wpływaj& na ograniczenie dzietno)ci
rodziny lub nawet na rozwój postaw antyprokreacyjnych. Najcz')ciej zwraca 
si' uwag' na zanik rodziny wielopokoleniowej, b'd&cej wzorem dzietno)ci
i relacji rodzinnych oraz podpor& w opiece nad dzie(mi, brak pronatalistycz-
nej i prorodzinnej polityki pa%stwa, a tak$e zmian' znaczenia posiadania 
dzieci i wizerunku kobiety bezdzietnej oraz mod' na bezdzietno)(. Szcze-
gólnie istotne z punktu widzenia duszpasterstwa rodzin wydaje si' niedoce-

12 P. M o r c i n i e c. Rodzina (w Polsce) z perspektywy teologiczno-moralnej. W: Parafia i ro-

dzina w obliczu procesów integracyjnych i transformacyjnych w Europie s. 184-186; zob. T.E. 
O l e a r c z y k. Duszpasterstwo rodzin wobec współczesnych przemian mał$e%stwa i rodziny. W: 
Oblicze współczesnej rodziny polskiej. Red. B. Mierzwi%ski, E. Dybowska. Kraków: WSFP 
Ignatianum–WAM 2003 s. 150-151. 

13 A. K w a k. Dziecko i rodzina we współczesnym )wiecie. „Studia nad Rodzin& UKSW” 
7:2003 nr 1 s. 81, 86. 



MAREK FIAŁKOWSKI OFMConv 44

nianie misji prokreacyjnej rozumianej jako realizacja powołania Bo$ego oraz 
obowi&zek religijny i społeczny. Ł&czy si' to z niemal powszechnym prze-
konaniem, $e kwestia posiadania dzieci jest spraw& wył&cznie prywatn&,
której nie powinno si' społecznie ani politycznie promowa(. Stanowi to wy-
ra+ny przejaw procesu prywatyzacji $ycia rodzinnego i prokreacji14.
 Według Katechizmu Ko)cioła Katolickiego „mał$e%stwo i rodzina s&
ukierunkowane na dobro mał$onków oraz prokreacj' i wychowanie dzieci” 
(KKK 2201). Mał$e%stwo i rodzina realizuje zatem dwa cele, przy czym 
dobro mał$onków zdaje si' by( dzisiaj szczególnie wyeksponowane, czasem 
kosztem drugiego, równie istotnego i konstytuuj&cego rodzin' celu. Tym-
czasem Katechizm podkre)la, $e nie mo$na rozdziela( tych dwóch znacze%
bez naruszenia $ycia duchowego i dobra mał$onków oraz przyszło)ci ro-
dziny (KKK 2363).  
 Duszpasterstwo rodzin staje przed wa$nym zadaniem przypominania 
o powołaniu mał$onków do odpowiedzialnego rodzicielstwa. Soborowa 
Konstytucja o Ko)ciele w )wiecie współczesnym Gaudium et spes formułuje 
kryteria, które winny by( brane pod uwag' przez mał$e%stwa w realizacji 
odpowiedzialnego rodzicielstwa. Składaj& si' na nie: powołanie do udziału 
w stwórczym i zbawczym planie Boga; dobro własne mał$onków, zwłaszcza 
zdrowie; dobro dzieci; dobro rodziny, społecze%stwa i Ko)cioła, a tak$e
okoliczno)ci czasu, warunki materialne i duchowe (KDK 50; zob. HV 10). 
Obserwacja współczesnej rodziny pozwala s&dzi(, $e decyduj&ce znaczenie 
co do liczby dzieci ma kryterium materialne, natomiast inne, np. dobro spo-
łecze%stwa czy powołanie do udziału w dziele stwórczym i zbawczym, scho-
dz& na dalszy plan lub nie s& w ogóle brane pod uwag'. Rodzi to koniecz-
no)( podj'cia szerokiej akcji u)wiadamiaj&cej, zawsze jednak prowadzonej 
z taktem i roztropno)ci&, bez zbyt łatwego os&dzania rodzin małodzietnych. 
Głównymi adresatami takiej akcji powinni by( ludzie młodzi oraz narzeczeni 
przygotowuj&cy si' do przyj'cia sakramentu mał$e%stwa i zało$enia rodziny. 
W tym celu nale$y wykorzysta( bli$szy i bezpo)redni etap przygotowania do 
mał$e%stwa i $ycia w rodzinie. Takie działanie powinno by( poł&czone 
z tworzeniem przychylnego klimatu i $yczliwo)ci dla mał$onków, którzy 
)wiadomie i roztropnie decyduj& si' na liczne potomstwo. Ukazywanie 
pozytywnych przykładów rodzin otwartych na $ycie mo$e słu$y( nie tylko 
przełamywaniu wielu uprzedze%, stereotypów i niesprawiedliwych ocen doty-

14 Zob. L. K o c i k. Wzory mał$e%stwa i rodziny: od tradycyjnej jednorodno)ci do współczes-

nych skrajno)ci. Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne 2002 s. 167-168; M o r c i n i e c. 
Rodzina (w Polsce) z perspektywy teologiczno-moralnej s. 192-193.  
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cz&cych rodzin wielodzietnych, ale tak$e stanowi( czytelny znak dla współ-
czesnych zlaicyzowanych społecze%stw, traktuj&cych nierzadko wi'ksz&
liczb' dzieci jako przeszkod' w samorealizacji15.
 Malej&ca liczba dzieci w rodzinach polskich jest, z jednej strony, wyra-
zem przeobra$e%, którym podlegaj& rodziny w społecze%stwach zachodnich, 
a z drugiej strony stanowi tak$e efekt wieloletniej antynatalistycznej polityki 
prowadzonej przez pa%stwo komunistyczne. Nie mo$na równie$ pomin&(
trudnej sytuacji materialnej polskich rodzin, charakterystycznej dla okresu 
transformacji ustrojowej. Wi&$e si' to z krytycznie ocenian& polityk& wobec 
rodziny w Polsce. W społecznej dyskusji o konieczno)ci dobrej i przemy)la-
nej polityki prorodzinnej nie mo$e zabrakn&( rodzin katolickich. Wydaje si',
$e działania duszpasterstwa rodzin mog& przygotowywa( mał$onków i rodzi-
ców do czynnego udziału w kreowaniu wła)ciwie rozumianej polityki na rzecz 
rodziny. Chodzi zatem o takie działania, które doceniaj& i motywuj& rodzin',
a nie utrwalaj& postawy roszczeniowe i ucz& bierno)ci, stawiaj&c rodzin' w ro-
li otrzymuj&cej jałmu$n'. Polska polityka rodzinna jest bowiem bardziej poli-
tyk& socjaln&, czyli pomoc& skierowan& do rodzin znajduj&cych si' w obszarze 
ubóstwa, brakuje za) systemu profilaktyki zapobiegaj&cej pauperyzacji rodzin 
na skutek posiadania dzieci16. Nie jest rozwi&zaniem dora+na, nawet znacz&ca
pomoc, je$eli nie zmienia si' mechanizmów generuj&cych bied' polskich 
rodzin17. Jasny i zdecydowany głos w tej sprawie powinien wybrzmie( tak$e
ze strony zorganizowanych )rodowisk katolickich rodzin. 

III. DOWARTO*CIOWANIE

DUSZPASTERSTWA SENIORÓW

 Znacz&cym sygnałem dla duszpasterstwa w Polsce jest proces starzenia 
si' naszego społecze%stwa. Zdaniem L. Dyczewskiego wzmo$one tempo 
współczesnym przemian oraz nastawienie jednostek i całych społecze%stw 
ku przyszło)ci poci&gn'ły za sob& niemal$e kult post'pu oraz cech typowych 
dla młodo)ci. Tendencja ta uwidacznia si' tak$e w pracy duszpasterskiej, 

15 M. F i a ł k o w s k i. „Raport o sytuacji polskich rodzin” a duszpasterstwo. „Roczniki Teo-
logiczne” 48:2001 z. 6 s. 240. 

16 J. K r u p s k a. Polityka rodzinna w Polsce i w Europie. „Wiadomo)ci KAI” 6 kwietnia 
2008 nr 14 s. 30, 34. 

17 Zob. Konferencja Episkopatu Polski. Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin. Warszawa: Fun-
dacja Vita Familiae 2003 nr 43. 
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która zogniskowała si' na młodzie$y i dzieciach, natomiast człowieka 
starego pozostawiono nieco na uboczu18. Niewykluczone, $e sytuacja taka 
jest spowodowana faktem wzmo$onej religijno)ci ludzi w podeszłym wieku, 
którzy ch'tnie i licznie uczestnicz& we Mszy )w. i nabo$e%stwach, przyjmuj&
sakramenty itd. Ich zaanga$owanie odczytuje si' jako dowód dobrze wypeł-
nianej misji duszpasterskiej wzgl'dem tej grupy osób. Tymczasem nie zaw-
sze to si' potwierdza. Raczej wydaje si', $e tego typu rozumowanie ujawnia 
brak znajomo)ci psychiki ludzi starych oraz obna$a popularne zało$enie, $e
dla ludzi starych wystarcz& tylko propozycje „podstawowego” duszpaster-
stwa. Wzrastaj&ca liczba ludzi starych niesie z sob& konieczno)( przy-
gotowania specjalnych propozycji duszpasterskich, adekwatnych do ich 
oczekiwa%, mo$liwo)ci i potrzeb19.
 Duszpasterstwo seniorów jest zorganizowan& działalno)ci& Ko)cioła,
zmierzaj&c& do u)wi'cenia i zbawienia osób w podeszłym wieku przez 
głoszenie im słowa Bo$ego, sprawowanie sakramentów, posług' charyta-
tywn&, a tak$e realizacj' zada% integracyjnych i społecznych. Według 
papie$a Jana Pawła II czas staro)ci mo$e by( wykorzystany do pogł'bienia 
$ycia duchowego poprzez intensywn& modlitw' i pełn& miło)ci słu$b' bra-
ciom20. Cenne s& zatem wszelkie inicjatywy społeczne i ko)cielne, które 
pomagaj& ludziom starym dba( o kondycj' fizyczn& i intelektualn& oraz 
umo$liwiaj& im oddawanie swego czasu, umiej'tno)ci, do)wiadczenia oraz 
rozmaitych posług innym ludziom21.
 Konsekwencj& procesu starzenie si' społecze%stwa europejskiego i polskie-
go, wzrostu dobrobytu oraz post'pu w dziedzinie medycyny b'dzie wi'ksza
liczby ludzi, którzy pomimo zaawansowanego wieku wykazuj& si' spraw-
no)ci& psychofizyczn& i pragn& by( aktywnymi członkami społecze%stwa. 
Tacy seniorzy dla własnej satysfakcji i dobra bli+nich b'd& gotowi podzieli(
si' z innymi swoim do)wiadczeniem, m&dro)ci&, talentami i wolnym czasem, 
którym jak $adna inna grupa społeczna dysponuj&. Konieczne zatem wydaje 
si' wi'ksze zaanga$owanie ludzi w podeszłym wieku w miejscach kultu, 
o)rodkach pielgrzymkowych i parafiach, poradnictwie, a tak$e umo$liwienie 

18 L. D y c z e w s k i. Ludzie starzy i staro)( w społecze%stwie i kulturze. Lublin: RW KUL 
1994 s. 16-17; zob. J. M a k o w s k i. Senior w Ko)ciele. „W drodze” 2008 nr 10 s. 70-71. 

19 F i a ł k o w s k i. „Raport o sytuacji polskich rodzin” a duszpasterstwo s. 242. 
20 J a n  P a w e ł  II. List do osób w podeszłym wieku. „L’Osservatore Romano” (wyd. 

polskie) 20:1999 nr 12 s. 10-11 nr 16. 
21 J. O s t r o w s k i, W. P r z y g o d a. Seniorów duszpasterstwo W: Leksykon teologii pasto-

ralnej s. 789-790. 
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im podejmowania posług liturgicznych: stałych diakonów, nadzwyczajnych 
szafarzy Eucharystii, akolitów, lektorów, animatorów nabo$e%stw itp.22

 Trzeba tak$e uwra$liwi( ruchy, stowarzyszenia, grupy i wspólnoty, dyna-
micznie rozwijaj&ce si' dzisiaj w Ko)ciele, na post'puj&cy proces starzenia 
si' społecze%stwa polskiego. I chocia$ trudno mówi( o zamkni'ciu si'
wspomnianych grup na ludzi w podeszłym wieku, to przecie$ wiadomo, $e
wi'kszo)( z nich skupia ludzi młodych i wła)nie do tej grupy kieruje swoje 
propozycje. Wiele ze wspomnianych grup formowało si' oddolnie i sponta-
nicznie, stanowi&c odpowied+ na rozmaite wyzwania płyn&ce od współczes-
no)ci. Mo$na zatem spodziewa( si', $e wzrastaj&ca liczba ludzi w podesz-
łym wieku b'dzie tak$e owocowała powstawaniem grup i wspólnot dostoso-
wanych do oczekiwa% i potrzeb seniorów. Udział w takich grupach daje 
mo$liwo)( zaanga$owania osób w podeszłym wieku w działalno)( apostol-
sk& i wykorzystanie ich $yciowej m&dro)ci, przywi&zania do tradycji, do-
)wiadczenia i rozwagi. Ponadto taka aktywno)( wpisuje si' w wysiłek uka-
zania staro)ci jako warto)ciowego i docenianego społecznie okresu $ycia 
człowieka. W ten sposób odpowiednio dowarto)ciowane duszpasterstwo 
seniorów mo$e wskazywa( nowe mo$liwo)ci twórczego zaanga$owania 
ludzi w podeszłym wieku w $yciu społecznym i w działalno)ci Ko)cioła23 . 
 Zjawisko starzenia si' społecze%stwa polskiego stanowi wyzwanie, a$eby 
przygotowa( przyszłych duszpasterzy do spotkania z lud+mi starymi, z ich 
troskami i problemami. Zawczasu nale$y uwzgl'dni( wyra+n& tendencj' sta-
rzenia si' polskiego społecze%stwa w katechezach, homiliach, rekolekcjach 
i misjach, w programach i pomocach duszpasterskich, a nawet w budow-
nictwie, zwłaszcza ko)ciołów i kaplic. 

IV. DZIAŁALNO*, CHARYTATYWNA

 Przy zwi'kszaniu si' w społecze%stwie liczby osób starszych nale$y
liczy( si' z du$& grup& ludzi chorych i cierpi&cych. Szczególnego zatem 
znaczenia nabierze posługa na rzecz chorych i cierpi&cych, których mimo 
du$ego post'pu medycyny oraz zwi'kszania si' długo)ci $ycia człowieka 

22 W. P r z y g o d a. Rodzina miejscem apostolatu ludzi w podeszłym wieku. W: Rodzina 

wobec współczesnych wyzwa% społeczno-kulturowych. Red. J. Gorbaniuk, B. Parysiewicz. Lub-
lin: Wyd. KUL 2009 s. 210.  

23 Zob. Z. N a r e c k i. Koncepcja ewangelizacji ludzi starych w Ko)ciele współczesnym.
„Roczniki Teologiczne” 38-39:1991-1992 z. 6 s. 156-157.  
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zapewne nie b'dzie brakowa(. Dodatkow& komplikacj& mo$e by( fakt 
wzrastaj&cej liczby osób pozbawionych krewnych, którzy najcz')ciej stano-
wi& oparcie dla starych i chorych członków rodziny. Starzenie si' społe-
cze%stwa europejskiego i polskiego mo$e równie$ powodowa( perturbacje 
w dziedzinie opieki medycznej i społecznej oraz zachwia( systemem emery-
talnym. Wszystko to mo$e prowadzi( do wzrostu liczby ludzi ubogich, 
z przyczyn materialnych pozbawianych dost'pu do leczenia i opieki. Sytua-
cja taka stanowi wa$ne wyzwanie dla duszpasterstwa w Polsce, które ju$
dzi) powinno przygotowa( strategi' na tak& ewentualno)(.
 Wydaje si', $e istotnym kierunkiem pracy charytatywnej powinno by(
budzenie )wiadomo)ci i organizowanie pomocy w najbli$szym otoczeniu 
osób chorych i samotnych. Chodzi zatem o uaktywnienie s&siadów, miesz-
ka%ców dzielnic i członków parafii. W takich )rodowiskach mo$na zorga-
nizowa( du$& cz')( pomocy, odci&$aj&c w ten sposób rodzin' lub wyspec-
jalizowane organizacje przeznaczone do niesienia pomocy. Cz'sto tak$e
koszty takiej pomocy s& mniejsze. Rodzi to konieczno)( organizowania grup 
wolontariuszy podejmuj&cych posług' wobec potrzebuj&cych oraz przełamy-
wanie stereotypów, $e pomoc ubogim to zadanie wył&cznie dla pa%stwa lub 
specjalistycznych organizacji. Regularne ofiarowanie swojego czasu i umie-
j'tno)ci dla bli+nich stanowi przecie$ czytelne )wiadectwo traktowania na 
serio przykazania miło)ci Boga i bli+niego24.
 Wobec spadaj&cej liczby dzieci w rodzinach działalno)( charytatywna 
powinna skupi( si' na rodzinach, ułatwiaj&c im wychowanie dzieci i decydo-
wanie si' na liczniejsze potomstwo. Obok niezb'dnej pomocy materialnej 
wa$ne b'dzie tak$e wsparcie rodziny w trudnym procesie wychowywania 
dzieci, który rodzice musz& godzi( z prac& zarobkowa, konieczn& dla utrzy-
mania rodziny. Organizowanie zaj'( dla dzieci i młodzie$y w parafii, wy-
poczynku wakacyjnego, pomoc w nauce, udost'pnianie pomieszcze% para-
fialnych, tworzenie przedszkoli – to tylko niektóre propozycje, na które 
trzeba zwróci( uwag' w zmieniaj&cej si' sytuacji społecze%stwa polskiego25.
 Jak ju$ wspomniano, konsekwencj& starzenie si' społecze%stwa mo$e by(
obni$enie poziomu $ycia, problemy na płaszczy+nie kulturowej zwi&zane 
z ewentualnym napływem ludno)ci spoza kontynentu europejskiego, a tak$e
problemy wewn&trzrodzinne, wynikaj&ce z małodzietno)ci. Wszystko to gene-

24 Zob. W. P r z y g o d a. Posługa charytatywna Ko)cioła w Polsce. Studium teologiczno-

pastoralne. Lublin: Wyd. KUL 2004 s. 441-442. 
25 Zob. II Polski Synod Plenarny (1991-1999). Powołanie do $ycia w mał$e%stwie i rodzinie. 

Warszawa-Pozna%: Wyd. Pallottinum 2001 s. 43-44. 
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ruje frustracje i konflikty społeczne. Odpowiedzi& na tak& sytuacj' mo$e by(
poradnictwo, b'd&ce jedn& z form udzielania pomocy osobom znajduj&cym si'
w trudnym poło$eniu. W przypadku gdy ludzie prze$ywaj& trudno)ci, koniecz-
ne jest towarzyszenie i fachowe wsparcie, które pomo$e znale+( wyj)cie z za-
istniałych trudno)ci oraz pozwoli przetrwa( kryzys. Rodzi to oczywi)cie po-
stulat tworzenia sieci poradni i o)rodków diagnostyczno-profilaktycznych, 
w których osoby prze$ywaj&ce trudno)ci zwi&zane ze zmianami wynikłymi ze 
starzenia si' społecze%stwa mogłyby znale+( kompetentnych, $yczliwych 
i cierpliwych doradców, otwartych na ich problemy i pragn&cych przyj)( im 
z pomoc&. Dotyczy to zwłaszcza ludzi w podeszłym wieku, samotnych i cho-
rych, ale tak$e tych, którzy opiekuj& si' tego takimi osobami26.

*

 Zjawisko starzenia si' społecze%stwa europejskiego i polskiego b'dzie 
generowa( wiele problemów społecznych, które nie pozostan& bez wpływu na 
działalno)( duszpastersk& Ko)cioła. Wydaje si', $e szczególne wyzwania sta-
n& przed duszpasterstwem rodzin, duszpasterstwem seniorów i zł&czon& z tym 
posług& charytatywn& wobec osób w podeszłym wieku, samotnych i chorych. 
Wskazane powy$ej kierunki pracy poszczególnych sektorów posługi duszpas-
terskiej Ko)cioła w Polsce nie wyczerpuj& zagadnienia. Stanowi& tylko prób'
ukazania działa%, na które Ko)ciół w Polsce powinien zwróci( uwag', zwła-
szcza przygotowuj&c programy duszpasterskie. Do przemy)lenia pozostaj&
problemy zwi&zane z tolerancj&, szacunkiem dla innych tradycji religijnych 
i kultur, które mog& pojawi( si' wraz z imigrantami przybywaj&cymi do Pol-
ski – ich obecno)( mo$e okaza( si' niezb'dna dla normalnego funkcjonowa-
nia pa%stwa. B'dzie to swoisty test naszej wiary, zwłaszcza przykazania miło-
)ci Boga i bli+niego, ale tak$e naszej wierno)ci chrze)cija%skiej tradycji. 
 Niewykluczone, $e prognozy demograficzne dotycz&ce Europy nie spraw-
dz& si'. Zale$y to m.in. od m&drej polityki prorodzinnej i pracy nad zmian&
)wiadomo)ci młodych Europejczyków. Do)wiadczenie wielu krajów euro-
pejskich pokazuje, $e jest to mo$liwe. Chrze)cijanie nie mog& tak$e za-
pomnie(, $e nawet w najbardziej skomplikowanych sytuacjach $yciowych 
pozostaj& w r'kach Boga, dla którego nie ma rzeczy niemo$liwych (zob. Łk 
1, 37). Wiara i zaufanie nie mog& wszak$e wyklucza( wysiłku prowadzenia 
człowieka do zbawienia, w niełatwym i skomplikowanym )wiecie, co stano-
wi misj' Ko)cioła w ka$dym czasie i przestrzeni. 

26 Zob. F i a ł k o w s k i. „Raport o sytuacji polskich rodzin” a duszpasterstwo s. 237-238. 
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PASTORAL CARE IN POLISH AGING SOCIETY 

S u m m a r y  

One of modern challenges facing not only politicians, economists or sociologists is the 
demographic makeup of Poland, which is a derivative of tendencies that are visible in the whole 
of Europe. Demographic changes are not leaving the Church unaffected. One has to take into 
account the decreasing number of children and the youth, who are the a major target of pastoral 
initiatives in Poland. The adult and elderly groups existing in the Church will grow, which will 
create a demand for new and adequate pastoral solutions for them. 

The pastoral care of families, elderly, lonely and sick will face special challenges. The article 
attempts to present the lines of development of activities conducted in the mentioned sectors of 
pastoral care which the Polish Church should pay attention to. 
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