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Duszpasterstwo za gOówny cel stawia sobie ukazywanie czynności wycho-

wawczych ukierunkowanych na zYycie doczesne i wieczne wiernych, nad któ-

rymi sprawuje pieczeD. WazYnym elementem w realizacji tego celu jest osobo-

wość duszpasterza1. Potrzeba dojrzaOości osobowej jawi sieD w Piśmie św.,

w którym Bóg domaga sieD od czOowieka doskonaOości moralnej i religijnej:

„B Dadźcie wieDc wy doskonali, jak doskonaOy jest Ojciec wasz niebieski” (Mt 5,

48)2. Bóg wymaga od czOowieka wiernego zachowania Prawa BozYego (por.

Ps 119; Mt 5, 17-20), w innym miejscu (Mt 25, 14-30) Chrystus mówi o ko-

nieczności wspóOpracy z darami BozYymi, do których nalezYy równiezY psychika

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

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

Lublin; e-mail: grzegorz.maly@poczta.fm
1 CzOowiek nie rodzi sieD z uksztaOtowan Da osobowości Da. Przynosi na świat tylko jej zadatek

w postaci wOaściwości cielesnych i psychicznych oraz określonego systemu nerwowego i tem-

peramentu. Trzy rodzaje czynników decyduj Da o ksztaOtowaniu osobowości czOowieka: wOaści-

wości wrodzone, warunki środowiskowe i zdobycze kultury oraz wOasny udziaO czOowieka. Nie

ma mozYliwości wskazania, który z tych czynników ma najwieDkszy wpOyw na ksztaOtowanie doj-

rzaOej osobowości czOowieka. W niniejszym artykule interesuje nas udziaO wOasny czOowieka

w ksztaOtowaniu jego osobowości, tzn. w jakim zakresie my jesteśmy autorami wOasnej osobo-

wości i co mamy czynić, aby osi Dagn Dać osobowość dojrzaO Da. J. T o m c z a k. Doros$a osobo-

wość i z-ycie chrześcijańskie. „Horyzonty Wiary” 8:1997 z. 2 s. 61; por. J. B o c h e n e k.

Duszpasterz wobec rodziny. HD 18:1949 nr 5 s. 576-585.
2 A. N o s s o l. Miejsce rodziny w Mysterium Salutis. W: Teologia ma$z-eństwa i rodziny.

T. 2. Red. K. Majdański. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej 1990 s. 27-41; J. B a j-

d a. Rodzina miejscem Boga i cz$owieka. Wokó$ zagadnień integralnego powo$ania rodziny.

Bomianki: Fundacja „Pomoc rodzinie” 2005; F. G O ó d. M Cadrość Boz-ej koncepcji ma$z-eństwa

i rodziny. Studium pastoralne. WrocOaw: WrocOawska Drukarnia Naukowa PAN 2005.
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ludzka. Określa ona osobowość cz>owieka i stanowi fundament jego zEycia

duchowego. Sobór Watykański II naucza, zEe „WieMcej wart jest cz>owiek z racji

tego, czym jest, nizE ze wzgleMdu na to, co posiada” (KDK 35). By>oby zatem

dzia>aniem wbrew naturze, gdyby cz>owiek nie troszczy> sieM o kszta>towanie

dojrza>ej osobowości, ale środki religijne nie mog Ma zasteMpować metod psycho-

logicznych przy rozwijaniu zEycia moralno-religijnego. Najw>aściwsze jest, gdy

jedne i drugie wspó>dzia>aj Ma ze sob Ma3. Psychologia nie tylko opisuje osobo-

wość cz>owieka, ale równiezE d MazEy do jej ulepszenia, dzieMki czemu stwarza

doskonalsz Ma podstaweM chrześcijańskiego zEycia w sferze moralności i wiary.

Wprawdzie moralne i religijne zEycie chrześcijanina rozwija sieM przede wszyst-

kim w świecie >aski, ale „natura jest podstaw Ma, na której bazuje >aska, jest

niejako tworzywem, które >aska sob Ma przenika, uświeMca i wywyzEsza”4. Cz>o-

wiek o dojrza>ej osobowości nie tylko >atwiej kszta>tuje w sobie dojrza> Ma mo-

ralność i religijność, ale wreMcz nie mozEe być w pe>ni dojrza>y, jeśli nie rozwi-

n Ma> w sobie dojrza>ej osobowości na p>aszczyźnie czysto ludzkiej5.

Odpowiednie kszta>towanie osobowości duszpasterza rodzin widzia> ks.

prof. Piotr PoreMba. Odnosz Mac sieM do nauczania Kościo>a, w swojej dzia>alności

naukowej ukazywa>, w jaki sposób nalezEy teM osobowość kszta>tować do pracy

z ma>zEeństwami i rodzinami6.

3 Zob. Z. C h l e w i ń s k i. Dojrza&ość, osobowość, sumienie, religijność. Poznań:

W drodze 1991 s. 10.
4 J. S a l i j. 5aska. W: Katolicyzm A-Z. Red. Z. Pawlak. _ódź: Diecezjalne Wydawnic-

two _ódzkie 1989 s. 233.
5 Ukszta>towanie dojrza>ej osobowości to nabycie cnót moralnych. Wśród nich przewodz Ma:

roztropność – usprawniaj Maca rozum, sprawiedliwość – usprawniaj Maca woleM oraz meMstwo

i umiarkowanie – udoskonalaj Mace zmys>y. J. K e m p y s. Zagadnienia rozwoju osoby ludzkiej

w uje>ciu o. Jacka Woronieckiego. „Polonia Sacra” 10(28):2006 nr 18(62) s. 239; Zob. R. M u-

r a w s k i. Mój proces dojrzewania w wierze. W: Spotkania z Bogiem w prawdzie. Red.

J. Charytański. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie 1992 s. 338.
6 J. Woroniecki uwazEa, zEe „Rozwój osobowości w atmosferze zEycia nadprzyrodzonego

domaga sieM takzEe pewnych struktur spo>ecznych. Tak Ma spo>eczności Ma nadprzyrodzon Ma jest

Kośció>, który nie tylko obejmuje wszystkich wiernych, ale i tych, którzy s Ma poza nim. Sakra-

menty Kościo>a s Ma szczególnymi źród>ami BozEej >aski zasilaj Macej dusze „wod Ma wytryskuj Mac Ma

ku zEyciu wiecznemu” (J 4, 14). Cz>owiek wierz Macy otrzymuje wci MazE nowe si>y do pe>nienia

swych codziennych obowi Mazków i rozwoju osobistych uzdolnień, pog>eMbiaj Mac i utrwalaj Mac

przez to w>asn Ma osobowość”. K e m p y s. Zagadnienia rozwoju osoby ludzkiej w uje>ciu

o. Jacka Woronieckiego s. 238.



173OSOBOWOŚĆ DUSZPASTERZA RODZIN

I. POJE5CIE OSOBOWOŚCI

W nauce wyróz@nia sie5 osobe5 i osobowość. Termin „osoba” oznacza konkretn 5a

jednostke5 ludzk 5a, natomiast osobowość to sposób bycia i funkcjonowania osoby

ludzkiej. Osobowości 5a nazywamy rozwijaj 5ac 5a sie5, dziaPaj 5ac 5a i przez@ywaj 5ac 5a świat

indywidualność ludzk 5a. W z@yciu osobowości moz@na wyróz@nić jej zachowanie,

poste5powanie i świadome ksztaPtowanie7. Osobowość ma charakter systemu,

czyli jest sum 5a skPadowych i relacji mie5dzy nimi. Moz@na powiedzieć, z@e systemy

s 5a skPadowymi osobowości, o ile określaj 5a aktywność jednostki. Jednostka z

kolei moz@e pozostawać w jednym z dwóch stanów: aktywnym lub potencjalnym.

Stan aktywny określa aktualne zachowanie czPowieka, zaś stan potencjalny jest

stanem istniej 5acym, pomimo braku bezpośredniej aktywności, który jednak w

odpowiednich warunkach moz@e sie5 uaktywnić8. Osobowość ludzka pragnie nie

tylko istnieć i być, ale tez@ poznawać i rozumieć z@ycie, przez@ywać i zgPe5biać je

uczuciowo, tworzyć i przeksztaPcać zarówno wPasny, wewne5trzny świat, jak i

zewne5trzn 5a rzeczywistość9. Poznanie, przez@ywanie i tworzenie nadaj 5a z@yciu oso-

bowości wPaściwy kierunek rozwoju10.

7 Na gruncie filozofii terminy „osoba” i „osobowość” traktowane s 5a czasem zamiennie.

Jednak nie moz@na przysPonić zasadności tego podstawowego rozróz@nienia. GPe5bsza analiza uka-

zuje konteksty, w jakich terminy te sie5 pojawiaj 5a, dlatego zamienne ich stosowanie nie jest

zasadne. S. S z u m a n. Natura, osobowość i charakter cz1owieka. Kraków: Wydawnictwo

WAM 1995 s. 7, 91.
8 Badacze zwracaj 5a uwage5, iz@ kaz@dy czPowiek jest osob 5a, ale nie kaz@dy ma dojrzaP 5a osobo-

wość. Dlatego akcentuj 5a potrzebe5 rozwoju i ksztaPtowania osobowości. Zob. K. O s t r o w s k a.

Osobowość. W: Wychowanie do z8ycia w rodzinie. S1ownik poje<ć. Red. K. Ostrowska. Kraków:

Wydawnictwo Rubikon 2004 s. 173; Wybrane koncepcje osobowości. Skrypt dla studentów psy-

chologii. Red. A. GaPdowa. Cz. I. Wydanie drugie zmienione. Kraków: Uniwersytet Jagielloński

1995 s. 95.
9 Dziecko, przychodz 5ac na świat, nie posiada osobowości, ksztaPtuje sie5 ona w trakcie

z@ycia. W z@yciu dziecka naste5puje najpierw odróz@nicowanie rozmaitych form aktywności, na-

ste5pnie integracja aktywności skPadników osobowości. Allport wyróz@nia trzy formy rozwoju

osobowości: przypadkowy (chance), przystosowawczy (apportunistic) i ukierunkowany (orien-

ted). Rozwój przypadkowy wyznaczony jest przez niekontrolowane i nie daj 5ace sie5 przewidzieć

czynniki. Wśród nich moz@na zaliczyć dyspozycje dziedziczone (temperament, ruchliwość,

inteligencje5) oraz warunki zewne5trzne – środowisko spoPeczne i kulturowe. Przystosowawczy

rozwój polega na wytworzeniu sie5 odre5bnych systemów przystosowawczych. Zaś rozwój ukie-

runkowany pojawia sie5 później niz@ dwie pierwsze formy, ale bazuje na nich. Wymaga on zaist-

nienia centralnej struktury integruj 5acej psychike5 i wyznaczaj 5acej jej dalszy rozwój. Por. G. W.

A l l p o r t. Osobowość i religia. PrzeP. H. Bartoszewicz, A. Bartkowicz, I. Wyrzykowska.

Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX 1988 s. 91.
10 W psychologii jedno z określeń ujmuje osobowość jako zbiór wPaściwości (cech), które

dana osoba uwaz@a za wPasne. Inne określenie gPosi, z@e osobowość to ukPad wPaściwości psy-
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Ks. prof. Piotr Pore8ba zwraca uwage8 na osobowość duszpasterza w jego pracy

z maEzFeństwami i rodzinami11. OdwoEuje sie8 on do dokumentów KościoEa, które

ukazuj 8a w jaki sposób nalezFy wychowywać kandydatów do kapEaństwa12. Ko-

deks Prawa Kanonicznego naucza: „Na mocy ustanowienia BozFego, przez sakra-

ment kapEaństwa niektórzy spośród wiernych, naznaczeni w nim niezatartym

charakterem, s 8a ustanowieni świe8tymi szafarzami, s 8a oni konsekrowani i przezna-

czeni azFeby – kazFdy odpowiednio do swojego stopnia, wypeEniaj 8ac w Osobie

Chrystusa-GEowy zadania nauczania, uświe8cania i kierowania – byli pasterzami

Ludu BozFego” (KPK kan. 1008). Posoborowa nauka KościoEa szuka odniesień

do przyszEej duszpasterskiej dziaEalności alumna. NajwEaściwszym byEoby przygo-

towanie alumna do pracy wedEug jego zainteresowań, co zapewniEoby mu dalsz 8a

pomoc formacyjno-praktyczn 8a w konkretnej dziedzinie13.

WedEug ks. prof. Piotra Pore8by do ideaEu osobowości duszpasterza rodzin

potrzebna jest koncepcja cech i postaw, które byEyby godne naśladowania

i staEy sie8 norm 8a poste8powania.

a) Cechy osobowości duszpasterza rodzin

Ks. prof. Piotr Pore8ba w ksztaEtowaniu osobowości duszpasterza rodzin

wyrózFnia naste8puj 8ace cechy: powoEanie, troskliwość o zFycie rodziny, uzdol-

nienia duszpasterskie, umieje8tność obserwacji i oceny oraz zdolność do na-

chicznych stanowi 8acych zorganizowan 8a caEość, odpowiedzialn 8a za zachowanie i funkcjonowanie

czEowieka. Zob. O s t r o w s k a. Osobowość. W: Wychowanie do z;ycia w rodzinie. S=ownik

poje?ć s. 173.
11 P. P o r e8 b a. Osobowość duszpasterza rodzin. „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne”

19:1972 z. 6 s. 49-62.
12 W adhortacji apostolskiej Pastores dabo vobis z 25 III 1992 r. o formacji kapEanów we

wspóEczesnym świecie papiezF Jan PaweE II stwierdza, zFe formacje8 przyszEych kapEanów –

zarówno diecezjalnych jak i zakonnych, a takzFe formacje8 prezbiterów KościóE uwazFa za „jedno

z delikatniejszych i najwazFniejszych zadań, od których zalezFy przyszEość ewangelizacji ludz-

kości” (PdV 2).
13 Ukazanie wartości, jak 8a ma dojrzaEa osobowość oraz jej potrzeby dla rozwoju i szcze8ś-

cia czEowieka, mozFe być pomocne przy wychowaniu i w samowychowaniu chrześcijan maEo

religijnych, a zwEaszcza ludzi mEodych, oboje8tnych na motywy religijne w pracy nad sob 8a.

W takiej sytuacji nalezFy posEuzFyć sie8 motywacj 8a naturaln 8a, zache8caj 8ac 8a do podje8cia wysiEku

ksztaEtowania dojrzaEej osobowości, która podnosi czEowieka na wyzFszy poziom rozwoju i mo-

zFe stworzyć lepsz 8a podstawe8 do dojrzaEości chrześcijańskiej. T o m c z a k. Doros=a osobo-

wość i z;ycie chrześcijańskie s. 62-63; Zob. Synod Biskupów 1971. Debata o praktycznych

aspektach kap=aństwa. ChS 1972 nr 1 s. 75-105; S. W ó j c i k. O ci ?ag=e dokszta=canie

i urabianie duchowieństwa. HD 1974 nr 1 s. 24-31; Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego.

Wskazania na temat formacji seminarzystów odnośnie do problemów zwi ?azanych z ma=z;eństwem

i rodzin ?a. T. 2. Red. K. Lubowicki. Kraków: Wydawnictwo „M” 1999 s. 127-149.
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wi 5azywania kontaktów i do wczuwania sie5 w trudności przezEywane przez

rodziny.

Poruszaj 5ac zagadnienie powoIania nalezEy zauwazEyć, zEe kazEdy chrześcijanin

jest powoIany przez Boga, aby „szedI i przynosiI owoce” (J 15, 16)14. Pod-

staw 5a powoIań kościelnych jest wynikaj 5ace z chrztu świe5tego powoIanie do

świe5tości. W powoIaniu wazEna jest relacja kapIana wzgle5dem rodziny, która

zalezEy nie tylko od sakramentalnego kapIaństwa, naturalnych cech i uzdolnień

kapIana, ale przede wszystkim od jego wIaściwości osobowościowych. Dlate-

go nie mozEna mówić o powoIaniu do duszpasterstwa jako o specjalnym

uzdolnieniu rozwijaj 5acym sie5 w ci 5agu pracy. Wśród naturalnych cech i uzdol-

nień kapIana wymienia sie5 instynkt ojcowski i instynkt do zEycia w rodzinie.

Duszpasterz rezygnuje jednak z zaIozEenia wIasnej rodziny, aby móc duchowo

otaczać duszpastersk 5a opiek 5a inne rodziny, znać ich trudności i mieć świado-

mość przezEywanych przez nie sytuacji15.

PowoIanie duszpasterza rodzin wi 5azEe sie5 z trosk 5a o zEycie rodzin. Polega

ona na zabieganiu o polepszenie losu rodzin i na zainteresowaniu sie5 ich

problemami. Troskliwość duszpasterska o rodziny wynika z wIaściwego spoj-

rzenia na nie od strony naturalnej i nadprzyrodzonej. Od strony naturalnej jest

to kontynuacja rozpocze5tej wcześniej troski KościoIa o przyszI 5a rodzine5. Od

strony nadprzyrodzonej troska o maIzEeństwa i rodziny dotyczy opieki nad

religijności 5a maIzEonków i rodziców, ukazywania im sensu sakramentalnej

nierozerwalności maIzEeństwa (II PSP 5), ochrony przed zagrozEeniami oraz

rozwijania duszpastersko-rodzinnych form wspóIpracy, które umacniaj 5a kon-

takt rodzin z KościoIem16. Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie

wspóIczesnym, przypomina, zEe: „[…] rodzina chrześcijańska, poniewazE po-

wstaje z maIzEeństwa, be5d 5acego obrazem i uczestnictwem w miIości przymie-

rza Chrystusa i KościoIa (por. Ef 5, 32), przez miIość maIzEonków, ofiarn 5a

14 Zob. W. P r z y g o d a. Powo#aniowe duszpasterstwo. W: Leksykon teologii pastoral-

nej. Red. R. Kamiński, W. Przygoda, M. FiaIkowski. Lublin: TN KUL 2006 s. 671.
15 Por. S. S m o l e ń s k i. Wychowanie moralne w rodzinie jako przygotowanie do

odpowiedzialnego podje;cia powo#ania chrześcijańskiego. Referat wyg#oszony na kursie dla

diecezjalnych duszpasterzy rodzin. „Katecheta” 15:1971 nr 3 s. 97-104.
16 Por. B. M i e r z w i ń s k i. Kośció# katolicki wobec wspó#czesnych zagrozBeń rodziny

polskiej. W: ZagrozBenia rodziny w aspekcie pastoralno-spo#ecznym. Red. I. Celary, G. Polok.

Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego 2008 s. 33-49; R. K a-

m i ń s k i. Troska duszpasterstwa rodzin o ma#zBeństwo i rodzine;. „Roczniki Pastoralno-Kateche-

tyczne” 2(57):2010 s. 5-20; Z. N a r e c k i. Duchowość wspólnotowa jako przejaw formacji reli-

gijnej świeckich. „Roczniki Teologiczne” 43:1996 z. 6 s. 149-160; J. K o r y c k i. Wspó#dzia#anie

kap#ana z rodzin ;a w zakresie wychowania chrześcijańskiego. „Communio” 1981 nr 5 s. 97-103.
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p1odność, jedność i wierność, jak i przez mi1osn Aa wspó1praceA wszystkich

cz1onków ujawniać beAdzie zHyw Aa obecność Zbawiciela w świecie oraz prawdzi-

w Aa natureA Kościo1a” (KDK 48). Dlatego sakrament ma1zHeństwa, jako dar

Chrystusowej mi1ości, przekazany Kościo1owi, juzH w zewneAtrznym znaku

wyrazHa charakterystyczne cechy ma1zHeństwa katolickiego, tj. mi1ość oraz

wynikaj Aac Aa z niej jedność i nierozerwalność (KPK kan. 1056)17.

WazHn Aa cech Aa osobowości duszpasterza rodzin s Aa uzdolnienia duszpaster-

skie, rozwijane na drodze kszta1cenia i zdobywania doświadczenia. Dekret

o formacji kap-ańskiej przypomina, zHe formacja duchowa powinna wi Aazać sieA

ściśle z formacj Aa intelektualn Aa i duszpastersk Aa (DFK 8). Dokument Wskazania

na temat formacji seminarzystów podkreśla, zHe „[…] dla solidnego przygoto-

wania do duszpasterstwa rodzin niezbeAdna jest bardzo dok1adna i pe1na for-

macja filozoficzna i teologiczna, a tak Aa mog Aa zagwarantować tylko seminaria

dobrze zorganizowane i przynosz Aace efekty w dziedzinie studiów” (WNTFS

7.3). Oba dokumenty zwracaj Aa uwageA na rozwijanie uzdolnień przez kszta1ce-

nie kap1anów w sprawach zHycia rodzinnego, w celu mozHliwości niesienia

pomocy ma1zHonkom i rodzinom. Uzdolnienia te duszpasterz rozwija przez

zdobywanie wiedzy teologicznej, psychologicznej, socjologicznej, pedagogicz-

nej i biologiczno-medycznej.

Zdobyta wiedza teologiczna pozwala duszpasterzowi dostrzec zarówno

powi Aazania rodziny z Bogiem, jak i jej powo1anie w świetle Pisma św. DzieAki

tej wiedzy duszpasterz poznaje genezeA ma1zHeństwa i rodziny, jej struktureA

i funkcje. Sobór Watykański II naucza, zHe „[…] moc instytucji ma1zHeństwa

i rodziny ujawnia sieA takzHe i w tym, zHe g1eAbokie przemiany w dzisiejszym

spo1eczeństwie, mimo trudności z nich wyp1ywaj Aacych, coraz czeAściej i w

rózHny sposób ukazuj Aa prawdziwy charakter tej instytucji” (KDK 47). Model

chrześcijańskiego ma1zHeństwa i rodziny jest wzorem do naśladowania w obec-

nych czasach18.

17 Por. R. J a w o r s k i. Wp-yw czynników osobowościowych na z8ycie rodzinne. W:

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

KUL 2010 s. 467-482.
18 Sakrament ma1zHeństwa, jako znak ustanowiony przez Chrystusa, jest rzeczywistości Aa

BozH Aa. Jest równiezH uświeAcaj Aac Aa tajemnic Aa, o której pisze św. Pawe1 w Liście do Efezjan:

„Tajemnica to wielka, a ja mówieA: w odniesieniu do Chrystusa i Kościo1a” (Ef 5, 32). Kośció1

naucza, zHe sakrament ma1zHeństwa jest niezawodnym znakiem spotkania z Chrystusem jako

źród1em 1aski. Problematyka ta by1a poruszana przez papiezHa Leona XIII w encyklice Arcanum

divinae sapientiae, papiezHa Piusa XI w encyklice Casti connubii oraz Sobór Watykański II.

PapiezH Pawe1 VI, nawi Aazuj Aac do nauczania Kościo1a, sformu1owa1 j Aa w nasteApuj Aacych s1owach:

„Dla ochrzczonych […] ma1zHeństwo nabiera godności sakramentalnego znaku 1aski, poniewazH
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Waz4na w pracy duszpasterza rodzin jest zdobyta wiedza psychologiczna.

Pomaga ona w poznaniu uwarunkowań psychicznych maJz4onków, rodziców

i dzieci. Dokumenty Soboru Watykańskiego II zacheMcaj Ma maJz4onków chrześci-

jańskich do „[…] udziaJu w dziele koniecznej odnowy kulturalnej, psycholo-

gicznej i spoJecznej maJz4eństwa i rodziny” (KDK 49). Znajomość nauk

psychologicznych pozwala duszpasterzowi lepiej zrozumieć problemy z4ycia

maJz4eńskiego i rodzinnego oraz sJuz4yć pomoc Ma w ich rozwi Mazywaniu, za-

równo w konfesjonale, w kazaniach i homiliach, jak i w osobistym kontakcie

z rodzinami19.

Rodzina jest grup Ma spoJeczn Ma, a jej szczeMście uwarunkowane jest czynnika-

mi środowiskowymi (II PSP 15). CzJonkowie rodziny speJniaj Ma odpowiednie

role i funkcje, bazuj Mac na wzorach i modelach spoJecznych. Znajomość badań

socjologicznych nad przemianami spoJecznymi pozwala duszpasterzowi rodzin

dostrzegać wpJyw warunków środowiskowych na z4ycie rodziny20.

W posJudze duszpasterza rodzin waz4na jest równiez4 zdobyta wiedza peda-

gogiczna. Rodzina to przede wszystkim środowisko wychowawcze, które

zakJada fundamenty kaz4dego wychowania, od fizycznego po duchowe i reli-

gijno-moralne. Jest ona instytucj Ma do tworzenia z4ycia w porz Madku fizycznym

i duchowym, a takz4e do rozwijania go w porz Madku nadprzyrodzonym. Rodzi-

na, która nie jest przygotowana do peJnienia zadań wychowawczych, oczekuje

równiez4 pomocy od duszpasterza (II PSP 14). Dlatego duszpasterz winien być

pedagogiem dla rodzin, nad którymi pracuje i którym pomaga w wypeJnianiu

obowi Mazków rodzicielskich21.

wyraz4a zwi Mazek Chrystusa z KościoJem” (HV 8). Papiez4 Jan PaweJ II w adhortacji apostolskiej

Familiaris consortio nauczaJ, z4e „MaJz4eństwo ochrzczonych staje sieM […] rzeczywistym zna-

kiem Nowego i Wiecznego Przymierza, zawartego we Krwi Chrystusa” (FC 13).
19 M. Z i e m s k a. Postawy rodzicielskie. Warszawa: „Wiedza Powszechna” 1973; P. P o-

r eM b a. Psychologiczne uwarunkowania z5ycia rodzinnego. Warszawa: PAX 1981; J. R o s t o w-

s k i. Zarys psychologii ma9z5eństwa. Psychologiczne uwarunkowania dobrego zwi <azku ma9z5eńskie-

go. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1987; E. S u j a k. Poradnictwo ma9z5eńskie

i rodzinne. Ksi <az5ka dla doradców i duszpasterzy. Katowice: KsieMgarnia św. Jacka 1988; E. S u-

j a k. Rozwaz5ania o ludzkim rozwoju. Kraków: Wydawnictwo Znak 1987.
20 Funkcjonowanie rodziny a problemy profilaktyki spo9ecznej i resocjalizacyjnej. Red.

M. Ziemska, A. Kwak. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 1982; Troska

Kościo9a o rodzine< w Polsce. Red. L. Adamczuk, T. KukoJowicz. Poznań: Pallottinum 1991;

J. B u x a k o w s k i. Wprowadzenie do teologii duszpasterstwa rodzin. Pelplin: Bernardinum

1999; A. S k r e c z k o. Troska Kościo9a katolickiego w Polsce o ma9z5eństwo i rodzine< w okre-

sie Wielkiej Nowenny (1957-1966). BiaJystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w BiaJymstoku 2002.
21 P. P o r eM b a. Pedagogizacja rodziców. „Studia Warmińskie” 6:1969 s. 423-487;

A. S k r e c z k o. Pedagogizacja rodziców. W: S9ownik ma9z5eństwa i rodziny. Red. E. Ozo-



178 KS. GRZEGORZ PYŹLAK

Ks. prof. Pore6ba zwraca uwage6, z?e duszpasterz nie musi być specjalist 6a

w zakresie biologii, medycyny, socjologii i psychologii. Waz?na jest jednak

orientacja duszpasterza rodzin w tych dziedzinach. Dzie6ki temu moz?e on

kierować kandydatów do maMz?eństwa do odpowiednich specjalistów. Konsty-

tucja duszpasterska o Kościele w świecie wspóMczesnym przypomina, z?e „Spe-

cjaliści, zwMaszcza w dziedzinie biologii, medycyny, socjologii i psychologii,

wiele mog 6a oddać usMug dobru maMz?eństwa i rodziny oraz spokojowi sumień,

jeśli przez wspólny wkMad badań be6d 6a sie6 gorliwie starać naświetlić róz?ne

warunki sprzyjaj 6ace uczciwemu regulowaniu ludzkiej rozrodczości” (KDK 52;

por. FC 30). Natomiast znajomość tych zagadnień i zdobyta przez duszpaste-

rza wiedza pomaga w niesieniu pomocy maMz?onkom w przezwycie6z?aniu trud-

ności i problemów maMz?eńskich22.

Wśród cech osobowości duszpasterza rodzin ks. Piotr Pore6ba wymienia

zdolność do obserwacji i oceny konkretnych faktów z?ycia maMz?eńskiego i ro-

dzinnego. Zdolność ta pozwala duszpasterzowi na dokonanie wMaściwej oceny

rzeczywistości, na nawi 6azanie kontaktu z rodzinami w parafii i na przyjście

im z pomoc 6a w rozwi 6azywaniu trudności.

W obecnych czasach duszpasterz powinien prowadzić osobiste spotkania

z rodzinami, które mog 6a dotyczyć porad, uwag lub upomnień. W spotkaniach

tych pomaga duszpasterzowi jego Matwość nawi 6azywania kontaktów, a powin-

ny one sMuz?yć sprawom religijno-moralnym, posMudze duszpasterskiej w rodzi-

nach, a przede wszystkim gMoszeniu im Chrystusa23.

Ks. prof. Pore6ba zwraca równiez? uwage6 na ceche6 osobowości duszpasterza,

jak 6a jest zdolność z?ycia z?yciem maMz?eństw i rodzin oraz ich problemami i trud-

nościami. Konstytucja dogmatyczna o Kościele naucza, z?e „[…] ci, którzy wśród

wiernych odznaczani s 6a przez świe6cenia kapMańskie, ustanawiani s 6a w imie6 Chry-

rowski. Warszawa^_omianki: Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej 1999 s. 330-332;

H. S M a w i ń s k i. Wychowanie prorodzinne wed.ug pedagogów katolickich drugiej Rzeczy-

pospolitej. Warszawa: Wyd. Antyk – Marcin Dybowski 2000; J. H o m p l e w i c z. Pedago-

gika rodziny. Zarys wyk.adów na podyplomowym studium prorodzinnym. Rzeszów 2000;

A. S k r e c z k o. Rola Kościo.a katolickiego w kszta.towaniu kultury pedagogicznej rodzi-

ców w Polsce. BiaMystok: Wydawnictwo Uniwersytetu 2002; Katecheza ewangelizacyjna w ro-

dzinie, parafii, szkole. Red. S. Dziekoński. Warszawa: Verbinum. Wydawnictwo Ksie6z?y Wer-

bistów 2002.
22 Ma.zBeństwo na ca.e zBycie? Red. R. Sztychmiler, J. Krzywkowska. Olsztyn: Katedra

Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego WydziaMu Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmiń-

sko-Mazurskiego 2011.
23 M. F i a M k o w s k i. Formacja chrześcijańska katolików świeckich w świetle naucza-

nia Kościo.a wspó.czesnego. Studium teologicznopastoralne. Lublin: Wydawnictwo KUL 2010

s. 216.
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stusa, aby karmili KościóC sCowem i Cask Fa BozH Fa” (KK 11). Duszpasterz czeFsto

zapomina, przemawiaj Fac jako przedstawiciel KościoCa, o aktualnych potrzebach

maCzHeństw i rodzin. Jednak reprezentuje on nie tylko KościóC, ale jest zasteFpc Fa

Chrystusa spiesz Facego z posCug Fa wobec potrzebuj Facych. Duszpasterz nie powinien

czekać, azH rodziny zwróc Fa sieF do niego o pomoc, ale on sam ma obowi Fazek

poszukiwać tych, do których jest posCany, a do problemów maCzHeństw i rodzin

powinien podchodzić ze wspóCczuciem i oddaniem24.

b) Postawy duszpasterza rodzin

Podczas pracy w duszpasterstwie rodzin kapCan, wedCug ks. prof. PoreFby,

winien prezentować postawy: zHywej wiary, wspóCzHycia, dialogu, sCuzHby, bez-

interesownej miCości i autentyzmu chrześcijańskiego. Duszpasterz rodzin wi-

nien je zdobywać w domu rodzinnym i rozwijać w seminarium duchownym

oraz w zHyciu kapCańskim. Pomagaj Fa one w skuteczniejszym ksztaCtowaniu

królestwa Chrystusa w rodzinach.

ZH ywa wiara dotyczy zHycia i świeFtości kapCana. Ma to miejsce wówczas,

gdy zHycie kapCana jest potwierdzeniem speCnianych czynności kultowych,

a wśród nich Mszy św. C Faczonej z codziennym zHyciem. Dekret o posCudze

i zHyciu kapCanów naucza: „W NajświeFtszej Eucharystii zawiera sieF caCe du-

24 Duszpasterze pracuj Facy z maCzHeństwami i rodzinami winni uwzgleFdniać fakt, zHe drogi

rozwoju osobowości s Fa tak wielorakie jak liczne s Fa jednostki. Aby ksztaCtować dojrzaC Fa osobo-

wość trzeba wiedzieć, jakie cechy zachowania czCowieka o niej świadcz Fa. Z pomoc Fa przychodzi

Gordon W. Allport, który wyrózHnia sześć gCównych cech dojrzaCej osobowości, które s Fa wspól-

ne dla rózHnych ich koncepcji. S Fa to: poszerzenie w/asnego „ja” (przezwycieFzHenie wCasnego

egoizmu) – dojrzaCa osobowość wymaga, aby czCowiek wyszedC poza wCasne potrzeby i zainte-

resowaC sieF światem lezH Facym poza nim, zaangazHowaC sieF w dziedziny zHycia, takie jak pomoc

osobom przygotowuj Facym sieF do zawarcia sakramentu maCzHeństwa, pomoc rodzinom w pogCeF-

bianiu i wypeCnianiu swego powoCania, hobby itd.; kontakt z innymi ludźmi – uczenie sieF

bezinteresowności w stosunkach mieFdzyludzkich, szczególnie tolerancji wobec kazHdego czCo-

wieka; pozytywna akceptacja siebie (dojrzaCość emocjonalna) – winna być ona wolna od nad-

miernej reakcji na bodźce wypCywaj Face z popeFdów. CzCowiek dojrzaCy emocjonalnie akceptuje

swój popeFd seksualny, nie wstydzi sieF go, ale umie go opanować. CzCowiek dojrzaCy emocjo-

nalnie wyrazHa swoje uczucia, liczy sieF z przekonaniami oraz uczuciami innych ludzi i nie czuje

sieF przez nie zagrozHony; realistyczna percepcja rzeczywistości (obiektywny i krytyczny obraz

świata) – dla dojrzaCej osobowości nie potrzeba wysokiej inteligencji. DojrzaCa osobowość

umozHliwia pozostawanie w bliskim kontakcie ze światem realnym, postrzeganie ludzi i spraw

we wCaściwej proporcji oraz obiektywne poznawanie rzeczywistości; wgl :ad w siebie i poczucie

humoru – jest ono nie tylko dostrzeganiem zabawnych stron zHycia, ale równiezH umiejeFtności Fa

śmiania sieF z siebie i z rzeczy, wC Faczaj Fac wszystko, co do nas nalezHy; orientacja na wartości

(ukierunkowanie zHycia przez pewien system wartości) – czCowiek o dojrzaCej osobowości d FazHy

do pewnych wartości, wśród których ma najwazHniejsz Fa i wiod Fac Fa, np. sCuzHbeF innym ludziom,

poszukiwanie prawdy itp. Zob. A l l p o r t. Osobowość i religia s. 76-80.
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chowe dobro Kościo:a, a mianowicie sam Chrystus, nasza Pascha i chleb

zEywy, który przez Cia:o swoje ozEywione i ozEywiaj Jace Duchem ŚwieJtym daje

zEycie ludziom, zapraszaj Jac ich i doprowadzaj Jac w ten sposób do ofiarowania

razem z Nim samych siebie, swojej pracy i wszystkich rzeczy stworzonych”

(DP 5). Dla rodziny postawa zEywej wiary duszpasterza jest wyrazem wartości

g:oszonych przez niego prawd. Postawa ta mozEe przyczynić sieJ do przezwy-

cieJzEenia trudności, ocalenia trwa:ości ma:zEeństwa i rozwi Jazania konfliktów

dzieJki wieJzi z Chrystusem (por. Mt 17, 19). Sobór Watykański II przypomi-

na, zEe to „Prezbiterzy nauczaj Ja wiernych sk:adać Bogu Ojcu w ofierze Mszy

bosk Ja zEertweJ i z ni Ja ofiarować swe zEycie” (DP 5). Brak takiej postawy wśród

ludzi ujawnia s:ab Ja osobowość duszpasterza.

Postawa wspó:zEycia daje duszpasterzowi rodzin mozEliwość wspó:tworzenia

z parafianami rodziny parafialnej. Świadomość przynalezEności do rodzin

chrześcijańskich parafii winna mobilizować duszpasterza do przyjaznych kon-

taktów. Wp:ywa to na atmosfereJ wspó:zEycia wśród parafialnej wspólnoty.

Obecność duszpasterza w rodzinach parafii, realizowana przez bezpośrednie

kontakty i sprawowan Ja nad nimi opiekeJ, pozwala pog:eJbić wieJź wspólnotow Ja

i rodzinn Ja25.

Potrzeba dialogu wyp:ywa z postawy wspó:zEycia z rodzin Ja parafialn Ja.

Dokumenty Soboru Watykańskiego II przypominaj Ja, zEe „Biskupi, proboszczo-

wie i inni kap:ani tak diecezjalni, jak i zakonni niech pamieJtaj Ja, zEe prawo

i obowi Jazki aposto:owania s Ja wspólne wszystkim wiernym, czy to duchow-

nym, czy świeckim i zEe w budowaniu Kościo:a maj Ja takzEe świeccy swój

w:asny udzia:” (DA 25). Dialog kszta:tuje wspólne rozumienie spraw Kościo-

:a przez duchownych i świeckich, odpowiedzialność za jego losy, a tym sa-

mym i losy kazEdej rodziny chrześcijańskiej26. Dlatego duszpasterze przez

„ci Jag:e studiowanie przygotowuj Ja sieJ do odegrania swej roli w dialogu, jaki

przyjdzie im prowadzić ze światem i z ludźmi jakichkolwiek zapatrywań”

(KDK 43). Rodziny pod wp:ywem przeobrazEeń cywilizacyjno-kulturowych,

dokonuj Jacych sieJ we wspó:czesnych spo:eczeństwach, dotknieJte procesem

laicyzacji mog Ja przejawiać odmienne od tradycyjnych zapatrywania i świato-

pogl Jady. Duszpasterz w takich sytuacjach nie powinien unikać dialogu z ro-

dzinami, lecz go aktywnie nawi Jazywać. RówniezE moralne konflikty dotyka-

25 Por. Z. P i e t r a s i ń s k i. Psychologia sprawnego myślenia. Warszawa 1959 s. 17 n.
26 Por. J. M a j. Dialog, jako wydarzenie duchowe: filozoficzna interpretacja dialogu. W:

Dialog jako kategoria i zjawisko wielowymiarowe. Od klasycznego do wspó>czesnego uje?cia.

Red. J. Baniak (Filozofia dialogu. T. 7). Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

w Poznaniu Wydzia: Teologiczny 2009 s. 38.
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j 3ace ma8z:onków i rodziny nie mog 3a mu być oboje3tne. Duszpasterz przez

prowadzenie dialogu winien razem z ma8z:onkami i rodzinami szukać w8aści-

wych rozwi 3azań w świetle nauki Chrystusa27.

Waz:na jest równiez: postawa s8uz:ebna duszpasterza. Sobór Watykański II

wskazuje na pos8uge3 s8owa i liturgii podczas spotkania z wiernymi. Istotn 3a

role3 odgrywa tu sakramentalna pos8uga duszpasterza w konfesjonale, podczas

której dociera on do trudności i konfliktów rodzinnych spowiadaj 3acych sie3

osób. Duszpasterz pomaga im wówczas w nawi 3azaniu zerwanego kontaktu

z Bogiem, ale takz:e w przywróceniu w8aściwych relacji mie3dzyosobowych

w rodzinie. Sakramentalna 8aska i odpowiednie przygotowanie duszpasterza

winno nieść wsparcie w porz 3adkowaniu z:ycia rodzin28. Ks. prof. Pore3ba

zwraca równiez: uwage3 na pos8uge3 duszpasterza w kancelarii parafialnej.

Wierni w tej pos8udze winni postrzegać ksie3dza jako doradce3, przyjaciela,

ojca, przewodnika i pasterza dusz. Kancelaria parafialna nie moz:e być urze3-

dem, ale miejscem informacji i porad w zakresie z:ycia ma8z:eńsko-rodzinnego.

Podczas spotkań duszpasterza z wiernymi w kancelarii na pierwszym miejscu

nalez:y poruszać sprawy cz8owieka, zaś dopiero na drugim sprawy urze3dowe.

Nalez:y zwrócić uwage3, z:e pos8uga s8uz:ebna duszpasterza zachodzi nie tylko

w miejscu kultu. Duszpasterz równiez: odwiedza rodziny, np. podczas wizyty

duszpasterskiej zwanej kole3d 3a. Umoz:liwia mu to zorientowanie sie3 w jaki

sposób funkcjonuje rodzina, a takz:e jakie nalez:y podj 3ać dzia8ania, by skutecz-

nie jej pomóc. Pos8uga ta wymaga jednak od duszpasterza rodzin delikatności

i obiektywności29.

Waz:n 3a w pracy duszpasterza rodzin jest postawa bezinteresownej mi8ości.

Wed8ug ks. prof. Pore3by jest to postawa s8uz:ebna, która winna przejawiać sie3

w bezinteresowności duszpasterza. Wzorem takiej postawy jest Chrystus odwie-

27 Por. H. W r o ń s k a. Katecheza a ma(e grupy szkolne i parafialne. Studium pastoral-

no-katechetyczne. Lublin: Wydawnictwo KUL 2007 s. 312-315.
28 Por. J. Ś l e d z i a n o w s k i. Ma(z:eństwo a sakrament pokuty. W: Komisja Episko-

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

wspólnoty ma(z:eńskiej i rodzinnej. Red. E. Szczotok, A. Liskowacka. Katowice 1993 s. 245-

246; Papieska Rada ds. Rodziny. Vademecum dla spowiedników. O niektórych zagadnieniach

moralnych dotycz Iacych z:ycia ma(z:eńskiego. W: Posoborowe dokumenty Kościo(a katolickiego

o ma(z:eństwie i rodzinie s. 438-459; A. F. D z i u b a. Spowiedź ma(z:eńska. Z:ycie ma(z:eńskie

a sakramentalna pos(uga pokuty i pojednania. Kraków: Wydawnictwo „M” 2002.
29 Zob. A. K a c z o r. Kancelaria parafialna. W: Teologia pastoralna. T. 2. Red. R. Ka-

miński. Lublin: Wydawnictwo Atla 2 2002 s. 92-93; W. P r z y g o d a. Pos(uga charytatyw-

na Kościo(a w Polsce. Studium teologiczno-pastoralne. Lublin: Wydawnictwo KUL 2004

s. 143-149.
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dzaj 4acy rodziny celników i grzeszników, aby przywrócić w nich królestwo BozHe

oraz wprowadzić pokój. Chrystus nauczaK „Nie przyszedKem, aby Mi sKuzHono,

lecz aby sKuzHyć” (Mt 20, 28). Na wzór Chrystusa równiezH duszpasterz winien

mieć na uwadze dobro potrzebuj 4acych ludzi i nieść im pomoc duchow 4a i mate-

rialn 4a30. W obecnych czasach rodziny przezHywaj 4a trudne sytuacje. Maj 4a one

zwi 4azek nie tylko z maKzHeństwami bezdzietnymi, rodzinami z dziećmi niepeKno-

sprawnymi, osobami uzalezHnionymi oraz sytuacjami losowymi rodzin (zob. DDR

67-72), ale równiezH z rodzinami, które nie zgadzaj 4a sie4 z normami moralnymi,

nie respektuj 4a Przykazań BozHych, nie widz 4a problemu w rozpadzie maKzHeństwa

itd. NalezHy jednak zaznaczyć, zHe bezinteresowna miKość, ukazana przez Chrystu-

sa, nie kieruje sie4 sympati 4a wobec rodzin, ale dobrem. Gdy jest to mozHliwe,

zadaniem duszpasterza jest przyje4cie takiej postawy, by rodziny przezHywaj 4ace

trudności przywrócić Chrystusowi31.

W osobowości duszpasterza istotna jest równiezH postawa autentyzmu

chrześcijańskiego. Ks. prof. Pore4ba zwraca uwage4 na przywrócenie autentyz-

mu ewangelicznego w zHyciu dzisiejszych chrześcijan. Dotyczy to duszpaste-

rzy, którzy w codziennym zHyciu winni wzorować sie4 na Chrystusie. Postawa

taka ma równiezH wpKyw na poste4powanie rodzin, w których wzrastaj 4a, rozwi-

jaj 4a sie4 i wychowuj 4a przyszli kapKani. Proces ksztaKtowania postawy autentyz-

mu u kapKana winien rozpocz 4ać sie4 w seminarium duchownym. Jednak, aby

ta postawa rozwijaKa sie4 prawidKowo, potrzebna jest atmosfera szczerości

i zaufania w stosunkach osobowych mie4dzy wychowankiem a wychowawca-

mi. W atmosferze nieszczerości nie mozHna ksztaKtować postawy autentyzmu.

RozbiezHność ta wpKywa na dzieje KościoKa, a takzHe na zHycie wspóKczesnych

chrześcijan32.

30 Por. W. S z e w c z y k. Rola duszpasterza w wychowaniu do mi3ości. W: Wychowanie

do mi3ości. Red. K. Majdański. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej 1987

s. 66-69, 79-83.
31 Por. W. P i w o w a r s k i. Duszpasterz wobec kryzysu wspó3czesnej rodziny. HD

29:1960 nr 4 s. 575-579; P. P o r a d a. Sugestie dla duszpasterzy odnośnie do poste>powania

wobec osób z?yj >acych w ma3z?eństwach pozasakramentalnych. „Roczniki Teologiczno-Kanonicz-

ne” 23:1976 z. 6 s. 77-80; J. B u x a k o w s k i. Duszpasterz rodzin a problemy ludnościo-

we. ChS 10:1978 nr 11 s. 68-77.
32 CzKowiek intuicyjnie szuka sposobów usunie4cia lub zKagodzenia przykrych stanów,

wyrzutów sumienia. Stosuje wtedy psychiczne sposoby Kagodzenia przykrych przezHyć, posKugu-

j 4ac sie4 cze4sto tzw. mechanizmami obronnymi. Pozwalaj 4a one wyprzeć przykre doznania, ale

zafaKszowuj 4a czKowiekowi obraz jego osobowości i rzeczywistości, w której zHyje. Cze4stym

mechanizmem obronnym jest racjonalizacja lub projekcja. Racjonalizacja, czyli tKumaczenie

swojego poste4powania w taki sposób, by byKo ono racjonalne i uzasadnione. UzHywaj 4ac pro-

jekcji, czKowiek oszukuje siebie, broni 4ac sie4 nieświadomie przed uznaniem wKasnych niepozH 4ada-
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Cz4owiek chce odczytywać prawdeB ewangeliczn Ba w zFyciu tych, którzy j Ba

g4osz Ba. Rodzina beBdzie ponosić ofiareB na rzecz stawianych przed ni Ba zadań

i wymagań ze strony Kościo4a, gdy beBdzie widzia4a sens tej ofiary w auten-

tycznym zFyciu swego duszpasterza. Autentyczne zFycie duszpasterza urasta

dziś do jednej z podstawowych postaw jego osobowości33.

*

Ks. prof. Piotr PoreBba w dorobku naukowym pozostawi4 idea4 osobowości

duszpasterza rodzin. Do jego osi BagnieBcia potrzebne s Ba cechy i postawy, które

winny stać sieB norm Ba posteBpowania w pracy duszpasterskiej nad rodzinami.

Duszpasterz winien pamieBtać, zFe brak troski o kszta4towanie dojrza4ej osobo-

wości by4by dzia4aniem wbrew naturze. W rozwoju zFycia moralno-religijnego

potrzebne s Ba środki religijne i metody psychologiczne, a najw4aściwsze jest,

gdy jedne i drugie wspó4dzia4aj Ba ze sob Ba. Im lepiej znamy cechy psychiczne

i mechanizmy wewneBtrzne osoby, tym lepsza jest podstawa dla dzia4ania 4aski

w sferze moralnej i religijnej duszpasterza.
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P o r ê b a P.: Osobowość duszpasterza rodzin. „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 19:1972

z. 6 s. 49-62.
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Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje. Poznań: Pallottinum 1967.
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THE PERSONALITY OF A FAMILY MINISTER

ACCORDING TO FATHER PIOTR PORÊBA

S u m m a r y

The article is about the process of developing the personality of a family minister accor-

ding to the concept of Father Piotr Porêba. The personality of a family minister is shown as

the general type of behaviour and the way of acting conditioned by the biological condition,

the psychical condition and the family background of the family minister. In the general

formulation of the issue, the author distinguishes the features and the attitudes of the family

minister’s personality. The main features of a family minister are: the vocation, the care for

the family life, the pastoral abilities, the ability to observe and to properly judge a situation,

the social skills, the ability to sympathize to a family; whereas the attitudes of a family mini-

ster are the ones proving: the living faith, the coexistence, the eagerness to communicate with

others, the eagerness to serve, the selfless, unconditioned love, and the Christian authenticity.

The personality of a family minister develops through the innate activity as well as through

the influence of other people.

Translated by Monika Gierak

S"owa kluczowe: osobowość, cechy osobowości, postawy osobowości, duszpasterz rodzin,

rodzina, wychowanie seminaryjne.

Key words: personality, the features of character, the attitudes of character, the family mini-

ster, a family, the theological seminary education.


