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I. KalendarIum wydarzeń 2013





1. Styczeń 

Od 3 do 23 stycznia ponad 1500 małżeństw z archidiecezji gnieź-
nieńskiej odnowiło swoje ślubne przyrzeczenia. Uroczystości odbyły się 
w kilkunastu parafiach z udziałem bp. seniora Bogdana Wojtusia, od 
którego małżonkowie otrzymali indywidualne błogosławieństwo oraz 
pamiątkę z  uroczystości przygotowaną przez Referat Rodzin. Święto 
małżonków zorganizowały parafie: Nawiedzenia NMP w  Chodzie-
ży, Wszystkich Świętych w Orchowie, Narodzenia NMP w Imielnie, 
Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa w  Murowanej Goślinie, 
Imienia NMP i  św. Józefa w  Inowrocławiu, św. Floriana w  Żninie, 
św. Wojciecha oraz św. Jakuba w Wągrowcu, św. Doroty w Strzałko-
wie, Świętego Krzyża we Wrześni, a także Matki Zbawiciela i katedral-
nej w Gnieźnie. Do odnowienia przyrzeczeń małżeńskich zapraszano 
w szczególności pary, które w 2013 roku obchodziły okrągłą rocznicę 
ślubu. W zależności od wielkości parafii ślubną przysięgę powtarzało 
każdorazowo od 70 do ponad 150 par małżeńskich. Spotkania z mał-
żonkami mają dwa podstawowe cele. Pierwszy to podkreślenie wagi 
małżeństwa jako sakramentalnego związku kobiety i mężczyzny, a tak-
że duchowe umocnienie małżonków. Drugi to promocja działalności 
doradców życia rodzinnego i zachęcenie małżeństw do zaangażowania 
w realizowane przez nich zadania. Jak podkreśla biskup senior, to dobra 
okazja, by podziękować małżonkom za ich wierność przysiędze małżeń-
skiej i jednocześnie zachęcić ich do dawania świadectwa miłości, szcze-
gólnie w małżeństwie i rodzinie. Święto małżonków organizowane jest 
w archidiecezji gnieźnieńskiej od 2004 roku. W ciągu 10 lat przysięgę 
małżeńską w ramach spotkań odnowiło łącznie ponad 16,5 tysiąca par 
małżeńskich (za: www.archidiecezja.pl).

6 stycznia ulicami Gniezna po raz pierwszy przeszedł Orszak 
Trzech Króli. Za Kacprem, Melchiorem i Baltazarem podążały całe ro-
dziny, by przy katedrze gnieźnieńskiej pokłonić się Dzieciątku i wspól-
nie z Prymasem Polski zaśpiewać kolędy. 
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6 stycznia ks. Franciszek Jabłoński przeprowadził w  parafii we 
Wronczynie animację misyjno-rodzinną. Na Mszy św. o  godz. 9.00 
wygłosił kazanie o tematyce misyjnej. Ukazał zaangażowanie Kościoła 
w Polsce i Kościoła gnieźnieńskiego w animację misyjną i troskę o mi-
sjonarzy oraz ich rodziców. Następnie o godz. 11.00 wygłosił kazanie 
ukazujące rodzinę jako „Kościół domowy” oraz realizację potrójnego 
posłannictwa Chrystusa i Kościoła w rodzinie. Zaproszone małżeństwa 
(przede wszystkim rodzice dzieci przygotowujących się do I Komunii 
św. i bierzmowania) odnowiły swe małżeńskie przyrzeczenia. Następnie 
otrzymały indywidualne, kapłańskie błogosławieństwo (60 par). Mał-
żonkowie otrzymali także pamiątkę odnowienia. Po Mszy św. rodzice 
wraz z dziećmi wysłuchali konferencji na temat błogosławionych mał-
żonków. Pomocą do ukazania ich postaci posłużyły specjalne obrazki, 
które otrzymał każdy z uczestników konferencji. Na zakończenie spo-
tkania ks. Tomasz Krawczyk powierzył wszystkie rodziny opiece Świętej 
Rodziny, odmawiając modlitwy w tej intencji. 

2. luty

9-10 lutego w Rościnnie 18 par z 12 parafii z archidiecezji gnieź-
nieńskiej (bł. Bogumiła, bł. Michała Kozala, Matki Bożej Miłosierdzia 
i bł. Jolenty w Gnieźnie, Raczyna, Budzynia, Lechlina, Wapna, Sko-
ków, Ciążenia, Gościeszyna i Czewujewa) przeżyło swoją karnawałową 
randkę małżeńską. W randce wzięły udział pary ze stażem małżeńskim 
od 5 do 50 lat. Małżonkowie najpierw wzięli udział w  warsztatach, 
podczas których uczyli się, jak radzić sobie z negatywnymi emocjami, 
jak wyrażać mowę zmysłów i uczuć w małżeństwie oraz jak rozmawiać 
z dziećmi i młodzieżą o „tych sprawach”, czyli o seksualności. Punktem 
kulminacyjnym była uroczysta Eucharystia z  odnowieniem przyrze-
czeń małżeńskich oraz zabawa z wodzirejami. Małżonkom towarzyszy-
ły relikwie bł. Marii i Ludwika Beltrame Quattrocchich – pierwszych 
wspólnie błogosławionych małżonków, które ofiarował duszpasterstwu 
ks. Grzegorz Pawlaczyk. Spotkanie zorganizowano przy współpracy 
p. Wiesława Gajewskiego z Fundacji „Czyste serca” z Bydgoszczy.
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14 lutego w  gnieźnieńskiej katedrze świętowano Walentynki ze 
św. Walentym. Wzorem lat ubiegłych, w katedralnej kaplicy poświęconej 
patronowi zakochanych, wystawiona została specjalna księga, do której 
każdy mógł wpisać swoje intencje i prośby. Co roku ponad 100 osób 
zapełnia księgę bardzo różnymi wpisami, zarówno starsi, jak i młodsi, 
szczęśliwie zakochani, jak i  samotni. Są wśród nich i  podziękowania, 
i prośby, bardzo różne i dotyczące nie tylko małżonków czy narzeczo-
nych, ale także rodziców, dzieci, dziadków, rodzeństwa, całych rodzin.

16 lutego w Gnieźnie odbyło się kolejne Katolickie Studium Ro-
dziny. Wykład dla uczestników wygłosił ks. dr hab. Aleksander Sob-
czak. 

24 lutego odbyło się spotkanie formacyjne dla narzeczonych. Naj-
więcej uczestników było w parafiach: Gniezno (12), Słupca (7), Wą-
growiec (4). 

26-27 lutego w Kazimierzu Biskupim odbyło się Sympozjum pa-
storalne „Rodzina środowiskiem wiary”. W sympozjum wzięli udział 
również doradcy z naszej archidiecezji. 

3. marzec

1-3 marca w Rościnnie odbyły się rekolekcje dla doradców życia 
małżeńskiego i  rodzinnego pod hasłem „Małżeństwo i  Rodzina śro-
dowiskiem wiary”. Przeprowadził je ks. prał. Krzysztof Stawski – dy-
rektor Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej i dyrektor Domu Seniora 
w  Gnieźnie. W  duchowych ćwiczeniach uczestniczyło blisko 50 do-
radców z 30 parafii z archidiecezji. Doradcy wzięli udział w nabożeń-
stwie pokutnym, skorzystali z sakramentu pokuty i pojednania, a także 
uczestniczyli w Drodze krzyżowej po parku ze świecami oraz w cało-
nocnej adoracji Najświętszego Sakramentu. W sobotę z uczestnikami 
rekolekcji spotkał się bp Bogdan Wojtuś, który przewodniczył Mszy św. 
W homilii podkreślił, że zadaniem doradcy jest trwać w Duszpaster-
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stwie Rodzin i  katolickim poradnictwie rodzinnym. Na zakończenie 
Mszy św. biskup podziękował diecezjalnemu duszpasterstwu, T. Nie-
wiadomskiej i ks. F. Jabłońskiemu za zaangażowanie i rozwój dzieła. Po 
południu doradcy spotkali się z Dorotą i Waldemarem Bednarskimi, 
którzy są parą krajową ruchu „Spotkania małżeńskie”. Opowiedzieli 
oni o budowaniu więzi w małżeństwie oraz o działaniach i charyzma-
cie tego ruchu. Wieczorem gościem na rekolekcjach był ks. Mariusz 
Misiorowski – misjonarz z  Kamerunu i  Czadu, który opowiedział 
o małżeństwie i rodzinie na misjach. Podczas rekolekcji doradcy mieli 
możliwość obejrzenia filmu „Courageous” (pol. „Odważni”) oraz włą-
czyli się w prace porządkowe prowadzone w Domu Rekolekcyjnym. 
Na zakończenie doradcy wysłuchali konferencji ks. kan. Franciszka Ja-
błońskiego o błogosławionych małżonkach Marii i Ludwiku Quattroc-
chich, których relikwie znajdują się w kaplicy Domu Rekolekcyjnego 
w Rościnnie.

9 marca w Gnieźnie odbyły się warsztaty metodyczne dla rejono-
wych doradców i zespołów pastoralnych, które poprowadził Wiesław 
Gajewski z Bydgoszczy.

11 marca w seminarium w Gnieźnie odbyło się sympozjum o wie-
rze, w którym wzięli udział także doradcy z naszej archidiecezji. 

12-13 marca w Bydgoszczy odbyło się spotkanie dla diecezjalnych 
duszpasterzy rodzin i doradców życia rodzinnego rejonu zachodniego 
z  diecezji: Bydgoszcz, Gniezno, Kalisz, Legnica, Poznań, Świdnica, 
Włocławek, Wrocław. Delegatem Rady ds. Rodziny był abp Andrzej 
Dzięga – ordynariusz archidiecezji szczecińsko-kamienieckiej. Tema-
tem przewodnim były przemiany w duszpasterstwie rodzin. W spotka-
niu uczestniczyli Teresa Niewiadomska i ks. Franciszek Jabłoński. 

17 i 24 marca ks. F. Jabłoński – referent Duszpasterstwa Rodzin 
wygłosił dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych katechezę o  dro-
dze do świętości małżeńskiej na przykładzie błogosławionych małżon-
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ków. Katechezy te odbyły się w dwóch gnieźnieńskich parafiach: Matki 
Bożej Zbawiciela oraz bł. Jolenty w Gnieźnie.

23 marca odbyło się kolejne spotkanie Katolickiego Studium Ro-
dziny. 

4. KwIecIeń 

5-7 kwietnia w Rościnnie odbył się po raz pierwszy „Weekend 
dla narzeczonych” zorganizowany przez Centrum małżeńskie „Casa”. 
Twórcy tegoż Centrum (Adriana i  Artur Wojtkowiakowie oraz Bar-
bara i  Filip Klepaccy z  Murowanej Gośliny) działają z  ramienia Re-
feratu. Program spotkania obejmował m.in. wykłady i  zajęcia warsz-
tatowe z  zakresu nauki Kościoła o  małżeństwie i  rodzinie, adorację 
Najświętszego Sakramentu z możliwością spowiedzi, uroczystą kolację 
przy świecach oraz Mszę św. Uczestnicy katechezy bardzo pozytywnie 
ocenili przygotowanie prowadzących, ogólną atmosferę spotkania oraz 
warunki mieszkalne panujące w Domu Rekolekcyjnym. Ze szczegól-
nym entuzjazmem spotkała się prezentacja dotycząca sakramentalno-
ści małżeństwa i miłości małżeńskiej przedstawiona przez ks. dra kan. 
Jabłońskiego. W spotkaniu tym uczestniczyło 7 par z: Tarnowa, Solca 
Kujawskiego, Bydgoszczy, Skoków, Inowrocławia, Murowanej Gośliny, 
Tuczna, Trzemeszna, Puszczykowa, Gniezna i z Paryża. 

5-6 kwietnia w Archidiecezjalnym Domu Rekolekcyjnym w Ro-
ścinnie po raz pierwszy odbyły się dni skupienia dla osób podejmują-
cych Duchową Adopcję Dziecka Poczętego. Uczestniczyło w nich 15 
osób z parafii: w Trzemesznie, św. Floriana w Żninie, ze Skoków oraz 
z Żydowa. Dni skupienia zorganizował Referat Rodzin. Gościem spe-
cjalnym była Aleksandra Maria Gil z  fundacji „Głos dla życia” z Po-
znania, która poprowadziła warsztaty na temat: „Jak skutecznie pro-
mować życie”. Uczestnicy wzięli udział w Drodze krzyżowej w intencji 
życia, Mszy św., a także obejrzeli film. Podczas spotkania dali również 
świadectwo, wielu z nich modli się w intencji nienarodzonych dzieci 
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od wielu lat. Na zakończenie każdy z uczestników ucałował relikwie 
błogosławionych małżonków Quattrocchich oraz otrzymał stópki, któ-
re są symbolem osób działających w ruchu obrony życia z przesłaniem 
„Idźcie i głoście Ewangelię Życia”.

8 kwietnia w Gnieźnie uruchomiono specjalistyczną poradnię dla 
rodzin „Ognisko nadziei”. Z bezpłatnych porad psychologa, prawni-
ka, mediatora i kapłana będą mogli korzystać wszyscy, którzy znaleź-
li się w  trudnej sytuacji życiowej. Poradnia ma służyć specjalistyczną 
pomocą rodzinom i osobom, które znalazły się w kryzysowej sytuacji 
i nie potrafią sobie samodzielnie poradzić na przykład z problemami 
wychowawczymi, wszelkimi uzależnieniami, w konfliktach w rodzinie, 
z  zaburzeniami osobowościowości. Na pomoc mogą liczyć także sa-
motne matki i kobiety spodziewające się dziecka, które nie mają opar-
cia w najbliższych, małżeństwa w kryzysie, osoby, które są obciążone 
nadmiernym kredytem, mają problem z czytaniem i konstruowaniem 
pism urzędowych. Poradnia nie ma stałych godzin przyjęć ani dyżurów. 
Osoby potrzebujące będą się najpierw zgłaszały do osoby pierwszego 
kontaktu, a później zostaną przez nią umówione z konkretnym specja-
listą w terminie dogodnym dla obu stron. Punkt, w którym odbywają 
się spotkania, mieści się w Ośrodku Duszpasterstwa Rodzin „Lamus” 
przy ul. Łaskiego 2a (przy katedrze gnieźnieńskiej). Poświęcenia porad-
ni dokonał abp Józef Kowalczyk – Prymas Polski. W uroczystości wziął 
udział także bp Krzysztof Wętkowski. Poradnia „Ognisko nadziei” jest 
wspólnym projektem Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej i  Refera-
tu Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie. Osoba 
pierwszego kontaktu dyżuruje w dni powszednie do godz. 19.00 pod 
nr tel. 795 108 176.

13 kwietnia w Gnieźnie odbyło się Katolickie Studium Rodziny.

16 kwietnia w gnieźnieńskim seminarium odbyło się spotkanie 
z Jackiem Pulikowskim pod hasłem „Razem czy osobno”. Prelegent wy-
głosił wykład na temat relacji damsko-męskiej, poruszył również pro-
blem wspólnego mieszkania przed zawarciem sakramentu małżeństwa.



15I. Kalendarium wydarzeń 2013

5. maj 

8 maja w Damasławku z okazji odpustu ku ci św. Stanisława – pa-
trona parafii – 100 par małżeńskich odnowiło swoje przyrzeczenia mał-
żeńskie. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył bp Bogdan Wojtuś. 
Każdy z małżonków otrzymał od referenta rodzin – ks. F. Jabłońskiego 
– specjalną pamiątkę i zaproszenie na majówkę małżeńską w Rościn-
nie. Podobnie jak w  ubiegłym roku, zostali zaproszeni małżonkowie 
z poszczególnych parafii z dekanatu. Dziekan dekanatu Damasławek – 
ks. Andrzej Stefański – pragnie tę tradycję kontynuować każdego roku. 
Na Mszy św. obecni byli także księża proboszczowie z parafii z dekana-
tu, którzy z radością i dumą przedstawiali swoich parafian – małżon-
ków jubilatów. 

18 maja w Gnieźnie odbyło się kolejne spotkanie w ramach Kato-
lickiego Studium Rodziny. 

21-23 maja Referat Rodzin uczestniczył w wiosennej sesji diece-
zjalnych duszpasterzy i doradców życia rodzinnego na Wigrach. Głów-
nym zagadnieniem poruszanym na spotkaniu były współczesne wyzwa-
nia Duszpasterstwa Rodzin. W spotkaniu wzięli udział ks. Franciszek 
Jabłoński i Teresa Niewiadomska.

26 maja ulicami Inowrocławia przeszedł drugi Marsz dla Życia 
i Rodziny, głosząc szacunek dla życia od poczęcia do naturalnej śmier-
ci, przywiązanie do tradycyjnych wartości oraz solidarność z  rodzi-
nami wielodzietnymi. Organizatorem inowrocławskiego Marszu dla 
Życia i  Rodziny było Katolickie Stowarzyszenie „Służyć Życiu im. 
ks.  kan.  Wojciecha Dzierzgowskiego”. Tegoroczny marsz uświetniła 
Orkiestra Inowrocławskich Kopalni Soli oraz pokazy akrobatyczne. 
W marszu wzięli udział również parafialni doradcy z rejonu. 
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6. czerwIec 

2 czerwca ulicami Gniezna przeszedł Marsz dla Życia i Rodziny. 
Uczestnicy manifestowali szacunek dla życia od poczęcia do naturalnej 
śmierci, przywiązanie do tradycyjnych wartości oraz solidarność z rodzi-
nami wielodzietnymi. W barwnym pochodzie z  transparentami, flaga-
mi i balonami maszerowało blisko 300 osób. W katedrze gnieźnieńskiej 
uczestnicy marszu wysłuchali koncertu Scholi św. o. Pio z gnieźnieńskiej 
parafii farnej oraz wystąpienia Agaty i Krzysztofa Jankowiaków z Cen-
tralnej Diakonii Życia Ruchu Światło – Życie. Wzięli udział w adoracji 
Najświętszego Sakramentu, łącząc się z papieżem Franciszkiem w mo-
dlitwie za Kościół, ofiary wojen i przemocy oraz tych, którzy przeżywają 
niepewność ekonomiczną. Zostali także zaproszeni do udziału we Mszy 
św., której przewodniczył ks. Franciszek Jabłoński. On też wygłosił ho-
milię. Marsz zorganizowały stowarzyszenia i organizacje zrzeszone w po-
rozumieniu „Gniezno dla życia” we współpracy z  gnieźnieńską parafią 
katedralną. W marszu wzięła udział także Samorządowa Orkiestra Dęta 
Powiatu i Miasta Gniezna, a także parafialni doradcy z rejonu. 

8 czerwca odbyło się spotkanie formacyjne dla narzeczonych, 
Gniezno (20), Słupca (14), Wągrowiec (13). 

13-16 czerwca odbyła się letnia sesja diecezjalnych doradców 
w Laskach. Przez cztery dni uczestnicy spotkania dyskutowali nad sta-
nem poradnictwa rodzinnego w Polsce, wysłuchali wykładów nt. ba-
dań prenatalnych, współczesnych problemów niepłodności małżeństw 
oraz wychowania do życia w rodzinie. Spotkali się z Wandą i Adamem 
Ekielskimi, którzy prowadzą „Dom Narodzin”. Na zakończenie wysłu-
chali wykładu ks. prof. Tadeusza Guza o znaczeniu wiary katolickiej do 
świętości małżeństwa. 

16 czerwca obchodzono Dzień Donum Vitae w  łączności z  pa-
pieżem Franciszkiem. W naszej diecezji w wielu parafiach odbyło się 
specjalne błogosławieństwo kobiet w  stanie błogosławionym oraz ro-
dziców z małymi dziećmi. 
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22 czerwca zakończyło się Studium rodziny, w którym uczestni-
czyło 10 osób, w  tym 3 pary małżeńskie: z  par. pw. Wniebowzięcia 
NMP w  Trzemesznie, par. pw. św. Mikołaja w  Janowcu Wlkp., par. 
pw. Matki Zbawiciela w Gnieźnie, par. pw. NMP Nieustającej Pomo-
cy w Zdziechowie, par. pw. NMP Królowej Polski w Żninie. Uczest-
nicy wzięli udział we Mszy św. w katedrze gnieźnieńskiej. W homilii 
ks. Franciszek Jabłoński – diecezjalny referent rodzin przypomniał war-
tość sakramentu małżeństwa. „Zawsze należy wrócić do początku, czy-
li stworzenia Adama i Ewy. Małżonkowie tworzą dwa światy i ludzka 
natura potrzebuje wzmocnienia od Chrystusa. Istotą małżeństwa jest 
robienie jak najwięcej rzeczy wspólnie, wspólnie się modlić, wspólnie 
uczestniczyć we Mszy św.” – apelował. W przededniu Dnia Ojca przy-
pomniał o  roli ojca w  rodzinie, także w  życiu religijnym. Apelował, 
żeby ojcowie nie rezygnowali z  tej ważnej roli. Uczestnikom przypo-
mniał, że kończą studium w Roku Wiary. Jest to szczególny czas, aby 
dać świadectwo. W spotkaniu wzięli udział ks. Stanisław Talaczyński 
ze Żnina i ks. Konstanty Mrozek z Gniezna, a także p. Maria Łaniecka 
rejonowa doradczyni rejonu żnińskiego. Po dziesięciomiesięcznej na-
uce z zakresu teologii małżeństwa i rodziny oraz płodności i płciowości 
kobiety i mężczyzny, a także z zakresu Naturalnych Metod Rozpozna-
wania Płodności zasilą grono ponad 200 parafialnych doradców życia 
rodzinnego i małżeńskiego w naszej archidiecezji. 

7. wrzeSIeń

8 września odbyło się spotkanie formacyjne dla narzeczonych: 
Gniezno (10), Markowice (3), Rościnno (1), Słupca (6), Wągrowiec (4).

14 września odbyło się VI sympozjum poświęcone małżeństwu 
i rodzinie „Małżeństwo w świetle dokumentów Soboru Watykańskiego 
II oraz Katechizmu Kościoła Katolickiego”. Gościem był pochodzący 
z Gniezna prof. Andrzej Kochański, lekarz genetyk specjalizujący się 
w neurogenetyce klinicznej. W swoim wystąpieniu mówił m.in o pro-
blemach i  negatywnych konsekwencjach genetycznych zapłodnienia 
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pozaustrojowego. Prof. Kochański w sposób syntetyczny i pozbawiony 
światopoglądowego kontekstu wyjaśnił uczestnikom sympozjum róż-
nice pomiędzy zapłodnieniem naturalnym i pozaustrojowym, wylicza-
jąc jednocześnie poparte badaniami problemy i zagrożenia wynikające 
z tego drugiego. Jak wskazywał, w populacji dzieci urodzonych meto-
dą in vitro występuje zwiększony odsetek zaburzeń i wad wrodzonych 
i wady te mogą być dziedziczone – na co wskazują badania prowadzone 
na zwierzętach. Genetyk podkreślił również, że w medialnej dyskusji 
o in vitro mamy do czynienia z „żonglerką liczbami”, brakuje natomiast 
rzetelnej informacji na temat istoty samej procedury i jej konsekwencji. 
Co gorsza, o konsekwencjach tych nie są często informowani nawet ci, 
którzy na zapłodnienie in vitro się decydują. „Z mojej praktyki w Po-
radni Genetycznej Centrum Zdrowia Dziecka wynika, że większość 
rodziców zgłaszających się z dziećmi poczętymi w wyniku zapłodnienia 
pozaustrojowego nie posiada żadnej wiedzy nt. ewentualnych proble-
mów. Uzyskują ją post factum i są zdziwieni pytaniem o to, czy ktokol-
wiek wcześniej im o tych problemach mówił. Bardzo często u rodziców 
dzieci z szeroko pojętymi zaburzeniami genetycznymi po zapłodnieniu 
pozaustrojowym, nie prowadzi się żadnych badań przed przystąpieniem 
do procedury. Ma to oczywiście swoje uzasadnienie” – przyznał prof. 
Kochański. Podkreślił również, że genetyka kliniczna nie jest w chwili 
obecnej przygotowana do zaradzenia wielu zaburzeniom pojawiającym 
się w wyniku stosowania metody in vitro, bo wiele z nich to problemy 
nowe, „wytworzone przez tę technologię”. „Możemy coś zapropono-
wać, ale jest to dalekie do wyjaśnienia istoty sprawy” – stwierdził ge-
netyk, dodając, że badania nad genetyką zapłodnienia trwają od około 
10 lat i dysproporcja pomiędzy tym, co naukowcy wiedzę, a czego nie 
wiedzą jest ogromna. 

Obecnych witał ks. dr hab. Maciej Olczyk wicerektor PWSD oraz 
ks. dr Franciszek Jabłoński. W dalszej części spotkania uczestnicy mieli 
okazję wysłuchać wykładu nt. rodziny i wiary w świetle dokumentów 
Soboru Watykańskiego II, który wygłosił ks. dr Przemysław Kwiatkow-
ski, wykładowca w Papieskim Uniwersytecie Laterańskim. O rodzinie 
jako środowisku wiary mówili także małżonkowie. Z uczestnikami spo-
tkał się również bp senior Bogdan Wojtuś, który nawiązując do prelek-
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cji prof. Andrzeja Kochańskiego, podkreślił, że nauka potwierdza to, 
o czym mówi nasza wiara, że wszystko, co Bóg dla człowieka zamierzył, 
także w kwestii poczęcia, jest dla niego największym dobrem. Biskup 
senior wskazał także na potrzebę organizowania tego typu spotkań 
i ukazywania tematu in vitro od tej zdecydowanie mniej znanej strony. 
W sympozjum uczestniczyło ponad 120 osób – dekanalnych referen-
tów ds. rodzin, doradców życia rodzinnego, kapłanów i osób zaangażo-
wanych w działalność ruchów prorodzinnych.

14 września w parafii pw. Świętego Krzyża w Inowrocławiu z oka-
zji odpustu parafialnego proboszcz zorganizował odnowienie przyrze-
czeń małżeńskich. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył bp Bog-
dan Wojtuś. Na 120 zaproszonych par małżeńskich odpowiedziało 
80. Część zaproszeń osobiście wręczył ks. proboszcz. Po Mszy św. mał-
żonkowie otrzymali od biskupa indywidualne błogosławieństwo, a od 
ks. kan. Franciszka Jabłońskiego – referenta rodzin – pamiątkę odno-
wienia ślubowania. Podczas krótkiej rozmowy z biskupem małżonko-
wie chwalili się swoimi dziećmi i wnukami. Ks. proboszcz zaś zapraszał 
do włączenia się w grupę inicjującą Stowarzyszenia Rodzin Katolickich 
w parafii. Uroczystość odnowienia przyrzeczeń była już kolejną w tej 
parafii. Według ks. Rafała Wnuka – proboszcza par. Świętego Krzyża – 
jest to jedna z ważnych form duszpasterstwa parafialnego. 

13-15 września ponad 400 par małżeńskich ze Żnina i  okolic 
spotkało się na wspólnej modlitwie podczas Żnińskich Spotkań Mał-
żeństw, które odbyły się już po raz ósmy. Tym razem tematem prze-
wodnim były słowa: „Wspólna modlitwa umocnieniem więzi małżeń-
skiej i  rodzinnej”. Spotkania rozpoczęła piątkowa procesja fatimska 
ulicami miasta, prowadzona przez małżonków i  w  intencji małżon-
ków. 14 września uczestnicy spotkania wzięli udział w gnieźnieńskiej 
konferencji „Małżeństwo i rodzina środowiskiem wiary”. W niedzielę 
podczas uroczystej Eucharystii pary odnowiły swoje przyrzeczenia mał-
żeńskie. Po Mszy św. otoczone różańcową modlitwą całej wspólnoty 
małżonkowie wraz ze swoimi dziećmi podchodziły po indywidualne 



20 Informator Duszpasterstwa Rodzin 

błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Każda z par wpisała się 
również do księgi pamiątkowej.

21-22 września rodziny z archidiecezji pielgrzymowały na Jasną 
Górę w ramach 29 Pielgrzymki Małżeństw i Rodzin (ze Żnina, Gniezna, 
Inowrocławia, Wągrowca, Wronczyna, Imielna, Słupcy). Dwudniowe 
spotkanie przebiegało pod hasłem: „Polska odnawia małżeńskie śluby”. 
Pielgrzymowanie rozpoczęła Msza św. w intencji ojczyzny. W homilii 
ks. Przemysław Drąg – krajowy duszpasterz małżeństw i rodzin podkre-
ślał, że na dzisiejsze małżeństwa i rodziny czyha dużo niebezpieczeństw, 
ciągłe ataki na rodzinę powodują zagubienie i osamotnienie, ale to ro-
dzina powinna dać sama o sobie świadectwo i głosić Dobrą Nowinę. 

Po Mszy św. z uczestnikami pielgrzymki spotkał się bp Jan Wątro-
ba – przewodniczący Rady ds. Rodziny KEP. Zdaniem nowego prze-
wodniczącego Rady Episkopatu ds. Rodziny, w Polsce zbyt mało mówi 
się dziś o pięknie małżeństwa i „Kościoła domowego”: „Myślę, że trze-
ba dziś pozytywnej narracji, czyli ukazania piękna życia małżeńskiego, 
heroizmu trwania. Niekiedy rzeczywiście jest to bohaterstwo, trzeba 
pokazywać piękno rodzin zwłaszcza tych wielodzietnych”. 

Wieczorem pielgrzymi uczestniczyli w Drodze krzyżowej na wa-
łach w intencji małżeństw i rodzin. 

Punktem kulminacyjnym była niedzielna Msza św. na szczycie 
w intencji małżeństw i rodzin. Mszę św. poprzedził wykład dot. Karty 
Praw Rodziny, której w tym roku przypada 30-lecie wydania. Ks. dr 
Przemysław Drąg przypomniał historię powstania Karty Praw Rodziny 
oraz wskazał na jej aktualne wyzwania. Kryzys małżeństwa jest kon-
sekwencją kryzysu wiary – przypomniał na Jasnej Górze bp Andrzej 
Czaja, ordynariusz opolski, który wygłosił kazanie do uczestników piel-
grzymki rodzin. Bp Andrzej Czaja zauważył, że dziś zbyt dużo uwagi 
rodziny poświęcają zdobywaniu środków materialnych, zapominając 
o tym, że dom buduje się przede wszystkim na wzajemnych relacjach 
i miłości: „Miarą bowiem domu nie jest dostatek, ale to, co się wydarza 
między ludźmi, między domownikami. Tymczasem dzisiaj są wspaniałe 
budynki, płoty, domy, pokoje, tylko tak często brakuje ciepła i miłości” 
– powiedział bp Czaja. Podczas Mszy św. małżonkowie odnowili swoje 
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przyrzeczenia małżeńskie, a nowi doradcy rodzinni złożyli ślubowanie. 
Mszę św. zakończyło zawierzenie rodzin Maryi.

30 września spotkały się osoby zaangażowane w Stowarzyszenie 
Rodzin Katolickich z Słupcy, Ciążenia, Żnina, Wrześni i Damasławka 
oraz ks. Rafał Wnuk diecezjalny asystent stowarzyszenia i  z Referatu 
Rodzin Teresa Niewiadomska i ks. Franciszek Jabłoński. 

8. paźdzIernIK 

Od 4 do 6 października trwał 3. Ogólnopolski Kongres Mał-
żeństw w Świdnicy. Przez trzy dni małżonkowie reprezentujący przede 
wszystkim ruchy i  wspólnoty kościele rozważali temat tożsamości 
mężczyzny w  związku małżeńskim. Podsumowaniem spotkania była 
Msza św., której przewodniczył bp Adam Bałabuch. Gośćmi na kon-
gresie byli: Tomasz Terlikowski, Krystyna Engelhard, dr Jacek Pulikow-
ski, Agnieszka i  Jakub Kołodziejowie. Uczestnicy kongresu wystoso-
wali „Apel do Prezydenta Rzeczypospolitej”. W tym roku po raz drugi 
przyznano nagrody Amicus Matrimoniorum (Przyjaciel Małżeństw). 
Otrzymali je ks. Stanisław Orzechowski, Irena i Jerzy Grzybowscy oraz 
Mieczysław Guzewicz. W kongresie uczestniczyli państwo Krzewińscy 
z Wrześni. 

6 października podczas uroczystej Mszy św. sprawowanej w po-
łudnie w katedrze gnieźnieńskiej bp senior Bogdan Wojtuś dziękował 
za ćwierćwiecze posługi biskupiej. Z okazji 25. rocznicy święceń bisku-
pich księdza biskupa seniora Bogdana Wojtusia kościół dziękował Panu 
Bogu za łaski, jakimi obdarzał naszą archidiecezję przez posługę dostoj-
nego jubilata. W krótkim słowie wygłoszonym na początku Mszy św. 
metropolita gnieźnieński podziękował biskupowi seniorowi za gorliwą 
i przykładną służbę Bogu i Kościołowi. „Całym sercem angażowałeś się 
w troskę Dobrego Pasterza, dla zbawienia tych, do których zostałeś po-
słany. Dla moich poprzedników na stolicy arcybiskupiej gnieźnieńskiej, 
a przez ostatnie lata także dla mnie, byłeś wsparciem i służyłeś dobrą 
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radą oraz cenną pomocą” – mówił Prymas Polski. Podziękował również 
bp. Wojtusiowi za opiekę, jaką zawsze otaczał małżeństwa i  rodziny 
oraz za szczególną troskę o misjonarzy. Życzył mu w dalszym posługi-
waniu obfitości łask wymodlonych za wstawiennictwem św. Wojciecha 
i Matki Bożej, której zawsze był głęboko i  szczerze oddany. Za owo-
ce posługi kapłańskiej i biskupiej dostojnego jubilata dziękował także 
abp senior Henryk Muszyński, który wygłosił homilię. W swoim sło-
wie przypomniał zaangażowanie biskupa seniora w liczne przedsięwzię-
cia i inicjatywy podejmowane w archidiecezji gnieźnieńskiej oraz jego 
niestrudzoną działalność na wielu polach duszpasterskich. 

W czasie Mszy św. odczytano również telegram z życzeniami od 
papieża Franciszka, który wyraził radość z pilnej i długoletniej posługi 
duszpasterskiej jubilata. Listy z życzeniami i gratulacjami nadesłali tak-
że abp Tomasz Peta z Astany oraz bp Jan Pawłowski, nuncjusz apostol-
ski w Kongo i Gabonie. Mszę św. wspólnie z bp. seniorem Bogdanem 
Wojtusiem celebrowali Prymas Polski abp Józef Kowalczyk, abp  se-
nior Henryk Muszyński, biskupi pomocniczy: bp Wojciech Polak 
i bp Krzysztof Wętkowski, ks. infułat Jerzy Stefański, ks. dr Franciszek 
Jabłoński oraz liczni duchowni z Gniezna i archidiecezji gnieźnieńskiej. 
Obecni byli także najbliżsi i współpracownicy bp. Wojtusia, wspólnota 
seminarium duchownego, franciszkańscy postulanci z o. Jackiem Kor-
sakiem OFM Conv, siostry zakonne, przedstawiciele lokalnych władz, 
delegacje parafii oraz członkowie ruchów i organizacji kościelnych, któ-
rzy po Mszy św. złożyli jubilatowi życzenia. 

W  spotkaniu licznie wzięli udział parafialni doradcy, którzy po 
Mszy św. zgromadzili się w Ośrodku Duszpasterstwa Rodzin na wspól-
nym spotkaniu przy kawie. Doradcy wysłuchali referatu nt. Karty Praw 
Rodziny (której w tym roku przypada 30. rocznica wydania) oraz infor-
macji nt. Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. 

26 października rejonowi doradcy wzięli udział w warsztatach me-
todycznych, które prowadziła Aleksandra Maria Gil z Fundacji „Głos 
dla życia” w  Poznaniu. W  warsztatach pani Gil przybliżyła problem 
manipulacji rodziną. W warsztatach uczestniczyło ponad 30 osób. 
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26 października Teresa Niewiadomska wygłosiła wykład na temat 
„Kobiecości i męskości w poszukiwaniu siebie” dla osób uczestniczą-
cych w spotkaniu „Zakochaj się na Mszy św.” w Lubczu. W spotkaniu 
wzięło udział 30 osób. 

26-27 października w Rzymie, „u grobu Apostoła Piotra”, z pa-
pieżem Franciszkiem spotkały się rodziny przybyłe z  całego świata 
z okazji dobiegającego końca roku. Ojciec święty odniósł się do klu-
czowych funkcji rodziny chrześcijańskiej: modlitwy, strzeżenia wiary 
oraz przeżywania życia z radością. Podkreślił, że wszyscy potrzebujemy 
Boga, naszej siły, przebaczenia, miłosierdzia i  zachęcał do wzajemnej 
modlitwy za siebie, małżonków, rodziców, dzieci i dziadków, jeden za 
drugiego. „Jak dzisiaj w  rodzinie można żyć radością wiary?”– pytał 
papież w kazaniu podczas wieczornego czuwania i wskazał na potrzebę 
miłości, wagę sakramentu małżeństwa, wspólnej modlitwy i Euchary-
stii oraz utrzymywania więzi międzypokoleniowej. Podkreślił ważność 
w życiu rodzinnym trzech słów: proszę, dziękuję, przepraszam oraz słu-
chania opinii dziadków, którzy są źródłem mądrości. Rodziny! Żyjcie 
jak Święta Rodzina z Nazaretu. W niedzielnej homilii, nawiązując do 
Ewangelii, papież wskazał na konieczność modlitwy, nie fałszywej – 
faryzeusza, lecz autentycznej – celnika. W obu wydarzeniach na Pla-
cu św. Piotra pod hasłem „Rodzino, żyj radością wiary!” wzięło udział 
ponad 100 tys. wiernych (w szczytowym momencie nawet 200 tys.) 
z  75  krajów. Abp Vincenzo Paglia, przewodniczący Papieskiej Rady 
ds. Rodziny, dziękując za dwudniowe spotkanie, nazwał pielgrzymkę 
rodzin z  całego świata do Wiecznego Miasta spotkaniem w  Emaus. 
Przypomniał, że to pierwsze wielkie spotkanie rodzin z papieżem Fran-
ciszkiem oraz że kolejne, VIII Światowe Spotkanie Rodzin odbędzie się 
w dniach 22-27 września 2015 r. w amerykańskiej Filadelfii (za: KAI). 

28 października odbyło się walne zebranie Stowarzyszenia Rodzin 
Katolickich, na którym wybrano władze. Prezesem został Tomasz Ma-
tecki ze Stowarzyszenia w Inowrocławiu.
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9. lIStopad 

21 listopada w  Gnieźnie odbyło się spotkanie z  Anią Golędzi-
nowską, byłą modelką i celebrytką, autorką książki Ocalona z piekła, 
pod hasłem „Zostaw raj na ziemi, szukaj raju w niebie”. Jej niezwykłej 
historii, która dla wielu młodych ludzi może być przestrogą, wysłu-
chało ponad 600 osób. Była modelka podzieliła się ze zgromadzonymi 
swoją dramatyczną historią. Najpierw było trudne dzieciństwo, potem 
wyjazd do Włoch, gdzie stała się niewolnicą organizacji handlującej 
kobietami. Później przyszła kariera i sława, życie na krawędzi przeplata-
ne narkotykami, alkoholem i codziennością bez zahamowań. „Miałam 
wszystko, ale nie byłam szczęśliwa. Dopiero w Bogu odkryłam swoją 
prawdziwą tożsamość” – opowiadała. Jej życie zmieniło się po wizycie 
w Medjugorie w 2011 roku. Ania zamieszkała we wspólnocie maryjnej 
i wraz z o. Renzem Gobbim założyła we Włoszech ruch „Czyste Serca” 
promujący czystość przedmałżeńską. „Myślałam, że dołączy do nas kil-
ka osób, a po tygodniu było nas już pięciuset. Dzisiaj w „Czystych Ser-
cach” jest 7 tysięcy młodych ludzi. To niesamowite! Pomaga to młodym 
ludziom uwierzyć, że w swojej codziennej walce o czystość przedmał-
żeńską nie są sami, ale o tym się w mediach nie mówi” – mówiła była 
modelka. Dziś Ania jeździ po Polsce i Włoszech i opowiada o tym, jak 
wyzwoliła się z poprzedniego życia i odnalazła swoje miejsce i wielką 
Miłość. Największym odkryciem w swoim życiu nazywa to, że Pan Bóg 
jest cierpliwy, czeka i może zmienić życie każdego człowieka. „Codzien-
nie prosimy Boga o cuda. Ale jeśli nasze serce jest brudne, to gdzie On 
ma te cuda czynić. Nie ma na to zupełnie miejsca” – mówiła z przeko-
naniem Ania. Spotkanie zorganizowało Duszpasterstwo Akademickie 
„Na zamku” wraz z Kołem Naukowym Europejczyków „Pelegrinus”. 
W spotkaniu wzięli również udział doradcy z naszej archidiecezji. 

21 listopada w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchow-
nym w Gnieźnie p. Teresa Niewiadomska i ks. kan. Franciszek Jabłoń-
ski wygłosili wykład pt. „Rola i zadania Duszpasterstwa Rodzin w ar-
chidiecezji gnieźnieńskiej”, którego wysłuchali wszyscy klerycy semina-
rium. Wykłady będą odbywać się cyklicznie 2 razy w roku. 
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23 listopada odbyło się szkolenie nt. „Metody objawowo-termicz-
nej podwójnego sprawdzania w pracy doradcy w katolickiej poradni 
rodzinnej”. W spotkaniu wzięli udział doradcy, ale także nowe osoby, 
które pragną posługiwać w katolickiej poradni rodzinnej. W spotkaniu 
wzięło udział 25 osób. 

10. GrudzIeń 

1 i 4 grudnia, w I Niedzielę Adwentu oraz we wspomnienie św. 
Barbary, w Dobrosołowie ks. kan. Franciszek Jabłoński – diecezjalny 
referent rodzin wygłosił katechezy o małżeństwie na podstawie życio-
rysu błogosławionych małżonków Marii i Ludwika. W pierwszy dzień 
adwentowych rozważań ukazał on świętość małżeństwa i  rodziny. Po 
Mszy św. małżonkowie podchodzili do relikwii błogosławionych mał-
żonków, by je ucałować. W  drugi dzień kaznodzieja ukazał świętość 
ojca rodziny. Na przykładzie ojca św. Barbary – jako negatywnym obra-
zie ojca – wskazywał na wzorce pozytywne. Zachęcał też do obejrzenia 
filmu „Courageous” – „Odważni”. 

7 grudnia w Gnieźnie odbyły się kolejne warsztaty dla doradców 
nt. metody objawowo-termicznej podwójnego sprawdzania. 

7 grudnia rodzice i najbliżsi misjonarzy i misjonarek pochodzących 
z archidiecezji gnieźnieńskiej uczestniczyli w dorocznym przedświątecz-
nym spotkaniu, które odbyło się w Prymasowskim Wyższym Semina-
rium Duchownym w Gnieźnie. Uczestników witał ks. kan. Franciszek Ja-
błoński z Referatu Misyjnego Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie. Podzię-
kował on rodzicom misjonarzy za ich rodzicielski trud oraz modlitwę, 
którą otaczają zarówno swoich synów i córki, jak i misyjne dzieło Kościo-
ła. O potrzebie duchowego wsparcia misjonarzy mówił także w homilii 
bp Wętkowski, który przewodniczył Mszy św. kończącej spotkanie. Spo-
tkanie rodzin misjonarzy było jak zawsze okazją do złożenia sobie życzeń, 
podzielenia się opłatkiem i dobrym słowem, także przy wspólnym stole. 
W tym roku odbyło się ono już po raz dwudziesty pierwszy.
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8 grudnia odbyło się spotkanie formacyjne dla narzeczonych. Wą-
growiec (3), Gniezno (1), Słupca (1). 

15 grudnia ks. Konstanty Mrozek – proboszcz parafii pw. Mat-
ki Zbawiciela w Gnieźnie – w ramach przygotowań młodzieży do sa-
kramentu bierzmowania zaprosił rodziców młodzieży bierzmowanej 
na spotkanie formacyjne. Przybyło 25 osób. Konferencję poprowadził 
diecezjalny duszpasterz rodzin – ks. kan. Franciszek Jabłoński. Prele-
gent ukazał Boży zamysł względem małżeństwa i rodziny w kontekście 
Starego i Nowego Testamentu, następnie główne myśli zawarte w do-
kumentach Kościoła o  małżeństwie i  rodzinie. Parafialna doradczy-
ni przygotowała dla rodziców materiały o  rodzinie, które ukazały się 
w „Przewodniku Katolickim”. Na zakończenie w ramach podsumowa-
nia rodzice podkreślili, że takie nauki są im bardzo potrzebne, m.in. od-
świeżają i poszerzają wiedzę religijną oraz ukazują na nowo, w nowych 
okolicznościach, znacznie sakramentu małżeństwa.

28 grudnia Teresa Niewiadomska wygłosiła wykład nt. „Komu-
nikacja damsko-męska, czyli o  godzeniu ognia z  wodą…” dla osób 
uczestniczących w  spotkaniu „Zakochaj się na Mszy św.” w  Lubczu. 
W spotkaniu wzięło udział ponad 30 osób. 

29 grudnia w Święto Świętej Rodziny uroczystą Mszę św. w kate-
drze w intencji małżeństw i rodzin sprawował ks. Franciszek Jabłoński 
– diecezjalny duszpasterz rodzin. W homilii ks. Jabłoński nawiązał do 
listu Episkopatu Polski na niedzielę Świętej Rodziny, przypominając, że 
gender niszczy rodzinę. Podczas Mszy św. małżonkowie odnowili ślu-
bowania małżeńskie. Uroczystości towarzyszyły relikwie błogosławio-
nych małżonków Quattrocchich. Po Eucharystii małżonkowie otrzy-
mali indywidualne błogosławieństwo i otrzymali pamiątkę odnowienia 
przyrzeczeń małżeńskich.
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1. termInarz wydarzeń 

Działania, które będą podejmowane przez Referat Rodzin w 2014 
roku. 

1.1. Styczeń 

Odnowienie ślubowań i spotkanie opłatkowe dla doradców. Spo-
tkania rozpocznie Msza św. (z wyjątkiem Murowanej Gośliny). 

4 stycznia, godz. 17.00, Golina
5 stycznia, godz. 17.00, Murowana Goślina. Najwyższego Arcy-

kapłana Jezusa Chrystusa
6 stycznia, godz. 15.00, Inowrocław, Chrystusa Miłosiernego
8 stycznia, godz. 17.00, Czerniejewo
11 stycznia, godz. 18.00, Trzemeszno
12 stycznia, godz. 16.00, Wągrowiec, św. Jakuba
14 stycznia, godz. 17.00, Słaboszewo
16 stycznia, godz. 17.00, Sławno
19 stycznia, godz. 16.00, Rogowo
18 stycznia, godz. 17.00, Inowrocław, Opatrzności Bożej 
23 stycznia, godz. 18.00, Gniezno, Matki Zbawiciela
6 stycznia (Gniezno, Słupca, Wągrowiec) – Orszak Trzech Króli 
17-19 stycznia (Rościnno) – „Weekend dla narzeczonych” 
18 stycznia (Gniezno „Lamus”) – szkolenie dla doradców, godz. 

10.00-16.00

1.2. luty

2 lutego przypada 20. rocznica wydania „Listu do rodzin” przez 
Jana Pawła II 

14 lutego (Gniezno) – Walentynki ze św. Walentym w katedrze
15 lutego (Gniezno – Civitas Christiana) – szkolenie pro life 
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22 lutego (Gniezno „Lamus”) – Szkolenie doradców, godz. 
10.00-16.00 

22-23 lutego (Rościnno) – Karnawałowe spotkanie dla małżon-
ków. Prowadził p. Wiesław Gajewski

25-26 lutego (Poznań) – Rejonowe spotkanie diecezjalnych dusz-
pasterzy i doradców. Delegatem Rady ds. Rodziny jest bp Damian Bryl

26-27 lutego (Kazimierz Biskupi) – Sympozjum pastoralne

1.3. marzec

14-15 marca (Rościnno) – Warsztato-rekolekcje dla osób podej-
mujących Duchową Adopcję Dziecka Poczętego, które prowadzi Alek-
sandra Maria Gil (Poznań)

14-16 marca (Rościnno) – „Weekend dla narzeczonych”
15 marca (Gniezno „Lamus”) – Szkolenie doradców, godz. 

10.00-16.00
16 marca – Spotkanie formacyjne dla narzeczonych: Gniezno – 

bł. Bogumiła, Inowrocław – Świętego Krzyża, Markowice – Sanktu-
arium, Rościnno – Dom Rekolekcyjny, Słupca – św. Leonarda, Wągro-
wiec – św. Jakuba, Żnin – NMP Królowej Polski

21-23 marca (Rościnno) – Rekolekcje dla małżonków, które po-
prowadzi o. Andrzej Rabij MSF

24 marca – Narodowy Dzień Życia
25 marca – Dzień Świętości Życia. Duchowa Adopcja Dziecka 

Poczętego

1.4. KwIecIeń 

4-6 kwietnia (Rościnno) – Rekolekcje dla parafialnych dorad-
ców, które poprowadzi prof. Mieczysław Guzewicz

27 kwietnia – Narodowy Dzień Pokuty za grzechy przeciwko ży-
ciu człowieka 

27 kwietnia (Rzym) – Kanonizacja bł. Jana Pawła II i bł. Jana XXIII
28 kwietnia – Wspomnienie liturgiczne św. Gianny Beretty Molli
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1.5. maj 

3 maja (Gniezno) – Ogólnopolskie dziękczynienie za kanonizację 
bł. Jana Pawła II

13 maja (Gniezno – katedra) – 25-lecie święceń kapłańskich 
ks. kan. dr. Franciszka Jabłońskiego 

20-21 maja – Posiedzenie Rady oraz wiosenna sesja diecezjalnych 
duszpasterzy i doradców życia rodzinnego 

24 maja (Gniezno „Lamus”) – Warsztaty dla doradców
25 maja (Piekary Śląskie) – Pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców

1.6. czerwIec 

6-8 czerwca (Rościnno) – „Weekend dla narzeczonych”
8 czerwca, godz. 14.00-16.00 – Spotkanie formacyjne dla na-

rzeczonych: Gniezno – bł. Bogumiła, Inowrocław – Świętego Krzyża, 
Markowice – Sanktuarium, Rościnno – Dom Rekolekcyjny, Słupca – 
św. Leonarda, Wągrowiec – św. Jakuba, Żnin – NMP Królowej Polski

13-14 czerwca (Laski) – Sesja diecezjalnych doradców życia ro-
dzinnego 

15 czerwca – Wspomnienie liturgiczne bł. Jolenty – patronki ro-
dzin wielkopolskich

21 czerwca (Gniezno „Lamus”) – Warsztaty metodyczne dla do-
radców

1.7. lIpIec

12 lipca – Wspomnienie błogosławionych małżonków Zelii 
i Lud wika Martin

1.8. SIerpIeń

17 sierpnia (Piekary Śląskie) – Pielgrzymka kobiet i dziewcząt
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1.9. wrzeSIeń

13 września (Gniezno – seminarium) – Sympozjum poświęcone 
małżeństwu i rodzinie. Prelegentem będzie ks. Przemysław Drąg – dok-
tor teologii, krajowy duszpasterz rodzin 

14 września, godz. 14.00-16.00 – Spotkanie formacyjne dla na-
rzeczonych: Gniezno – bł. Bogumiła, Inowrocław – Świętego Krzyża, 
Markowice – Sanktuarium, Rościnno – Dom Rekolekcyjny, Słupca – 
św. Leonarda, Wągrowiec – św. Jakuba, Żnin – NMP Królowej Polski 
(kontakt: Teresa Niewiadomska, 693 952 409)

14-20 września – Tydzień Wychowania w Polsce
26-28 września (Rościnno) – Rekolekcje dla małżonków. Prowa-

dzi o. Ksawery Knotz OFMCap.
27-28 września (Częstochowa) – Jesienna sesja diecezjalnych 

duszpasterzy i doradców życia rodzinnego
27-28 września (Częstochowa) – XXX Ogólnopolska Pielgrzym-

ka Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę

1.10. paźdzIernIK 

5-19 października (Rzym) – III Nadzwyczajne Zgromadzenie 
Ogólnego Synodu Biskupów poświęcone rodzinie

15 października – Dzień Dziecka Utraconego 
16 października – Wspomnienie liturgiczne św. Gerarda Majelli 

– patrona dzieci nienarodzonych, porodu, matek w stanie błogosławio-
nym i macierzyństwa

18 października (Gniezno „Lamus”) – Warsztaty metodyczne 
dla rejonowych doradców

19 października (Częstochowa) – Ogólnopolska pielgrzymka 
kobiet na Jasną Górę

22 października – Wspomnienie liturgiczne św. Jana Pawła II

1.11. lIStopad 

Konferencja rejonowa dla kapłanów archidiecezji gnieźnieńskiej
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25 listopada – Wspomnienie liturgiczne błogosławionych mał-
żonków Marii i Ludwika Quattrocchich

1.12. GrudzIeń 

6 grudnia (Gniezno – seminarium) – Spotkanie rodziców mi-
sjonarzy 

7 grudnia, godz. 14.00-16.00 – Gniezno – bł. Bogumiła, Inowro-
cław – Świętego Krzyża, Markowice – Sanktuarium, Rościnno – Dom 
Rekolekcyjny, Słupca – św. Leonarda, Wągrowiec – św. Jakuba, Żnin – 
NMP Królowej Polski – Spotkanie formacyjne dla narzeczonych

14 grudnia (III Niedziela Adwentu) – Kwartalne dni modlitw 
o życie chrześcijańskie rodzin 

28 grudnia (Gniezno) – Święto Świętej Rodziny – Msza św. 
w  katedrze w  intencji małżeństw i  rodzin z  odnowieniem ślubowań 
małżeńskich

2. proGram duSzpaSterSKI 2013/2014 

Realizacja nowego programu duszpasterskiego rozpocznie się 
w pierwszą Niedzielę Adwentu, 1 grudnia 2013 r. Program nawiązuje 
do 1050. rocznicy chrztu Polski, którą przeżywać będziemy w 2016 r. 
Hasło tego roku brzmi: „Wierzę w Syna Bożego”. Program duszpaster-
ski dla Kościoła w Polsce w tym roku został wpisany w czteroletni cykl 
(2013-2017), który będzie przebiegać pod hasłem: „Przez Chrystusa, 
z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa”. Pro-
gram w swoich głównych założeniach ma służyć ponownemu odkry-
ciu, pogłębieniu i  umocnieniu relacji z  Chrystusem, przypomnieniu 
i  podjęciu łaski płynącej z  sakramentów świętych, przede wszystkim 
sakramentu chrztu świętego. W  efekcie ma skutkować pełniejszym 
świadectwem życia chrześcijańskiego i  aktywniejszym oraz bardziej 
świadomym zaangażowaniem w  życie Kościoła. Kolejnym odsłonom 
wspomnianego programu duszpasterskiego towarzyszyć będą konkret-
ne hasła, symbole i działania. 
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Słowo Boże

W ramach pierwszego bloku, poświęconego Słowu Bożemu, wierni 
będą zachęcani do różnorodnych działań popularyzujących znajomość 
Biblii oraz do tworzenia parafialnych kręgów biblijnych. Propagowane 
będzie również Dzieło Biblijne. Propozycją na ten rok jest możliwość 
uroczystego wręczenia Ewangelii św. Marka wiernym w każdej parafii 
w Niedzielę Biblijną. 

ewanGelIzacja

Schemat działań realizowanych w  ramach programu duszpaster-
skiego byłby następujący: preewangelizacja – rekolekcje kerygmatyczne 
– tworzenie wspólnot. Szczególnym elementem programu duszpaster-
skiego jest projekt rekolekcji kerygmatycznych, które można podjąć 
w parafiach, jeśli byłaby taka możliwość. W następnych latach realiza-
cji czteroletniego Programu rekolekcje kerygmatyczne odbywałyby się 
w  kolejnych parafiach, po wcześniejszym przygotowaniu ewangeliza-
torów oraz po starannie podjętych działaniach preewangelizacyjnych.

przedchrzcIelna Katecheza rodzIców I chrzeStnych

Ważnym priorytetem najbliższego roku duszpasterskiego ma 
być także przedchrzcielna katecheza rodziców i  chrzestnych. Wynika 
to stąd, że działania pastoralne tego roku skierowane są głównie do 
osób dorosłych. Rozpoczynając katechezy rodziców i chrzestnych przed 
chrztem poprzez kolejne lata realizacji programu duszpasterskiego 
podjęto by działania, aby wypracować całościową koncepcję katechezy 
dorosłych wokół sakramentów inicjacji chrześcijańskiej oraz wprowa-
dzać ją w praktykę parafii. Celem tegorocznych działań w tym zakresie 
winno być rozszerzenie i pogłębienie przygotowania rodziców i chrzest-
nych do chrztu dziecka. Katechezy te mogliby prowadzić duszpasterze 
lub przygotowani świeccy katechiści. 

W archidiecezji gnieźnieńskiej założeniom realizowanym w  wy-
miarze ogólnopolskim towarzyszyć będą dodatkowo inicjatywy diece-
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zjalne, takie jak m.in.: utworzenie czterech ośrodków katechumenal-
nych w  Gnieźnie, Inowrocławiu, Wrześni i  Wągrowcu, aktywizację 
duszpasterstwa osób starszych, zainicjowanie nocy konfesjonałów oraz 
ujednolicenie formuły przygotowania do poszczególnych sakramentów. 
W kolejnych odsłonach programu duszpasterskiego zaakcentowane zo-
staną także sakramenty święte: w rozpoczynającym się roku duszpaster-
skim Eucharystia, w kolejnym sakrament pokuty i pojednania, w roku 
duszpasterskim 2015-2016 chrzest, a  w  roku 2016-2017 sakrament 
bierzmowania.

W Duszpasterstwie Rodzin program ten realizowany będzie pod 
hasłem „Rodzina – pierwsza i najważniejsza droga Kościoła”. Prioryte-
tem w tym roku stanie się odnowienie przyrzeczeń małżeńskich w róż-
nych parafiach naszej archidiecezji. Odnowieniu będą towarzyszyć re-
likwie błogosławionych małżonków Quattrocchich. Tradycyjnie odno-
wienia te będą połączone ze spotkaniem opłatkowym dla parafialnych 
doradców życia rodzinnego. Do ważnych wydarzeń należy również 
sympozjum o rodzinie, które odbędzie się we wrześniu. 

Opracowane na podstawie: Komisja Duszpasterstwa Konferencji 
Episkopatu Polski, Wierzę w Syna Bożego. Przez Chrystusa, z Chrystu-
sem, w Chrystusie. Przez wiarę i  chrzest do świadectwa. Program dusz-
pasterski Kościoła w  Polsce na lata 2013-2017, Wydawnictwo Święty 
Wojciech, Poznań 2013. 

Program duszpasterski został rozesłany do wszystkich parafii.

3. podSumowanIe papIeSKIej anKIety

„wyzwanIa duSzpaSterSKIe zwIązane z rodzIną  
w KonteKścIe ewanGelIzacjI” III nadzwyczajneGo 

zGromadzenIa oGólneGo Synodu BISKupów

W dniach 5-19 października 2014 r. zostanie zwołane III Nad-
zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów. Zwołanie synodu 
wynika z konieczności pilnego udzielenia przez Kościół odpowiedzi na 
wyzwania wypływające z  problemów rodzin. Zgromadzenie nadzwy-
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czajne ma służyć rozpoznaniu aktualnego stanu rzeczy oraz zebrać świa-
dectwa i propozycje biskupów, aby głosić i wiarygodnie żyć Ewangelią 
dla rodziny. Natomiast drugi etap stanowić będzie Zwyczajne Zgroma-
dzenie Ogólne Synodu, przewidziane na rok 2015.

Z ankiet zebranych przez Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji 
Gnieźnieńskiej wynika, że nauka Kościoła o małżeństwie jest słabo zna-
na przez wiernych. Przyczyną tego jest często brak katechezy dla doro-
słych. Coraz trudniej jest wiernym akceptować wymagania wynikające 
z nauki Kościoła o małżeństwie, szczególnie jeśli chodzi o wierność oraz 
czystość przedmałżeńską i małżeńską. Obserwuje się zwiększenie apro-
baty dla związków niesakramentalnych.

W ostatnich latach odnotowuje się zmiany mentalnościowe, za-
nika szacunek dla prawa naturalnego, młodzi idą w  kierunku mody 
i hedonizmu.

Szacunkowo ok. 20% żyje w  nieprawidłowych sytuacjach mał-
żeńskich, z tendencją zwyżkową. Duszpasterstwo Rodzin koncentruje 
się w pierwszej kolejności na umacnianiu związków sakramentalnych. 
Obserwuje się rozwój duszpasterstwa dla związków niesakramental-
nych i coraz cieplejsze traktowanie ludzi w ponownych związkach po 
rozwodzie, co stanowi zagrożenie dla trwałości małżeństw. Podejmuje 
się organizowanie spotkań dla osób żyjących w związkach niesakramen-
talnych, problem jest poruszany szczególnie w ramach wizyt duszpa-
sterskich i przygotowania do sakramentów dzieci. W duszpasterstwie 
parafialnym brakuje natomiast troski o osoby porzucone przez współ-
małżonka, a wierne sakramentalnemu małżeństwu. Zauważa się coraz 
częściej brak pomocy dla osób realnie skrzywdzonych rozwodem i po-
zostawionych samych z dziećmi.

Jeżeli chodzi o związki tej samej płci, jest to sytuacja marginalna.
Małżonkowie coraz mniej otwierają się na życie. Wiedzę na te-

mat planowania rodziny często czerpią z mediów. Ważnym elementem 
w  formacji sumienia małżonków są trzy spotkania w poradni przed-
małżeńskiej, gdzie narzeczeni zdobywają wiedzę na temat odpowie-
dzialnego rodzicielstwa. Odnotowuje się zwiększone zainteresowanie 
metodami rozpoznawania płodności, natomiast w praktyce stosowanie 
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jest utrudnione, wynika to z podjęcia przez małżonków pewnego stylu 
życia, a ten wypływa z wiary. 

Kryzys wiary zasadniczo wpływa na życie rodzinne. Osłabiona 
wiara powoduje decyzje rozwodowe, wpływa na wychowanie dzieci, 
osłabia psychicznie człowieka.

Duszpasterstwo Rodzin powinno stać się priorytetem wobec 
wszelkich działań duszpasterskich na szczeblu krajowym, diecezjalnym 
i parafialnym. Małżonkowie siłę i formację zdobywają w ruchach pro-
rodzinnych. Problemem ostatnich lat jest coraz mniejsze zaangażowa-
nie w tej dziedzinie. 

Najważniejszym wyzwaniem w najbliższym czasie jest większa tro-
ska Kościoła o Duszpasterstwo Rodzin i promowanie działań podejmo-
wanych w ramach tego duszpasterstwa.





1. Misja kanoniczna

III. doradcy życIa  
małżeńSKIeGo I rodzInneGo 





1. mISja KanonIczna 

mISja na 3 lata

Dekanat chodzieski 
Karolina i Artur Binkowscy (Stróżewo) 

Dekanat damasławski 
Małgorzata Kulczyńska (Srebrna Góra) 

Dekanat inowrocławski I
Iwona Bykowska (Markowice)
Katarzyna i Piotr Drop (Markowice) 

Dekanat inowrocławski I
Aneta i Jacek Szczęśni (Świętego Ducha w Inowrocławiu)

Dekanat pobiedziski 
Joanna i Piotr Pawlakowie (św. Michała w Pobiedziskach)

Dekanat wągrowiecki
Dorota Bączkowska (św. Wojciecha w Wągrowcu)

Dekanat zagórowski
Jadwiga Rewers (Ląd)
Arleta Pleśniak (Ląd)
Danuta Wysocka-Sobczak (Pyzdry) 
Dariusz Lis (Szymanowice) 

Dekanat żniński 
Urszula Nawrocka (św. Marcina w Żninie) 
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mISja na 2 lata

Dekanat gnieźnieński I
Katarzyna Łukasik (Dębnica)

mISja na 1 roK

Dekanat mogileński 
Emilia Goślinowska (Nieustającej Pomocy w Mogilnie) 

Dekanat trzemeszeński
Czesława Kamińska (Kamieniec) 

Dekanat pobiedziski 
Maria Piasecka (NMP Nieustającej Pomocy w Pobiedziskach) 
Elżbieta Śledzińska (św. Michała w Pobiedziskach) 

nowI doradcy

Dekanat chodzieski
Agnieszka Widomska (św. Floriana w Chodzieży)

Dekanat gnieźnieński I 
Paulina i Sławomir Gniewoscy (Zdziechowa) 

Dekanat gnieźnieński II
Marlena Hejna (Matki Zbawiciela w Gnieźnie) 

Dekanat inowrocławski I
Joanna i Paweł Skonieczni (Świętego Krzyża w Inowrocławiu) 

Dekanat rogowski 
Katarzyna Dąbrowska (Janowiec Wlkp.)
Anna Nowak (Janowiec Wlkp.)
Małgorzata Sodkiewicz-Sosnowska (Janowiec Wlkp.) 
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medal „zaSłużony dla archIdIecezjI”

Dekanat Golina 
Jadwiga Rosiejewska (Golina) – za 46 lat posługi w parafialnym 
poradnictwie rodzinnym. 

Gniezno, dnia 31 grudnia 2013 r. 





IV. duchowa adopcja  
dzIecKa poczęteGo 





W 2013 roku ponad 1000 osób podjęło Duchową adopcję dziecka 
poczętego z 40 parafii w naszej archidiecezji. Najwięcej z parafii w Ro-
gowie, Trzemesznie i w parafii św. Józefa w Inowrocławiu. W tym roku 
po raz pierwszy duchową adopcję poprzedziły warsztato-rekolekcje, 
w których uczestniczyło 15 osób. 

Dekanat Miejscowość Parafia 2013
1. Damasławek Damasławek św. Stanisława BM 9
2. Gniezno I Gniezno Chrystusa Wieczystego 

Kapłana
15

3. Gniezno I Gniezno Matki Zbawiciela 13
4. Gniezno I Gniezno MB Miłosierdzia 20
5. Gniezno I Gniezno Świętej Trójcy 19
6. Gniezno I Gniezno Św. Wawrzyńca 10
7. Gniezno I Zdziechowa NMP Nieustającej Pomocy 9
8. Gniezno I Żydowo św. Stanisława BM 11
9. Gniezno II Gniezno św. Michała Archanioła 12

10. Goślina Murowana 
Goślina

Najwyższego Arcykapłana 59

11. Goślina Skoki św. Mikołaja 12
12. Inowrocław I Inowrocław św. Mikołaja 22
13. Inowrocław II Inowrocław św. Józefa 82
14. Inowrocław II Orłowo św. Elżbiety 14
15. Inowrocław II Inowrocław Świętego Krzyża 67
16. Inowrocław II Pieranie św. Mikołaja Bp. 21
17. Kiszkowo Rejowiec 

Poznański
NSPJ 1

18. Kiszkowo Wronczyn św. Stanisława BM 3
19. Kleczew Ostrowite MB Częstochowskiej 17
20. Kłecko Kłecko św. Jerzego i Jadwigi 7
21. Miłosław Kołaczkowo św. Szymona i Judy 5
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Dekanat Miejscowość Parafia 2013
22. Miłosław Miłosław św. Jakuba Ap. 35
23. Mogilno Mogilno św. Jakuba Apostoła 

Większego
19

24. Pobiedziska Jerzykowo Niepokalanego Serca NMP 11
25. Rogowo Janowiec Wlkp. św. Mikołaja 19
26. Rogowo Rogowo św. Doroty 166
27. Rogoźno Rogoźno Świętego Ducha 21
28. Rogoźno Rogoźno św. Wita 14
29. Strzelno Strzelce Narodzenia NMP 10
30. Strzelno Strzelno Trójcy Świętej 11
31. Strzelno Wronowy św. Ignacego z Loyoli 7
32. Trzemeszno Orchowo Wszystkich Świętych 12
33. Trzemeszno Trzemeszno Wniebowzięcia NMP 111
34. Wągrowiec Wągrowiec św. Wojciecha 56
35. Września I Września Świętego Krzyża 56
36. Września II Września św. Królowej Jadwigi 50
37. Zagórów Zagórów św. Piotra i Pawła 42
38. Złotniki Kuj. Tuczno św. Piotra i Pawła 12
39. Żnin Żnin św. Floriana 24
40. Żnin Żnin NMP Królowej Polski 33

Razem 1137

Na podstawie danych dostarczonych do Referatu Rodzin.

 Gniezno, dnia 31 grudnia 2013 r.
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Kard. Gerhard Ludwig Müller,  
prefekt Kongregacji Nauki Wiary

moc łaSKI

Studiowanie problematyki wiernych, którzy zawarli ponowny 
związek cywilny po rozwodzie nie jest rzeczą nową i  Kościół zawsze 
traktował ją bardzo poważnie, aby pomóc zainteresowanym osobom, ze 
względu na to, że małżeństwo jest sakramentem, który w sposób szcze-
gólnie głęboki przenika rzeczywistość osobową, społeczną i historyczną 
człowieka. Z uwagi na to, że w krajach o dawnej tradycji chrześcijań-
skiej rośnie liczba osób, których dotyczy to zjawisko, jest to problem 
duszpasterski o wielkim zasięgu. Dziś wierzący bardzo poważnie zadają 
sobie pytanie: czy Kościół nie może, na określonych warunkach, dopu-
ścić do sakramentów wiernych, którzy zawarli powtórne małżeństwo? 
Czy w odniesieniu do tej kwestii Kościół ma na zawsze związane ręce? 
Czy teolodzy naprawdę rozważyli wszystkie tego implikacje i  konse-
kwencje?

Kwestie te muszą być rozważane zgodnie z katolicką nauką o mał-
żeństwie. W pełni odpowiedzialne podejście duszpasterskie implikuje 
teologię, która zdaje się na objawiającego się Boga, ofiarowując Mu 
„«pełne poddanie umysłu i woli» oraz ochotnie przyjmując udzielone 
przez Niego objawienie” (Sobór Watykański II, Konstytucja dogma-
tyczna Dei Verbum, n. 5). Jeśli chcemy, by autentyczna nauka Kościoła 
była zrozumiała, musimy wyjść od Słowa Bożego, które znajduje się 
w Piśmie świętym, jest przedstawione w Tradycji Kościoła i zinterpre-
towane w zobowiązujący sposób przez Magisterium.

śwIadectwo pISma śwIęteGo

Sięganie bezpośrednio do Starego Testamentu, by rozważyć tę 
kwestię, wiąże się z pewnymi trudnościami, ponieważ wówczas na mał-
żeństwo nie patrzono jeszcze jak na sakrament. Słowo Boże w Starym 
Testamencie jest jednakże znaczące również dla nas, ponieważ Jezus na-
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leży do tej tradycji i na niej jest oparta Jego argumentacja. W Dekalogu 
jest przykazanie „Nie będziesz cudzołożył” (Wj 20,14), ale w  innych 
miejscach rozwód jest uważany za możliwy. Według Pwt 24,1-4 Moj-
żesz ustanowił, że mężczyzna może napisać kobiecie list rozwodowy 
i odesłać ją ze swego domu, jeśli przestaje darzyć ją życzliwością. W na-
stępstwie tego mężczyzna i  kobieta mogą zawrzeć ponowne małżeń-
stwo. Obok akceptacji rozwodu Stary Testament wyraża również pew-
ne zastrzeżenia co do tej praktyki. Dokonane przez proroków porów-
nanie przymierza Boga z Izraelem do małżeństwa zawiera zarówno ideał 
jednożeństwa, jak też ideał nierozerwalności. Jasno wyraża to prorok 
Malachiasz: „niech nikt nie opuszcza przeniewierczo żony swojej mło-
dości (...) żony swojego przymierza” (por. Ml 2,14-15).

Przede wszystkim kontrowersje z faryzeuszami dały Jezusowi oka-
zję do poruszenia tego tematu. Z wyraźnym dystansem odniósł się On 
do starotestamentowej praktyki rozwodu, na którą zezwalał Mojżesz 
z powodu „zatwardziałości serc” mężczyzn i wskazał na pierwotną wolę 
Boga: „Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę 
i  kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i  złączy się ze 
swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem (…) Co więc Bóg złączył, tego 
niech człowiek nie rozdziela” (Mk 10,5-9; por. Mt 19,4-9; Łk 16,18). 
Kościół katolicki w swoim nauczaniu i praktyce stale odwoływał się do 
słów Jezusa o nierozerwalności małżeństwa. Wewnętrzna więź łącząca 
oboje małżonków została ustanowiona przez samego Boga. Jest to więc 
rzeczywistość pochodząca od Boga, a zatem nie zależy już od ludzi.

Dziś niektórzy egzegeci twierdzą, że nawet w czasach apostolskich 
owe wypowiedzi Pana stosowane były z pewną elastycznością: a kon-
kretnie w przypadku porneia/cudzołóstwa (por. Mt 5,32; 19,9) oraz 
w  przypadku separacji między chrześcijaninem i  współmałżonkiem 
niechrześcijaninem (por. 1 Kor 7,12-15).

Postanowienia odnośnie do cudzołóstwa od początku były przed-
miotem ostrej dyskusji wśród egzegetów. Wielu stoi na stanowisku, że 
nie chodzi tu o wyjątki od zasady nierozerwalności małżeństwa, lecz 
o nieważne związki małżeńskie. Kościół w każdym razie nie może opie-
rać swojej nauki i praktyki na kontrowersyjnych hipotezach egzegetycz-
nych. Musi on przestrzegać jasnego nauczania Chrystusa.
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Św. Paweł przedstawia zakaz rozwodu jako wyraźną wolę Chry-
stusa: „Tym zaś, którzy trwają w  związkach małżeńskich, nakazuję 
nie ja, lecz Pan: Żona niech nie odchodzi od swego męża! Gdyby zaś 
odeszła, niech pozostanie samotna albo niech się pojedna ze swoim 
mężem. Mąż również niech nie oddala żony” (1 Kor 7,10-11). Jedno-
cześnie mocą swego autorytetu pozwala, by niechrześcijanin rozstał się 
ze współmałżonkiem, który został chrześcijaninem. W tym przypadku 
chrześcijanin nie jest już „skrępowany”, nie jest zmuszony pozostać sa-
motny (1 Kor 7,12-16). Na bazie tego stanowiska Kościół uznał, że 
tylko małżeństwo ochrzczonych mężczyzny i kobiety jest sakramentem 
we właściwym sensie i tylko do tego przypadku odnosi się bezwarunko-
wa nierozerwalność. Małżeństwo nieochrzczonych obowiązuje bowiem 
nierozerwalność, lecz w pewnych okolicznościach może być rozwiąza-
ne – ze względu na większe dobro (privilegium Paulinum). Nie jest to 
zatem wyjątek w  stosunku do nauczania Pana: nierozerwalność mał-
żeństwa sakramentalnego, małżeństwa zawartego w świetle tajemnicy 
Chrystusa, pozostaje zachowana. 

Wielkie znaczenie dla biblijnej podstawy sakramentalnego pojmo-
wania małżeństwa ma List do Efezjan, w którym mówi się: „Mężowie, 
miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego 
siebie” (Ef 5,25). A trochę dalej Apostoł dodaje: „Dlatego opuści czło-
wiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją, i będą dwoje jednym cia-
łem. Tajemnica to wielka, a ja mówię: w odniesieniu do Chrystusa i do 
Kościoła” (Ef 5,31-32). Chrześcijańskie małżeństwo jest skutecznym 
znakiem przymierza Chrystusa i  Kościoła. Małżeństwo ochrzczonych 
jest sakramentem, ponieważ naznacza i przekazuje łaskę tego przymierza.

śwIadectwo tradycjI KoścIoła

Ojcowie Kościoła i  Sobory stanowią ważne świadectwo rozwoju 
stanowiska Kościoła. Według Ojców biblijne wskazania są obowiązu-
jące. Odrzucają oni cywilne prawo o rozwodzie, uznając je za niezgod-
ne z nauczaniem Jezusa. Kościół Ojców, posłuszny Ewangelii, odrzucił 
rozwód i powtórne małżeństwo; świadectwo Ojców w odniesieniu do 
tej kwestii jest jednomyślne.
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W czasach patrystycznych wierzący rozwiedzeni, którzy zawarli 
ponowne małżeństwo cywilne nie byli dopuszczani do sakramentów 
nawet po okresie pokuty. Pewne teksty patrystyczne pozwalają sądzić, 
że nadużycia nie zawsze były rygorystycznie korygowane i że niekiedy 
szukano rozwiązań duszpasterskich dla przypadków skrajnych.

W późniejszym okresie w wielu regionach, przede wszystkim ze 
względu na rosnącą współzależność między Kościołem i  państwem, 
pojawiły się większe kompromisy. Na Wschodzie w tym kierunku zo-
stały uczynione kolejne kroki i, zwłaszcza po oddzieleniu od Stolicy 
Piotrowej, doprowadziło to do coraz bardziej liberalnej praktyki. Dziś 
w Kościołach wschodnich istnieje wiele podstaw do rozwodu, które na 
ogół są uzasadniane w odniesieniu do oikonomia, pobłażliwości dusz-
pasterskiej w  indywidualnych trudnych przypadkach, i otwierają one 
drogę do drugiego lub trzeciego małżeństwa o charakterze pokutnym. 
Praktyka ta nie jest zgodna z wolą Boga, jasno wyrażoną słowami Jezusa 
o nierozerwalności małżeństwa, i stanowi to z pewnością problem eku-
meniczny, którego nie należy lekceważyć.

Na Zachodzie reforma gregoriańska sprzeciwiła się tendencjom do 
liberalizacji i przedstawiła na nowo pierwotną koncepcję, znajdującą się 
w Piśmie świętym i u Ojców. Kościół katolicki bronił absolutnej nie-
rozerwalności małżeństwa również kosztem wielkich poświęceń i cier-
pień. Schizma „Kościoła Anglii”, który odłączył się od następcy Piotra, 
nastąpiła nie z powodu różnic doktrynalnych, ale dlatego, że papież, 
posłuszny słowu Jezusa, nie mógł zaspokoić żądania króla Henryka 
VIII, by rozwiązać jego małżeństwo.

Sobór Trydencki potwierdził naukę o nierozwiązalności małżeń-
stwa sakramentalnego i  wyjaśnił, że jest ona zgodna z  nauczaniem 
Ewangelii (por. DH 1807). Niekiedy utrzymuje się, że Kościół faktycz-
nie tolerował praktykę wschodnią, ale nie jest to zgodne z prawdą. Ka-
noniści zawsze mówili o niej jako o nadużyciu i istnieją również świa-
dectwa, że grupy chrześcijan wschodnich, którzy przyjęli katolicyzm, 
musiały podpisać wyznanie wiary, wyraźnie uznające niemożność za-
warcia drugiego lub trzeciego małżeństwa.

Sobór Watykański II przedstawił teologicznie i duchowo głębokie 
nauczanie o małżeństwie w Konstytucji duszpasterskiej Gaudium et spes 
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o Kościele w świecie współczesnym, jasno i wyraźnie ukazując również 
zasadę jego nierozerwalności. Małżeństwo pojmowane jest jako całko-
wita wspólnota, cielesna i duchowa, życia i miłości mężczyzny i kobie-
ty, którzy się sobie oddają i wzajemnie przyjmują jako osoby. Poprzez 
osobowy i wolny akt wzajemnej zgody powstaje mocą prawa Bożego 
trwała instytucja, której celem jest dążenie do dobra małżonków i ich 
potomstwa, niezależna od sądu ludzkiego: „Ta wewnętrzna jedność, 
jako wzajemne oddanie się sobie dwóch osób, a  także dobro dzieci 
wymagają pełnej wierności małżonków i  zobowiązują ich do nieroz-
łącznej jedności” (n. 48). Poprzez sakrament Bóg udziela małżonkom 
specjalnej łaski: „Jak bowiem kiedyś Bóg wyszedł na spotkanie swoje-
mu ludowi poprzez przymierze miłości i wierności, tak teraz Zbawiciel 
ludzi i Oblubieniec Kościoła przez sakrament małżeństwa wychodzi na 
spotkanie chrześcijańskim małżonkom. Pozostaje nadal z nimi, aby jak 
On sam ukochał Kościół i wydał za niego siebie samego, tak też i mał-
żonkowie we wzajemnym oddaniu kochali się nawzajem z nieustanną 
wiernością” (tamże). Poprzez sakrament nierozerwalność małżeństwa 
nabiera nowego, głębszego znaczenia: staje się ono obrazem miłości 
Boga do swojego ludu i nieodwołalnej wierności Chrystusa swojemu 
Kościołowi.

Małżeństwo może być pojmowane i przeżywane jako sakrament 
jedynie w kontekście tajemnicy Chrystusa. Jeśli małżeństwo ulega ze-
świecczeniu lub uważa się je za rzeczywistość czysto naturalną, jego sa-
kramentalny charakter zostaje przysłonięty. Małżeństwo sakramentalne 
należy do porządku łaski i jest włączone w ostateczną komunię miłości 
Chrystusa i Jego Kościoła. Chrześcijanie są powołani do przeżywania 
swojego małżeństwa w  eschatologicznym horyzoncie przyjścia króle-
stwa Bożego w Jezusie Chrystusie, wcielonym Słowie Boga.

śwIadectwo maGISterIum w czaSach dzISIejSzych

Tekstem fundamentalnym jest wciąż adhortacja apostolska Fami-
liaris consortio, opublikowana przez Jana Pawła II 22 listopada 1981 r. 
po Synodzie Biskupów, o  rodzinie chrześcijańskiej we współczesnym 
świecie, w której zostało wyraźnie potwierdzone nauczanie dogmatycz-
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ne Kościoła o małżeństwie. Z duszpasterskiego punktu widzenia adhor-
tacja apostolska mówi również o opiece nad wiernymi, którzy zawarli 
ponowne małżeństwo, biorąc ślub cywilny, choć są nadal połączeni wę-
złem sakramentalnym, ważnym dla Kościoła. W n. 84 (Rozwiedzeni, 
którzy zawarli ponowny związek) przedstawione są następujące zasady:

1. Duszpasterze, z  miłości do prawdy, mają obowiązek „właści-
wego rozeznania sytuacji”. Nie można bowiem oceniać wszystkiego 
i wszystkich w taki sam sposób.

2. Duszpasterze i wspólnoty mają „z troskliwą miłością” pomagać 
rozwiedzionym; oni również należą bowiem do Kościoła, mają prawo 
do opieki duszpasterskiej i muszą mieć możliwość uczestniczenia w ży-
ciu Kościoła.

3. Nie mogą jednak być dopuszczeni do Eucharystii. W związku 
z tym podane są dwa powody: a) „ich stan i sposób życia obiektywnie 
zaprzeczają tej więzi miłości między Chrystusem i  Kościołem, którą 
wyraża i urzeczywistnia Eucharystia”; b) „dopuszczenie ich do Eucha-
rystii wprowadzałoby wiernych w błąd lub powodowałoby zamęt co do 
nauki Kościoła o nierozerwalności małżeństwa”. Pojednanie w  sakra-
mencie pokuty – które otworzyłoby drogę do komunii eucharystycznej 
– może nastąpić tylko wtedy, gdy zostanie wyrażony żal za to, co się 
stało, i  gotowość do „takiej formy życia, która nie stoi w  sprzeczno-
ści z nierozerwalnością małżeństwa”. Oznacza to konkretnie, że kiedy 
nowy związek nie może zostać rozwiązany z ważnych powodów – jak na 
przykład wychowanie dzieci – mężczyzna i kobieta „postanawiają żyć 
w pełnej wstrzemięźliwości”.

4. Ze względów teologiczno-sakramentalnych, a nie drogą naci-
sku prawnego, wyraźnie zabrania się duchownym, dopóki pierwsze 
małżeństwo pozostaje ważne, dokonania „jakiejkolwiek ceremonii” na 
rzecz rozwiedzionych, którzy zawierają ponowne małżeństwo, biorąc 
ślub cywilny.

List Kongregacji Nauki Wiary dotyczący przyjmowania komunii 
eucharystycznej przez wiernych rozwiedzionych, żyjących w  nowych 
związkach, z 14 września 1994 r., potwierdził, że praktyka Kościoła w tej 
kwestii „nie może być zmieniana w zależności od różnych sytuacji” (n. 5). 
Wyjaśnia się ponadto, że wierzący, których to dotyczy, nie powinni przy-
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stępować do komunii św., opierając się na swoim osądzie sumienia: „Jeśli 
zaś sądzi on, że jest to możliwe, (...) pasterze i spowiednicy muszą po-
uczyć go, że taki sąd sumienia jawnie sprzeciwia się nauczaniu Kościoła” 
(n. 6). W przypadku wątpliwości co do ważności małżeństwa, które się 
rozpadło, winny być one zweryfikowane przez kompetentne w dziedzinie 
małżeństwa organy sądownicze (por. n. 9). Pozostaje sprawą fundamen-
talnej wagi, aby „z troską i miłością czynić wszystko, co może umocnić 
w miłości Chrystusa i Kościoła wiernych, którzy znajdują się w nieregu-
larnej sytuacji małżeńskiej. Jedynie w ten sposób będą oni mogli przyjąć 
w pełni orędzie o małżeństwie chrześcijańskim oraz przezwyciężyć w wie-
rze cierpienie, którego źródłem jest ich sytuacja. W działalności dusz-
pasterskiej powinno się dołożyć wszelkich starań, aby było jasne, że nie 
chodzi o żadną dyskryminację, lecz jedynie o absolutną wierność woli 
Chrystusa, który przywrócił i na nowo nam powierzył nierozerwalność 
małżeństwa jako dar Stwórcy” (n. 10). 

W posynodalnej adhortacji Sacramentum caritatis z  22 lute-
go 2007  r. Benedykt XVI nawiązuje do prac wcześniejszego Synodu 
Biskupów poświęconego Eucharystii i  przypomina o  ich wartości. 
W  n.  29 wypowiada się o  sytuacji wiernych rozwiedzionych, którzy 
zawarli nowe związki, nie wahając się określić jej jako „delikatny i zło-
żony problem duszpasterski”. Benedykt XVI potwierdza „praktykę Ko-
ścioła, opartą na Piśmie świętym (por. Mk 10,2-12), niedopuszczania 
do sakramentów osób rozwiedzionych, które zawarły nowe związki”, 
jednak błaga wręcz pasterzy, aby poświęcali „szczególną uwagę” tym 
osobom „w ich pragnieniu kultywowania, na tyle, na ile to jest moż-
liwe, chrześcijańskiego stylu życia poprzez uczestnictwo we Mszy św., 
choć bez przyjmowania komunii św., słuchanie słowa Bożego, adorację 
eucharystyczną, modlitwę, uczestnictwo w życiu wspólnotowym, szcze-
rą rozmowę z kapłanem czy ojcem duchownym, oddawanie się czynnej 
miłości, dziełom pokuty oraz zaangażowaniu w  wychowanie dzieci”. 
Potwierdzone zostaje, że w  przypadku wątpliwości co do ważności 
związku małżeńskiego, który został przerwany, winny być one uważnie 
zbadane przez trybunały kompetentne w kwestiach małżeństwa.

Współczesna mentalność pozostaje raczej w sprzeczności z chrze-
ścijańskim rozumieniem małżeństwa, zwłaszcza odnośnie do jego 
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nierozerwalności i otwarcia na życie. Ponieważ wielu chrześcijan żyje 
pod wpływem takiego kontekstu kulturowego, małżeństwa w naszych 
dniach bywają prawdopodobnie częściej nieważne, niż były w  prze-
szłości, albowiem brakuje woli zawarcia związku małżeńskiego zgodnie 
z rozumieniem katolickiej nauki o małżeństwie, a także przynależność 
do życiowego kontekstu wiary jest bardzo ograniczona. Dlatego zwery-
fikowanie ważności małżeństwa jest istotne i może prowadzić do roz-
wiązania problemów. W przypadkach, gdy nie jest możliwe stwierdze-
nie nieważności małżeństwa, istnieje możliwość rozgrzeszenia i komu-
nii eucharystycznej, jeżeli postępuje się zgodnie z zatwierdzoną prak-
tyką kościelną, w myśl której należy żyć razem „jako przyjaciele, jak 
brat i siostra”. Błogosławienia nieregularnych związków należy „unikać 
w  każdym przypadku (…), aby nie powodowało to wśród wiernych 
zamieszania odnośnie do wartości małżeństwa”. Błogosławienie (bene-
dictio – przyzwolenie ze strony Boga) relacji, która jest sprzeczna z wolą 
Bożą, należy uznać za sprzeczność samą w sobie.

W homilii wygłoszonej w Mediolanie 3 czerwca 2012 r. z okazji 
VII Światowego Spotkania Rodzin Benedykt XVI powrócił do tego bo-
lesnego problemu: „Chciałbym poświęcić słowo także wiernym, którzy 
podzielają naukę Kościoła dotyczącą rodziny, lecz przeżyli ból porażki 
i separacji. Wiedzcie, że papież i Kościół wspierają was w trudach. Za-
chęcam was do trwania w jedności z waszymi wspólnotami, wyrażając 
zarazem życzenie, aby diecezje poprzez stosowne inicjatywy zapewniły 
wam odpowiednie przyjęcie i towarzyszenie”.

Ostatni Synod Biskupów, którego tematem była „Nowa ewangeli-
zacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej” (7-28 października 2012 r.), 
na nowo zajął się sytuacją wiernych, którzy po rozpadzie jedności życia 
małżeńskiego (nie rozpadzie małżeństwa, które istnieje nadal jako sa-
krament) wstąpili w nowe związki i żyją razem bez sakramentalnej wię-
zi małżeńskiej. W końcowym orędziu ojcowie synodalni skierowali do 
wiernych, znajdujących się w tych sytuacjach, następujące słowa: „Tym 
wszystkim osobom chcemy powiedzieć, że miłość Pana nikogo nie 
opuszcza, że także Kościół je kocha i jest domem otwartym dla wszyst-
kich, że pozostają członkami Kościoła, nawet jeżeli nie mogą otrzymać 
sakramentalnego rozgrzeszenia i Eucharystii. Niech wspólnoty katolic-
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kie będą otwarte na osoby żyjące w takich sytuacjach i wspomagają je 
na drodze nawrócenia i pojednania”. 

rozważanIa antropoloGIczne I teoloGIczno-SaKramentalne 

Nauka o nierozerwalności małżeństwa często spotyka się z niezro-
zumieniem w zlaicyzowanym środowisku. Tam, gdzie zagubione zostały 
podstawowe racje wiary chrześcijańskiej, zwykła konwencjonalna przy-
należność do Kościoła nie jest już wystarczająca, by prowadzić do waż-
nych wyborów życiowych ani dać jakiegokolwiek wsparcia w kryzysach 
stanu małżeńskiego – dotyczy to również kapłaństwa i życia konsekro-
wanego. Wielu się zapytuje: jak mogę związać się na całe życie z jedną 
kobietą/z jednym mężczyzną? Kto może mi powiedzieć, jak będzie po 
dziesięciu, dwudziestu, trzydziestu, czterdziestu latach małżeństwa? Czy 
rzeczywiście jest możliwy definitywny związek z jedną tylko osobą? Licz-
ne doświadczenia zrywanej dzisiaj jedności małżeńskiej umacniają scep-
tycyzm ludzi młodych w odniesieniu do ostatecznych życiowych decyzji.

Z drugiej strony, ideał wierności w  relacji mężczyzny i  kobiety, 
oparty na porządku stworzenia, nie stracił bynajmniej swojej atrakcyj-
ności, jak wykazują ostatnie ankiety przeprowadzane wśród młodzie-
ży. Większość z nich pragnie stałej i trwałej relacji, co odpowiadałoby 
również duchowej i moralnej naturze człowieka. Ponadto należy wspo-
mnieć o  wartości antropologicznej nierozerwalnego małżeństwa: po-
zwala to uchronić małżonków od samowoli i tyranii uczuć oraz stanów 
ducha; pomaga im stawiać czoło osobistym trudnościom i przezwycię-
żać bolesne doświadczenia; chroni przede wszystkim dzieci, które naj-
bardziej cierpią z powodu rozpadu małżeństw.

Miłość jest czymś więcej niż uczuciem i instynktem; w swej istocie 
jest poświęceniem się. W miłości małżeńskiej dwie osoby mówią sobie, 
jedno drugiemu, świadomie i dobrowolnie: tylko ty – i ty na zawsze. 
Słowa Pana: „Co (…) Bóg złączył...” odpowiadają obietnicy pary: „Bio-
rę ciebie za męża... biorę ciebie za żonę... Chcę cię kochać i szanować 
do końca życia, dopóki śmierć nas nie rozdzieli”. Kapłan błogosławi 
przymierze, które małżonkowie zawarli ze sobą przed Bogiem. Jeśli ktoś 
miałby wątpliwości co do faktu, że więź małżeńska ma wartość onto-
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logiczną, może posłuchać nauki Słowa Bożego: „Stwórca od początku 
stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. (…) Dlatego opuści człowiek 
ojca i matkę i  złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. 
A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem” (por. Mt 19,4-6).

Dla chrześcijan ważny jest fakt, że małżeństwo ochrzczonych, 
włączonych w Ciało Chrystusa, ma charakter sakramentalny, a zatem 
stanowi rzeczywistość nadprzyrodzoną. Jednym z  najpoważniejszych 
problemów duszpasterskich jest fakt, że współcześnie wiele osób osą-
dza małżeństwo wyłącznie według kryteriów światowych i pragmatycz-
nych. Ten, kto myśli według „ducha świata” (1 Kor 2,12), nie potrafi 
zrozumieć sakramentalnego charakteru małżeństwa. Kościół nie może 
reagować na coraz większy brak zrozumienia świętości małżeństwa 
pragmatycznym dostosowaniem się do tego, co jawi się jako nieuchron-
ne, a jedynie ufnością w „Ducha, który jest z Boga, dla poznania dobra, 
jakim Bóg nas obdarzył” (1 Kor 2,12). Małżeństwo sakramentalne jest 
świadectwem mocy łaski, która przemienia człowieka i  przygotowu-
je cały Kościół do Miasta Świętego, nowego Jeruzalem, sam Kościół 
przygotowany, „przystrojony jak oblubienica dla swojego męża” (por. 
Ap 21,2). Ewangelię o świętości małżeństwa należy głosić z profetycz-
ną odwagą. Prorok letni szuka w dostosowaniu się do ducha czasów 
swojego własnego zbawienia, a nie zbawienia świata w Jezusie Chry-
stusie. Wierność obietnicom małżeńskim jest profetycznym znakiem 
zbawienia, które Bóg daje światu: „Kto może pojąć, niech pojmuje!” 
(Mt 19,12). Miłość małżeńska jest oczyszczana, umacniana i rozwijana 
dzięki łasce sakramentalnej: „Miłość ta, okazywana we wzajemnym za-
ufaniu i szczególnie uświęcona sakramentem Chrystusa, pozostaje cia-
łem i duchem nierozerwalnie wierna na dobre i złe i dlatego są jej obce 
cudzołóstwo i rozwody” (Gaudium et spes, n. 49).

Małżonkowie zatem, mając udział na mocy sakramentu małżeń-
stwa w definitywnej i nieodwołalnej miłości Bożej, mogą z tej racji być 
świadkami wiernej miłości Boga, umacniając nieustannie swoją miłość 
przez życie wiarą i miłością.

Oczywiście istnieją sytuacje – wie o tym każdy duszpasterz – w któ-
rych wspólne życie małżeńskie staje się praktycznie niemożliwe z poważ-
nych przyczyn, jak na przykład w przypadku przemocy fizycznej bądź 
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psychicznej. W  tych bolesnych sytuacjach Kościół zawsze zezwalał na 
separację małżonków, aby nie żyli dłużej razem. Należy jednak uściślić, 
że węzeł małżeński ważnie zawartego małżeństwa pozostaje trwały w ob-
liczu Boga i  poszczególne strony nie są wolne, by zawrzeć nowe mał-
żeństwo, dopóki żyje drugi z małżonków. Dlatego pasterze i wspólnoty 
chrześcijańskie winni dokładać starań, aby na wszelkie sposoby zachęcać 
do pojednania także w tych przypadkach albo, kiedy nie jest to możliwe, 
aby pomagać tym osobom przeżywać w wierze swoją trudną sytuację.

uwaGI teoloGIczno-moralne

Coraz częściej pojawiają się sugestie, że decyzja o  przystępowa-
niu bądź nieprzystępowaniu do komunii eucharystycznej winna być 
pozostawiona indywidualnemu sumieniu osób rozwiedzionych, które 
żyją w nowych związkach. Ten argument, opierający się na problema-
tycznym pojęciu „sumienia”, został już odrzucony w liście Kongregacji 
z 1994 r. Oczywiście w czasie każdej Mszy św. wierni mają obowiązek 
upewnienia się w swym sumieniu, czy mogą przyjąć komunię – jest to 
możliwość, której zawsze sprzeciwia się istnienie ciężkiego grzechu, nie-
wyznanego na spowiedzi. Mają oni zatem obowiązek formowania swo-
jego sumienia i dążenia do prawdy; w tym celu mogą słuchać w duchu 
posłuszeństwa Magisterium Kościoła, które pomaga im „nie odchodzić 
od prawdy o dobru człowieka, ale – zwłaszcza w  sprawach trudniej-
szych – pewną drogą dochodzić do prawdy i w niej trwać” (por. Jan 
Paweł II, Encyklika Veritatis splendor, n. 64).

Jeżeli rozwiedzeni, którzy zawarli nowe związki, są subiektywnie 
przekonani w sumieniu, że poprzednie małżeństwo nie było ważne, musi 
to być obiektywnie dowiedzione przez kompetentną w kwestii małżeń-
skiej władzę sądowniczą. Małżeństwo nie dotyczy tylko relacji między 
dwiema osobami i Bogiem, ale jest także rzeczywistością Kościoła, sa-
kramentem, o  którego ważności ma obowiązek decydować nie tylko 
poszczególny człowiek dla siebie, ale Kościół, w który jest on włączony 
poprzez wiarę i chrzest. „Jeżeli poprzednie małżeństwo wiernych rozwie-
dzionych, którzy zawarli nowe związki, było ważne, ich nowy związek nie 
może być uważany za uprawniony w żadnym wypadku, ze względu na 
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fakt, że przyjmowanie sakramentów nie może się opierać na racjach we-
wnętrznych. Sumienie jednostki jest związane tą normą bez wyjątków” 
(kard. Joseph Ratzinger, Duszpasterstwo małżeństwa musi być oparte na 
prawdzie, „L’Osservatore Romano”, 30 listopada 2011, pp. 4-5).

Również doktryna epikei, w myśl której dane prawo obowiązu-
je owszem ogólnie, ale nie zawsze ludzkie działanie może być w pełni 
z nim zgodne, nie może być w tym przypadku zastosowana, bowiem 
nierozerwalność małżeństwa sakramentalnego jest normą prawa Boże-
go, która zatem nie leży w gestii decyzji autorytetu Kościoła. Ma on jed-
nak pełną władzę – na mocy przywileju Pawłowego – wyjaśnienia, jakie 
warunki muszą być spełnione, aby małżeństwo mogło zostać określone 
jako nierozerwalne, zgodnie z  sensem przypisanym mu przez Jezusa. 
Na tej podstawie Kościół ustalił przeszkody do zawarcia małżeństwa, 
które są powodem do orzeczenia nieważności małżeństwa, i wypraco-
wał szczegółowo sposób postępowania sądowego.

Inną tendencją na rzecz dopuszczenia do sakramentów osób roz-
wiedzionych, żyjących w nowych związkach, jest powoływanie się na 
argument miłosierdzia. Jako że sam Jezus solidaryzował się z cierpią-
cymi, darząc ich swoją miłosierną miłością, miłosierdzie miałoby być 
zatem szczególnym znakiem autentycznego naśladowania. Jest to praw-
dą, ale w dziedzinie teologiczno-sakramentalnej jest to argument słaby, 
również dlatego, że cały porządek sakramentalny jest właśnie dziełem 
Bożego miłosierdzia, i nie można go odwołać, powołując się na tę samą 
zasadę, która go wspiera. Za sprawą tego, co obiektywnie brzmi jako 
fałszywe powoływanie się na miłosierdzie, można popaść w niebezpie-
czeństwo banalizacji samego wizerunku Boga, zgodnie z którym Bóg 
nie mógłby postępować inaczej, jak tylko przebaczać. Do tajemnicy 
Boga należą, oprócz miłosierdzia, także świętość i sprawiedliwość; jeżeli 
przesłania się te atrybuty Boga i nie traktuje się poważnie rzeczywistości 
grzechu, nie można też przekazywać osobom Jego miłosierdzia. Jezus 
postąpił z cudzołożną kobietą z wielką litością, ale też powiedział do 
niej: „Idź i odtąd już nie grzesz” (J 8,11). Miłosierdzie Boga nie jest 
dyspensą od Bożych przykazań i od pouczeń Kościoła; a wręcz daje ono 
moc łaski, umożliwiającej ich całkowite wypełnianie, aby podnieść się 
po upadku i aby wieść życie doskonałości, na obraz Ojca niebieskiego.
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duSzpaSterSKa troSKa

Chociaż ze względu na głęboką naturę sakramentów dopuszczenie 
do nich osób rozwiedzionych, które żyją w nowych związkach, nie jest 
możliwe, jednak dla dobra tych wiernych należy podjąć jeszcze większe 
starania objęcia ich opieką duszpasterską, jakkolwiek musi ona pozo-
stawać podporządkowana zasadom wynikającym z Objawienia i z na-
uczania Kościoła. Postępowanie wskazane przez Kościół odnośnie do 
osób bezpośrednio znajdujących się w  tych sytuacjach nie jest łatwe, 
ale muszą one wiedzieć i czuć, że Kościół im towarzyszy w drodze jako 
wspólnota uzdrawiająca i zbawienia. Poprzez swoje wysiłki zrozumie-
nia praktyki Kościoła i nieprzystępowanie do komunii św. partnerzy na 
swój sposób stają się świadkami nierozerwalności małżeństwa.

Troska o osoby rozwiedzione, które żyją w nowych związkach, nie 
powinna oczywiście ograniczać się tylko do kwestii przyjmowania Eu-
charystii. Winno to być duszpasterstwo globalne, które dążyłoby do 
możliwie jak najpełniejszego zaspokajania wymogów różnych sytuacji. 
Ważne jest, aby pamiętać, że oprócz komunii sakramentalnej istnieją 
inne sposoby wejścia w  komunię z  Bogiem. Zjednoczenie z  Bogiem 
osiąga się, kiedy zwracamy się do Niego w wierze, w nadziei i w mi-
łości, w  skrusze i  w  modlitwie. Bóg może obdarzyć swoją bliskością 
i  swoim zbawieniem osoby różnymi drogami, nawet jeżeli żyją one 
w  sytuacjach nieregularnych. Jak podkreślają ustawicznie najnowsze 
dokumenty Magisterium, pasterze i  wspólnoty chrześcijańskie mają 
obowiązek przyjmować otwarcie i  z  serdecznością osoby, które żyją 
w sytuacjach nieregularnych, aby być u ich boku z empatią, świadcząc 
faktyczną pomoc, i aby umożliwiać im odczucie miłości Dobrego Pa-
sterza. Duszpasterstwo opierające się na prawdzie i na miłości zawsze 
i wciąż na nowo będzie znajdować w tej dziedzinie drogi, którymi nale-
ży podążać, i najbardziej odpowiednie formy. 

23 października 2013 r. 

źródło: http://ekai.pl/wydarzenia/temat_dnia/x71821/abp-muller-o-sakramentach-
-dla-rozwiedzionych/ [dostęp: 31.12.2013 r.].



Ks. dr Przemysław Kwiatkowski

dom wIary, dom rodzInny w śwIetle nauKI  
SoBoru watyKańSKIeGo II  

I KatechIzmu KoścIoła KatolIcKIeGo

1. ewanGelIa na wycIąGnIęcIe ręKI

W ostatnich miesiącach swego pontyfikatu Benedykt XVI szcze-
gólną uwagę poświęcił zagadnieniu rodziny. W tym, co przybliżył nam 
poranny wykład prof. Andrzeja Kochańskiego, a  co dotyczy walki 
o prawdę i piękno człowieka, wyraźnie słychać echo słów papieża, jaki-
mi podsumowywał on ubiegły rok kalendarzowy:

„(...) pomimo wszelkich wrażeń temu przeczących, rodzina jest silna 
i  żywa także i dziś. Bezsporny jest jednak także kryzys, który (...) 
zagraża samym jej podstawom. Uderzyło mnie, że podczas Synodu 
wielokrotnie podkreślano znaczenie w przekazywaniu wiary rodziny 
jako autentycznego miejsca, w którym przekazywane są podstawo-
we formy bycia osobą ludzką. Uczymy się ich żyjąc nimi, a  także 
wspólnie cierpiąc. (...) w kwestii rodziny nie chodzi tylko o okre-
śloną formę społeczną, ale o  samego człowieka – o  pytanie, kim 
jest człowiek i co należy czynić, aby być człowiekiem we właściwy 
sposób”.

Używając języka obrazowego, moglibyśmy powiedzieć, że podob-
nie jak tabernakulum przechowuje Najświętszy Sakrament, czyli Boskie 
postacie, tak i rodzina staje się tabernakulum człowieka, gdyż wydaje 
na świat i chroni ludzkie postacie, mężczyznę i kobietę. Co więcej, spo-
glądając na rodzinę w perspektywie wiary, dostrzegamy, że autentyczna 
ludzka miłość nosi w sobie pewną część tajemnicy Boga. Mówił o tym 
Ojciec Święty Benedykt XVI u  progu Roku Wiary, odnosząc się do 
Liturgii słowa z niedzieli rozpoczynającej Synod Biskupów:
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„(...) małżeństwo samo w sobie stanowi już pewną Ewangelię, Dobrą 
Nowinę dla współczesnego świata, a zwłaszcza dla świata zdechry-
stianizowanego. Zjednoczenie mężczyzny i kobiety, ich stawanie się 
«jednym ciałem» w miłości i  to miłości owocnej i nierozerwalnej, 
jest znakiem mówiącym z  mocą o  Bogu, z  wymownością, która 
w  naszych dniach stała się większa, ponieważ niestety z  różnych 
powodów małżeństwo właśnie w regionach ewangelizowanych już 
od dawna przeżywa głęboki kryzys. Nie jest to przypadek. Małżeń-
stwo związane jest z wiarą nie w sensie ogólnikowym. Małżeństwo, 
jako więź miłości wiernej i nierozerwalnej, jest oparte na łasce, która 
pochodzi od Trójjedynego Boga, który w Chrystusie umiłował nas 
miłością wierną aż po krzyż. Dzisiaj jesteśmy w  stanie pojąć całą 
prawdę tego stwierdzenia, z uwagi na kontrast z bolesną rzeczywi-
stością wielu małżeństw, które niestety się rozpadają. Istnieje wyraź-
ne powiązanie kryzysu wiary i kryzysu małżeństwa”1.

Taki stosunek nacechowany realizmem, prostotą i zaufaniem jest 
przedłużeniem myśli Soboru Watykańskiego II, przypomnianej i po-
głębionej przez Katechizm Kościoła Katolickiego2. Wymownym zna-
kiem była już decyzja Ojców soborowych, którzy umieścili nauczanie 
o małżeństwie i rodzinie w Konstytucji dogmatycznej o Kościele oraz 
w Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym, su-
gerując nam, aby popatrzeć na Kościół jako rodzinę, a na rodzinę jako 
Kościół domowy. Jest to jednak przede wszystkim wyraźne przypo-
mnienie, że małżeństwo i rodzina nie mogą pozostać zamknięte w sobie 
samych. W przeciwnym wypadku zaprzeczą temu, czym rzeczywiście 
są. Ich najgłębsza natura przejawia się w budowaniu domu, to znaczy 

 1 Tenże, Homilia podczas Mszy św. na rozpoczęcie Synodu Biskupów, 7 paź-
dziernika 2012.
 2 Por. Katechizm Kościoła Katolickiego, 1604. Bóg, który stworzył człowie-
ka z miłości, powołał go także do miłości, która jest podstawowym i wrodzonym 
powołaniem każdej istoty ludzkiej. Człowiek został bowiem stworzony na obraz 
i podobieństwo Boga (por. Rdz 1,27), który sam jest Miłością (por. 1 J 4,8.16). Po-
nieważ Bóg stworzył mężczyznę i kobietę, ich wzajemna miłość staje się obrazem 
absolutnej i niezniszczalnej miłości, jaką Bóg miłuje człowieka.
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w stawaniu się miejscem spotkania Boga ze światem, a przez to jedyną 
nadzieją na jego przemianę.

Aby lepiej zrozumieć tego ducha – należałoby powiedzieć to „dzie-
ło Ducha”, który jest Panem i Ożywicielem – wystarczy posłuchać słów 
abp. Karola Wojtyły, stanowiących fragment listu pisanego do przyja-
ciół podczas prac nad schematem XIII, z którego zrodziła się konsty-
tucja Gaudium et spes. Tych kilka zdań doskonale wyjaśnia dzisiejszą 
potrzebę poszukiwania i korzystania z treści zawartych w dokumentach 
soborowych i  Katechizmie. Jeśli oprócz tego uświadomimy sobie, że 
właśnie taką życiową i rodzinną drogą przebiega świętość – Jan Paweł 
II zostanie wkrótce kanonizowany, a Jurek Ciesielski, odbiorca listu, to 
Sługa Boży oczekujący na beatyfikację – to wymowna staje się troska 
o  to, ażeby obydwie te książki, zielona i  błękitna, nigdy nie zostały 
zakurzone, ani podczas Roku Wiary, gdy są wystawione w naszych pa-
rafialnych kościołach, ani później. W październiku 1965 r. metropolita 
krakowski pisał tak:

„Drodzy Moi, Danusiu i Jurku!
Piszę z Rzymu i proszę Was, abyście przy okazji pozdrowili wszystkie 
młode małżeństwa i wszystkich w ogóle przyjaciół. Kiedy tematem 
dyskusji jest sprawa małżeństwa i rodziny, myślę o Was, myślę zresz-
tą bardzo często. Codziennie modlę się za te małżeństwa, które Pan 
Bóg pozwolił mi osobiście pobłogosławić. Modlę się o rozwiązanie 
tych głęboko ludzkich i  często niełatwych problemów życiowych, 
jakie małżeństwo i życie rodzinne ze sobą niesie. Widzę te problemy 
od strony nauki Kościoła, od strony prawdy objawionej, ale staram 
się też widzieć – i dzięki Wam widzę – od strony życia i realizacji.
Nie wymieniam żadnych imion, aby kogoś nie opuścić, ale pozdra-
wiam serdecznie wszystkich i  wszystkich Bogu polecam. Razem 
z dziećmi. Wujek”3.

 3 K. Wojtyła, List do Jerzego i  Danuty Ciesielskich, 11 października 1965. 
Warto także przypomnieć kazanie arcybiskupa z 6 stycznia 1966 r.: K. Wojtyła, 
Powołanie małżeńskie w posłannictwie Kościoła [w:] tenże, Odnowa Kościoła i świa-
ta. Refleksje soborowe, Fundacja Jana Pawła II – Wydawnictwo św. Stanisława BM, 
Kraków – Rzym 2011, s. 317-320.
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2. z chryStuSem pod jednym dachem

Otwierając konstytucję Gaudium et spes i czytając tytuły poszczegól-
nych rozdziałów, widzimy, że małżeństwo i rodzina zostały zaliczone do 
aktualnie najbardziej palących problemów. W istocie jednak nauczanie 
soborowe nie traktuje tej kwestii na zasadzie problemu do rozstrzygnię-
cia. Z każdym zdaniem staje się coraz bardziej oczywiste, że chodzi raczej 
o to, aby docenić i rozpowszechnić prawdę i piękno, „wrodzoną godność 
tego stanu i jego niezwykłą wartość sakralną” (por. KDK 47). Tym wła-
śnie odznacza się spojrzenie wiary. Nie ogranicza ono małżeństwa i rodzi-
ny do mniej lub bardziej przypadkowego spotkania, do narodzin dzie-
ci i procesu wychowawczego, do udanej czy też pogmatwanej historii. 
W miejsce tego dostrzega i wyznaje, że twórcą małżeństwa jest sam Bóg 
(por. KDK 48), który zechciał je „szczególnym darem swej łaski i miłości 
uzdrowić, udoskonalić i wywyższyć” (KDK 49).

Pierwszą cechą charakterystyczną tej „wielkiej tajemnicy”– jak na-
zywa ją św. Paweł (por. Ef 5,32) – jest spotkanie z Chrystusem i Jego 
trwała obecność pośród małżonków. Sobór Watykański II przedstawia 
to w następujący sposób:

„Jak bowiem niegdyś Bóg wyszedł naprzeciw swemu ludowi z przy-
mierzem miłości i wierności, tak teraz Zbawca ludzi i Oblubieniec 
Kościoła wychodzi naprzeciw chrześcijańskich małżonków przez sa-
krament małżeństwa. I pozostaje z nimi nadal po to, aby tak jak On 
umiłował Kościół i wydał zań Siebie samego, również małżonkowie 
przez obopólne oddanie się sobie miłowali się wzajemnie w trwałej 
wierności” (KDK 48).

W niespełna trzydzieści lat później w Katechizmie Kościoła Kato-
lickiego dodaje z kolei:

„[Zbawca i Oblubieniec] pozostaje z nimi, daje im moc pójścia za 
Nim i wzięcia na siebie swojego krzyża, podnoszenia się po upad-
kach, przebaczania sobie wzajemnie, wzajemnego noszenia swo-
ich ciężarów (por. Ga 6,2). Pomaga im, by byli «sobie wzajemnie 
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poddani w bojaźni Chrystusowej» (Ef 5,21) i miłowali się miłością 
nadprzyrodzoną, delikatną i płodną. W radościach ich miłości i ży-
cia rodzinnego daje im już tutaj przedsmak uczty Godów Baranka” 
(KKK 1642).

Prawda małżeństwa w perspektywie wiary polega nie tyle na zewnętrz-
nej pomocy, która wzmacnia ludzkie uczucia i  starania, co raczej na ży-
wej relacji z Bogiem, który wprowadza małżonków w historię zbawienia. 
Wszystko to, co wydarza się na kartach Objawienia, od Księgi Rodzaju aż 
po Apokalipsę, na wskroś oblubieńcze i rodzinne, realizuje się sakramen-
talnie, czyli widzialnie i owocnie we wspólnej historii męża i żony. A zatem 
nie jest to jedynie ich własna historia, lecz dopełnienie „wielkiej tajemnicy, 
w odniesieniu do Chrystusa i Kościoła” (por. Ef 5,32).

Każde powołanie chrześcijańskie jest osobistym wezwaniem do 
tego, by doświadczyć i zaświadczyć, co to znaczy, że: „żyję już nie ja, 
lecz żyje we mnie Chrystus” (por. Gal 2,20). Powołanie małżeńskie jest 
jednak zaproszeniem do wyjątkowego spotkania. Angażuje ono jedno-
cześnie mężczyznę i  kobietę, którzy tak bardzo różni pod względem 
płci i  cielesności, charakteru i wrażliwości, zdolności i pragnień stają 
się „dwoje jednym ciałem” (por. Mt 19,6)4. To wewnątrz tej wspólnoty 
mąż i żona przeżywają miłość Chrystusa, który wydaje Siebie samego 
za Kościół, Jego Ciało i Oblubienicę. Każde z nich jest zakorzenione 
w Panu – a właściwie poślubione Jemu, jak zaznacza Katechizm – po-
przez chrzest, bierzmowanie, Eucharystię. W sakramencie małżeństwa 
otrzymują od Oblubieńca nowy dar łaski: od chwili zaślubin wspólnie 
do Niego należą. Ślubują nie tylko sobie nawzajem, lecz przez Chrystu-
sa, z Chrystusem i w Chrystusie, po to, aby na Nim wspólnie wznosić 
dom rodzinny (por. Mt 7,24-25), w którym każdy może być przyjęty 
pod dach:

 4 Jak pisał K. Wojtyła w Przed sklepem jubilera: „Nowi ludzie (...) / dotąd dwo-
je, lecz jeszcze nie jedno, / odtąd jedno, chociaż nadal dwoje”. K. Wojtyła, Przed 
sklepem jubilera. Medytacje nad sakramentem małżeństwa od czasu do czasu prze-
chodzące w dramat [w:] Tutte le opere letterarie, red. G. Reale, Mondadori, Milano 
2005, s. 792.



69V. Artykuły

„Całe życie chrześcijańskie nosi znamię oblubieńczej miłości Chry-
stusa do Kościoła. Już chrzest jako wejście do Ludu Bożego wyraża 
tajemnicę zaślubin. Jest on, jeśli tak można powiedzieć, obmyciem 
weselnym (por. Ef 5,26-27), które poprzedza ucztę weselną – Eu-
charystię. Małżeństwo chrześcijańskie staje się z kolei skutecznym 
znakiem, sakramentem przymierza Chrystusa i Kościoła (…) ozna-
cza łaskę i jej udziela” (KKK 1617).

Gdybyśmy więc chcieli przygotować dowód osobisty małżeństwa 
i  rodziny, to musiałyby się tam znaleźć nie tylko imiona, adresy, dane 
dzieci, zebrane razem zalety i wady, ale przede wszystkim dwa proste zda-
nia: „stworzeni na obraz i podobieństwo Trójcy” (por. Rdz 1,26-28) oraz 
„domownicy Chrystusa, który kocha do końca” (por. Ef 2,18-22). Moż-
na je co prawda wyrażać innymi słowami, niemniej jednak zawsze będą 
odkrywać tę samą tajemnicę, tak jak ujął to bł. Jan Paweł II w Tryptyku 
Rzymskim:

„Został im przez Boga zadany dar.
Wzięli w siebie – na ludzką miarę – to 
wzajemne obdarowanie, które jest w Nim”5.

Specyfika małżeństwa w perspektywie wiary nie polega na niczym 
innym, jak na codziennej, wiernej i owocnej obecności Boga. Tylko tyle 
i aż tyle. Nie zmienia się zatem natura małżonków, pozostaje całe ludzkie 
piękno i trud bycia mężczyzną i kobietą, ojcem i matką, które angażują 
ich cielesność. Nowością jest Chrystus na wyciągnięcie ręki, który w mężu 
i żonie, a później w rodzicach, dzieciach, rodzeństwie nieustannie zbawia 
człowieka i świat. Jak mówi konstytucja Lumen gentium, w tym przejawia 
się ich „własny dar wśród Ludu Bożego” (KK 11).

Oto dlaczego wiara w rodzinie i wiara w rodzinę stanowi istotną 
różnicę. Nie potrzeba wiary do tego, aby mówić, że ludzie się żenią 
i wychodzą za mąż, mają dzieci i je wychowują, pracują i świętują. Jed-
nak bez niej nie można powiedzieć i w pełni doświadczyć, że oto teraz 

 5 Jan Paweł II, Tryptyk Rzymski, II. 3, Prasakrament.
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dwoje ludzi uobecnia miłość Chrystusa i  Kościoła, w  czterech ścia-
nach własnego domu i poza nim. Jedno z większych wyzwań stojących 
przed Kościołem polega właśnie na odkryciu i pielęgnowaniu tej wraż-
liwości. Wiara bowiem nazywa rzeczy po imieniu. Ona podpowiada, 
że gdy kapłan przebacza, to sam Chrystus przebacza, że gdy kapłan 
konsekruje, to sam Chrystus konsekruje. Ta sama wiara przynagla, aby 
w mężu, który kocha żonę, rozpoznać Chrystusa, który ją także miłu-
je. Aby w żonie, która obdarza miłością męża, rozpoznać Emmanuela,  
Boga-z-nami, który kocha Swym Sercem, myślą, siłą, duszą. Dokładnie 
w ten sposób przedstawia to Katechizm:

„Sakrament małżeństwa jest znakiem związku Chrystusa i Kościoła. 
Udziela on małżonkom łaski miłowania się wzajemnie tą miłością, 
jaką Chrystus umiłował Kościół” (KKK 1661).

Przyzwyczailiśmy się do tego, aby pozdrawiać osoby duchowne 
imieniem Pana Jezusa (nawet jeśli coraz bardziej się od tego odzwy-
czajamy). Małżeństwo, w  którym sakramentalnie mieszka Wcielone 
Słowo, we wszystkim tym, co przeżywa, w każdym miejscu i czasie mo-
głoby – i faktycznie może – usłyszeć: „Niech będzie pochwalony Jezus 
Chrystus”. Wyjątkowy charakter małżeństwa przejawia się w  tym, że 
mąż i żona żyją takim wyznaniem wiary w najbardziej zwyczajnym, co-
dziennie powtarzanym: „Dzień dobry”. Wierze w sakramencie małżeń-
stwa obce jest każde rozdwojenie, które próbuje zamykać Bożą obec-
ność w powierzchownej pobożności, zaniedbując ją i zagłuszając przy 
rodzinnym stole, czy też odwrotnie.

Świadomość tego wyjątkowego spotkania i  obecności całkowi-
cie przeobraża życie rodzinne, ale też programy duszpasterskie. Aby 
to sprawdzić, wystarczyłoby zapytać, na ile nasze przygotowanie do 
małżeństwa wychowuje narzeczonych do przyjęcia Chrystusa, który 
od dnia zaślubin zamieszka w ich domu. Na ile zdajemy sobie sprawę 
z tego, że w każdym domu rodzinnym, nie tylko w Wigilię, ale zawsze, 
można przygotować jedno wolne nakrycie i krzesło, w oczekiwaniu na 
niespodziewanego gościa, lecz jeszcze bardziej na znak wiernej obecno-
ści Chrystusa?
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Z pewnością będzie przybywać par, które będą chciały pobrać się 
w kościele tylko dlatego, że ceremonia religijna jest bardziej wzruszająca 
od cywilnej, a i same zdjęcia wychodzą lepiej. Niemniej jednak, obok 
tradycyjnego przygotowania do małżeństwa, można zawsze zapropo-
nować coś głębszego, większego i piękniejszego, przynajmniej dla jed-
nej pary narzeczonych rocznie. W przeciwnym wypadku pozostanie-
my duszpasterstwem straconych okazji, które drukuje plakaty o nowej 
ewangelizacji, ale zbyt nieśmiało otwiera Ewangelię. Świadomie mówię 
pozostaniemy, bo i ja, całkiem niedawno, podczas Mszy ślubnej pod-
szedłem do narzeczonych, żeby powiedzieć kilka słów kazania, stojąc 
przed nimi. Pamiętam ich zmieszane miny i do teraz żałuję, że uspoko-
iłem ich, mówiąc jedynie, żeby się nie bali, bo nie będę zadawał pytań. 
A należało powiedzieć, żeby się nie bali, bo tak naprawdę przychodzi 
do nich Ktoś inny, kto pozostaje o wiele bliżej i dłużej, bo to On ich 
poślubia.

3. domownIcy to wIęcej nIż GoścIe

Aby w pełni przybliżyć tę prawdę, myśl soborowa sięga jeszcze da-
lej. Oprócz „spotkania” i „obecności” wprowadza jeszcze inne kluczowe 
słowa, a mianowicie „uczestnictwo” i „konsekracja”. Kolejny fragment 
konstytucji Gaudium et spes, przypomniany później przez Katechizm 
(por. KKK 1535), mówi o tym, że:

„Prawdziwa miłość małżeńska włącza się w miłość Bożą (…), aby 
skutecznie prowadzić małżonków do Boga (…). Dlatego osobny 
sakrament umacnia i jakby konsekruje małżonków chrześcijańskich 
do obowiązków i godności ich stanu; wypełniając mocą tego sakra-
mentu swoje zadania małżeńskie i rodzinne, przeniknięci duchem 
Chrystusa, który przepaja całe ich życie wiarą, nadzieją i miłością, 
zbliżają się małżonkowie coraz bardziej do osiągnięcia własnej do-
skonałości i  obopólnego uświęcenia, a  tym samym do wspólnego 
uwielbienia Boga” (KDK 48).
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Wcześniejsza konstytucja Lumen Gentium stwierdza z kolei:

„(...) małżonkowie chrześcijańscy na mocy sakramentu małżeństwa, 
(...) wyrażają tajemnicę jedności i płodnej miłości pomiędzy Chry-
stusem i Kościołem oraz w niej uczestniczą (por. Ef 5,32)” (KK 11).

To, co uprzednio Sobór Watykański II przedstawił jako „spotka-
nie” i „obecność”, potwierdza tutaj, ukazując miłość ludzką, która jest 
włączona w miłość Bożą i w niej uczestniczy. W ten sposób Ojcowie 
soborowi przezwyciężyli napięcie, jakie w wielu dyskusjach rodziło się 
na linii natury i  łaski, antropologii i  teologii. To głębokie odczytanie 
Bożego spojrzenia na małżeństwo przypomina, że poprzez celebrację 
sakramentu małżonkowie, a wraz z nimi także rodzina, którą zakładają, 
nie tylko i nie tyle wzorują się na przykładzie miłości Chrystusa i Ko-
ścioła, lecz rzeczywiście przeżywają i dopełniają tę właśnie miłość (por. 
Kol 1,24).

Pójście za głosem, który powołuje małżonków do takiego uczest-
nictwa, wymaga wiary. Chodzi bowiem nie tylko o przyjęcie Chrystusa 
w rodzinnym domu, ale o oddanie Mu kluczy do wszystkich drzwi, aby 
nie był przechodnim gościem, lecz gospodarzem i domownikiem. Mał-
żeństwo przeżywane w ten sposób, to znaczy pielęgnowane w wierze, 
pozostaje owocne nie tylko podczas samych zaślubin. Łaska sakramentu 
ożywia każdy gest, choćby pozornie banalny, niezależnie od uczuć, jakie 
mu towarzyszą, zarówno, kiedy mąż i żona podejmują go wspólnie, jak 
i wtedy, gdy czynią go osobno. Uczestnictwo w tajemnicy stworzenia 
i odkupienia, otrzymane w darze, powoduje, że ich codzienność staje 
się nieustanną celebracją, w której Chrystus kocha swój Kościół. Jeżeli 
czerwona lampka, która płonie przy każdym tabernakulum, w pewnym 
sensie rozświetla także małżeństwo, to dzieje się tak zarówno w chwi-
lach poświęconych na modlitwę, jak i w każdej bez wyjątku części życia 
rodzinnego, która podobnie staje się modlitwą.

Włączenie w miłość Bożą nie odrywa rodziny od tego, co zwyczaj-
ne i codzienne. Wręcz przeciwnie, zwyczajny i powszedni dar z siebie 
jest jej niezbędnym przejawem i środowiskiem. Bóg, który wprowadza 
w tajemnicę zbawienia, wymaga konkretnej odpowiedzi, jaka rodzi się 
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z konsekracji, to znaczy z radykalnej przynależności do Niego. Odkry-
cie tego, że można kochać miłością Chrystusa do Kościoła i że jedynie 
taka miłość prawdziwie karmi, prowadzi ostatecznie do pytania o to, 
w jaki sposób okazać to mężowi, żonie, dzieciom, braciom. Wówczas 
każdy obszar życia staje się ważny, począwszy od pierwszego aż do ostat-
niego spojrzenia, gestu i słowa, jakie – instynktownie czy z namysłem 
– podejmuje się w ciągu dnia.

Konsekracja i uczestnictwo w miłości Bożej dotykają tego, co ludz-
kie, bez pomijania czy odkładania czegokolwiek na drugi plan. Czynią 
je prawdziwie ludzkim. Trudno bowiem mówić o duchowym wzroście, 
kiedy brakuje szczerego daru z siebie, choćby nawet częściej przekładał 
się on na wymagające przebaczanie niż na wzajemną czułość. Trud-
no doświadczać życia Bożego, dopóki się osobiście nie przekona i nie 
przyjmie, że nie wszystko da się kupić czy wymusić, zasłużyć czy spro-
wokować. To, co najważniejsze, przychodzi zawsze jako dar.

Konsekracja małżeńska odnawia i umacnia działanie Ducha Świę-
tego, otrzymanego już w chrzcie i bierzmowaniu, właśnie po to, aby 
małżonkowie dorastali do wielkości ich daru. Z tej racji tradycja Kościo-
ła usilnie zachęca, aby narzeczeni zawierali małżeństwo już jako bierz-
mowani. Z tego samego powodu polska tradycja poprzedza przysięgę 
małżeńską hymnem przyzywającym Trzecią Osobę Trójcy, „Najmilsze-
go z gości”. Jak przypomina Katechizm, wysiłki, powroty i zmagania 
małżonków, uprzedzone i dopełnione przez Ducha Świętego, realizują 
miłość Chrystusa, który ciągle oczyszcza Kościół, Swoją Oblubienicę, 
z każdej zmarszczki i skazy (por. Ef 5,25-27).

W epiklezie tego sakramentu małżonkowie otrzymują Ducha 
Świętego jako komunię miłości Chrystusa i  Kościoła (por. Ef 5,32). 
Jest On pieczęcią ich przymierza, zawsze żywym źródłem ich miłości, 
mocą, w której będzie odnawiać się ich wierność (KKK 1624). Obec-
nie, gdy z dnia na dzień coraz bardziej tracimy rodzinę, a przez to czło-
wieka, potrzeba małżeństw chrześcijańskich, które niekoniecznie będą 
się nieustannie radować, ale ukażą piękno Trójcy Świętej poprzez swoje 
człowieczeństwo: i wtedy, gdy uśmiech się ciśnie na usta, i wtedy, gdy 
o niego trudno. Uczynią to dlatego, że w Chrystusie doświadczyli od-
kupienia i wolności, które przekładają się na jedność i płodność, na dar 
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i przebaczenie. W Jego ranach jest ich zdrowie (por. Iz 53,5). Jak dotąd, 
jeszcze nikt nie wynalazł pewnego sposobu, który zapobiegłby pladze 
separacji i rozwodów. To jednak absolutnie nie oznacza, że mamy grać 
jedynie w obronie. To jest właśnie najbardziej odpowiedni czas do tego, 
by grać w ataku, ukazując piękno małżeństwa, które jest drogą do sa-
mego Boga. Zamiast tracić czas na narzekanie nad sytuacją dzisiejszej 
rodziny, na pocieszanie się, że nie jest jeszcze najgorzej, na balsamowa-
nie tego, co powierzchowne, trzeba „tracić” czas na pielęgnowanie pięk-
na małżeństw chrześcijańskich. One potrafią zachwycić i pociągnąć nie 
dlatego, że są wolne od problemów, ale dlatego, że są kochane i ko-
chają. Przyjmują pod dach zarówno synów marnotrawnych, jak i tych 
starszych, którzy się gniewają (por. Łk 15,11-32). W ten sposób wska-
zują na Tego, który zechciał powiedzieć tak wiele o Sobie poprzez swo-
je „bardzo dobre stworzenie” (por. Rdz 1,24-31); poprzez mężczyznę 
i kobietę, powołanych w jednym ciele do życia i świętości, oraz do prze-
kazywania życia i świętości. Trudno jednak dojrzeć i dotrzeć do sedna 
sprawy, poprzestając na ogólnikowym powtarzaniu, że pewne wartości 
są ważne, a rodzina to podstawowa komórka społeczna. Dobrze zatem, 
że to ze strony samych rodzin przychodzi wyraźne przypomnienie, że 
nie jesteśmy instytucją kulturalno-oświatową, ale Kościołem.

4. oprócz domu, taKże droGa

Wprowadzeni w  tajemnicę życia Bożego, mąż i  żona stają się 
w  pewnym sensie jej dłużnikami. Objęci przez Zmartwychwstałego 
Pana, wychodzą naprzeciw innym i  pomagają im doświadczyć tego 
samego objęcia. Właśnie to wyrażały przytoczone na początku słowa 
Benedykta XVI o małżeństwie, które jest znakiem dla niewierzącego 
świata. Wracają tutaj na myśl jeszcze inne słowa Ojca Świętego, wy-
powiedziane w Loreto na kilka dni przed rozpoczęciem Roku Wiary. 
Poprzez spotkanie, obecność i uczestnictwo wiara daje rodzinie praw-
dziwy dom, ale jednocześnie otwiera przed nią nową drogę. Można po-
wiedzieć wprost, że otwiera się przed nią nowa droga życia. Jak jednak 
łatwo się domyśleć, jej sens ma niewiele wspólnego z sentymentalnymi 
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życzeniami wypowiadanymi przy okazji ślubu. Oto, co w  tej kwestii 
podkreślał papież:

„Wiara sprawia, że możemy mieszkać, przebywać, ale sprawia rów-
nież, że podążamy drogą życia. Także pod tym względem Święty 
Domek Loretański przechowuje ważną lekcję. Jak wiemy, był on 
umieszczony nad drogą. Może się to wydawać raczej dziwne: z na-
szego punktu widzenia, dom i droga zdają się całkowicie wykluczać. 
W istocie właśnie w tym szczególnym aspekcie przechowywane jest 
specyficzne przesłanie tego Domku. Nie jest to dom prywatny, nie 
należy do kogoś, czy też do jakiejś rodziny, ale jest mieszkaniem 
otwartym dla wszystkich, które stoi, że tak powiem na drodze nas 
wszystkich”6.

Nowa droga oznacza wyjście w kierunku drugiej osoby, w kierun-
ku innych osób, na przekór pokusie zamknięcia i anonimowości. Dzie-
lenie się otrzymanym darem nie jest bowiem prostym następstwem, 
które z czasem, w określonych warunkach, może pojawić się lub też nie. 
Jest ono głęboko wpisane w logikę wiary, nadziei i miłości. Dokładnie 
ten sam dynamizm „wyjścia z  siebie”, przyjęcia i  obdarowania siebie 
nawzajem, stoi u podstaw małżeństwa i powstającej z niego rodziny. Ta 
sama prawda, której najgłębsze źródło znajduje się w miłości trynitar-
nej i paschalnej, wyznacza również kierunek i cel życia małżeńskiego 
i rodzinnego. Dlatego też konstytucja soborowa przypomina:

„Rodzina winna dzielić się wspaniałomyślnie swym bogactwem du-
chowym z innymi rodzinami. Toteż rodzina chrześcijańska, ponieważ 
powstaje z  małżeństwa, będącego obrazem i  uczestnictwem w  mi-
łosnym przymierzu Chrystusa i Kościoła, przez miłość małżonków, 
ofiarną płodność, jedność i wierność, jak i przez miłosną współpracę 
wszystkich członków ujawniać będzie wszystkim żywą obecność Zba-
wiciela w świecie oraz prawdziwą naturę Kościoła” (KDK 48).

 6 Benedykt XVI, Homilia podczas Mszy św. w sanktuarium w Loreto, 4 paź-
dziernika 2012.
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Warto zauważyć, że podejmując temat świadectwa i posłania, So-
bór kładzie akcent na rodzinę, która jest owocem sakramentu małżeń-
stwa (por. KK 11). Nie ogranicza się więc do związku dwojga osób, lecz 
od miłości oblubieńczej przechodzi do domu rodzinnego, który jest 
„pierwszą szkołą życia chrześcijańskiego i  szkołą bogatszego człowie-
czeństwa”, jak stwierdzają zgodnie konstytucje soborowe i Katechizm 
Kościoła Katolickiego (por. KDK 52 i KKK 1657). Na drodze płod-
ności, jedności i wierności, ojcostwa i macierzyństwa, małżonkowie – 
a wraz z nimi także wszyscy domownicy – stają się „współpracownika-
mi miłości Boga, przynoszą chwałę Stwórcy i zdążają do doskonałości 
w Chrystusie” (por. KDK 50). Naturalna otwartość na dar życia, na 
jego przyjęcie, troskę i przekazywanie, prowadzi do odkrycia najgłęb-
szego powołania rodziny, które streszcza się w jednym zdaniu: ukazy-
wać wszystkim żywą obecność Zbawiciela w  świecie oraz prawdziwą 
naturę Kościoła (por. KDK 48). Budować dom, ale też otworzyć jego 
drzwi i wyjść na drogę.

5. tą droGą przechodzI oBluBIenIec...

Obraz drogi staje się jeszcze bardziej zrozumiały w  świetle słów, 
jakie krakowski biskup pomocniczy, pod pseudonimem Andrzej Ja-
wień, napisał na kilka lat przed rozpoczęciem Soboru Watykańskiego 
II, w dramacie Przed sklepem jubilera:

„On czeka właściwie wciąż. (…) po drugiej stronie wszystkich tych 
naszych miłości, które wypełniają nam życie – jest Miłość! Oblubie-
niec idzie tą ulicą (...). W twarzy Oblubieńca każdy z nas odnajduje 
podobieństwo twarzy tych, w których uwikłała nas miłość po tej 
stronie życia i egzystencji. Wszystkie są w Nim”7.

Jak uczy historia zbawienia, Bóg wybiera małżeństwo i  rodzinę 
jako drogę, język i znak, który przekonuje o Jego bliskości i miłosier-

 7 K. Wojtyła, Przed sklepem jubilera, dz. cyt., s. 830-834.
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dziu. Historia każdego sakramentu małżeństwa i  rodziny to kolejne 
kroki wspólnej świętości, które pozwalają dotykać tajemnicy paschal-
nej Chrystusa, jedynego Odkupiciela człowieka. Codzienne rodzinne 
ścieżki stają się drogą, na której można spotkać Oblubieńca. Dlatego 
też Arcybiskup Karol Wojtyła wraz z pozostałymi Ojcami soborowymi 
skierowali do rodzin następujące słowa:

„(…) niech będą zespoleni jednakim uczuciem, podobną myślą 
i wspólną świętością, żeby idąc za Chrystusem, zasadą życia, stawali 
się przez radość i ofiary swego powołania, przez wierną swoją miłość 
świadkami owego misterium miłości, które Pan objawił światu swą 
śmiercią i zmartwychwstaniem” (KDK 52).

Już samo doświadczenie miłości pomiędzy małżonkami, między 
rodzicami i  dziećmi, przenoszące się później na wszystkie rodzinne 
relacje, jest podstawowym miejscem świadectwa. Świadomość zako-
rzenienia i przynależności, wyzwala z lęku oraz wychowuje do wolno-
ści i daru. Staje się drogą wiary i  jej środowiskiem – w  jednakowym 
stopniu dla ojców i matek, synów i córek, braci i sióstr. Uczy dostoso-
wywania własnych kroków do tempa pozostałych członków rodziny. 
Nie tylko chroni przed pokusą przypadkowości, samowystarczalności 
i  indywidualizmu, lecz pozwala odnaleźć początek i sens w Bogu. To 
On powierza nowe życie ojcu i  matce, pragnąc, aby każdy człowiek 
usłyszał: „Zanim ukształtowałem cię w  łonie matki, znałem cię, nim 
przyszedłeś na świat, poświęciłem cię” (Jr 1,4-5). A skoro tak, to wiel-
kość rodzicielstwa polega na rozdawaniu i przybliżaniu ojcostwa Boga, 
który jest Miłosierdziem, niezależnie od tego, jak wymagające jest Jego 
błogosławieństwo, czy oznacza liczne potomstwo czy też jego brak. Na 
każdej z tych konkretnych dróg, Stwórca i Zbawiciel „wciąż powiększa 
i wzbogaca swoją rodzinę” (por. KDK 50), jak mówi Gaudium et spes.

To, co dziś dostrzegamy gołym okiem, a więc wyobcowanie i senty-
mentalizm, relatywizm i eksperymentowanie na człowieku, osierocone 
społeczeństwo, ale też obojętność wobec wiary, w ogromnej mierze jest 
wynikiem zaniedbania i zaprzeczania prawdzie o rodzinie. Ale również 
to, co często dostrzegamy z wielką trudnością, czyli nadzieja na spo-



78 Informator Duszpasterstwa Rodzin 

tkanie ze Zbawicielem i z bliźnim, nie przychodzi inaczej, jak właśnie 
przez rodzinę. Stwarzając ją i zbawiając, Bóg dał nie tylko bezpieczny 
dom, ale też pewną drogę. Podarował nie tylko drzewo rzucające cień, 
ale przede wszystkim drzewo dające owoc, tak jak drzewo Krzyża, na 
którym Chrystus poślubił Kościół. Kto inny, jeśli nie rodzina, może 
pokazać, kim jest człowiek? Kto inny ma pokazać, kim jest Bóg?

Życiowe świadectwo rodziny domaga się słów i gestów wiary, które 
dziękują Chrystusowi za wierną obecność, rozpoznają Jego działanie 
i nazywają je po imieniu. Tak jak wspólnie przeżywa się każde wyda-
rzenie dotyczące poszczególnych domowników, tak też dorasta się do 
wspólnego dzielenia się wiarą w Jezusa i Jego Ewangelię. Z tego dzień 
po dniu rodzi się modlitwa posłuszna Jego Słowu i odsłaniająca Jego 
gesty. Wówczas rodzinna intymność, gościnność, otwartość są czytel-
nym dowodem na to, jak bardzo On kocha swój Kościół. To tutaj ma 
miejsce pierwszy kerygmat, choć bardzo odległy w formie od kazania 
czy konferencji, to jednak zdolny otworzyć serce i poprowadzić do na-
wrócenia.

Uprzedzając rodzące się pytania, trzeba powiedzieć od razu, że ta-
kie spojrzenie wiary nie zmienia automatycznie świeckich i kościelnych 
statystyk, nie powoduje wzrostu liczb ani nie zapełnia kościołów. Nie 
jest to jednak słabość programu duszpasterskiego, lecz jego najbardziej 
podstawowe założenie: pozwolić, aby współczesny świat spotkał Boga 
przez rodzinę. Jest to dokładnie to samo założenie, które Duch Święty 
podpowiedział Kościołowi na Soborze Watykańskim II. Z pewnością 
niektórzy z nas spotkali rodzinę, w której pomiędzy lodówką a dużym 
pokojem słychać: „Panie, doświadczyliśmy Twojego piękna, kochamy 
się, chcemy żyć razem, chcemy być obliczem Twojej miłości, chcemy 
być szaleni jak Ty, oto Twoje życie Panie, weź je”. Kto ją spotkał, ten 
wie, co to oznacza dla życia chrześcijańskiego. Niekoniecznie dlatego, 
że pomaga sprawnie zorganizować parafialne akcje. Raczej dlatego, że 
przypomina, że: „po drugiej stronie wszystkich tych naszych miłości, 
które wypełniają nam życie – jest Miłość!”8. Dlatego, że pośród wszyst-
kich innych głosów pozwala usłyszeć wołanie Oblubieńca.

 8 Tamże, s. 830.
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6. ten, Kto ma oBluBIenIcę, jeSt oBluBIeńcem (j 3,29)

Tajemnica Chrystusa jest nierozerwalnie złączona ze wspólnotą 
Kościoła zrodzoną z Jego przebitego boku. Gdzie jest Oblubieniec, tam 
jest i Jego Oblubienica. Dlatego właśnie konstytucja Gaudium et spes 
stwierdza z pełnym przekonaniem, że rodzina, która przyjmuje i przy-
bliża innym żywą obecność Zbawiciela, jednocześnie ukazuje praw-
dziwą naturę Kościoła (por. KDK 48). Co z  tym się wiąże, ten, kto 
patrzy na rodzinę, spotyka ją i w niej żyje, może doświadczyć, czym jest 
Kościół. Nie wynika to jednak z  wrodzonej doskonałości wspólnoty 
rodzinnej! Owszem, jest ona powołana do wielkich rzeczy, ale też pozo-
staje wewnętrznie krucha i ograniczona. W takiej postaci zostaje jednak 
sakramentalnie wszczepiona w dzieło Odkupiciela i sama staje się szcze-
gólną cząstką Kościoła. Odnajduje siebie jako część Ciała Chrystusa, 
Jego Ludu i Oblubienicy.

Warto w tym miejscu przypomnieć jedną z soborowych wypowie-
dzi abp. Karola Wojtyły. Podczas obrad nad schematem dogmatycznym 
o Kościele, podkreślał on konieczność głębokiego spojrzenia na „Ko-
ściół domowy”:

„Chciałbym w tym miejscu dołączyć się całym sercem do tego, co 
wcześniej wypowiedział w tej auli jeden z Ojców na temat znacze-
nia rodziny chrześcijańskiej w  strukturze Ludu Bożego. Nie bez 
powodu rodzina była nazywana przez niektórych autorów starożyt-
nych «kościołem». Trzeba, aby to wszystko odnalazło swoje miejsce 
w rozdziale o Ludzie Bożym, niezależnie od faktu, że o rodzinie jest 
mowa w innym schemacie, w aspekcie bardziej etycznym i norma-
tywnym”9.

Te słowa, podjęte już przez sam Sobór, a przede wszystkim pogłę-
bione w nauczaniu Jana Pawła II, zostały ujęte w zwięzły sposób przez 
Katechizm Kościoła Katolickiego:

 9 K. Wojtyła, Interwencja pisemna podczas obrad Soboru Watykańskiego II, 
21 października 1963.
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„Objawienie i właściwe urzeczywistnienie wspólnoty kościelnej ma 
miejsce w  rodzinie chrześcijańskiej, która również z  tego powodu 
może i powinna nazywać się «Kościołem domowym»” (KKK 2204).

Umieszczając tę prawdę w kontekście współczesnych wyzwań i za-
grożeń, Katechizm wskazuje wyraźnie, że nie chodzi tu o idealizowanie 
rodziny, lecz o  świadomość jej najgłębszych fundamentów i  ewange-
licznego posłania:

„W dzisiejszym świecie, który często jest nieprzychylny, a  nawet 
wrogi wierze, rodziny chrześcijańskie mają ogromne znaczenie jako 
ogniska żywej i promieniującej wiary. Dlatego też Sobór Watykań-
ski II, nawiązując do tradycji, nazywa rodzinę «Kościołem domo-
wym» (Ecclesia domestica)”(KKK 1656; por. KK 11).

To żywa obecność Chrystusa rodzi Kościół. To ta sama obecność 
powołuje/stwarza „Kościół domowy”. Zatem rodzina ukazuje prawdzi-
wą naturę Kościoła nie przez to, że nagle zaczyna odmawiać specjalne 
modlitwy, lecz dlatego, że w relacjach małżeńskich i rodzinnych pozwa-
la dotknąć Chrystusa, oddychać Nim, zapragnąć Go i pójść za Nim. 
Z tego względu „Kościół domowy” staje się imieniem własnym rodziny. 
Imieniem, a nie definicją. Imieniem otrzymanym w darze, a nie nazwą 
wymyśloną po to, aby łatwiej ją zaszufladkować. W pewnym sensie, 
dopóki mówi się „rodzina”, ma się na myśli wszystkie rodziny, a dziś 
także to, co rodziną nie jest. Nazywając ją po prostu „chrześcijańską”, 
w kontekście, w jakim żyjemy, wskazujemy także na te rodziny, które 
co najwyżej uczestniczą w Pasterce i święconce. Tak naprawdę, dopiero 
„Kościół domowy” mówi jednoznacznie, jaka jest tożsamość i jej misja. 
Dopiero to imię oznacza, że nie jest opuszczona i porzucona, lecz umi-
łowana i poślubiona (por. Iz 62,4-5). Dopiero ono tłumaczy, dlaczego 
rodzina ma za zadanie podprowadzać innych pod krzyż Zmartwych-
wstałego Pana. Ono także wyjaśnia, dlaczego Kościół z taką troską po-
chyla się nad tą swoją cząstką: by nigdy nie zgubić swojego rodzinnego 
charakteru.
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„W jednym z najpiękniejszych sformułowań Katechizmu, ten naj-
głębszy rys rodziny został ujęty w Dwa inne sakramenty: święcenia 
(kapłaństwo) i małżeństwo są nastawione na zbawienie innych lu-
dzi. Przez następujący sposób: służbę innym przyczyniają się tak-
że do zbawienia osobistego. Udzielają one szczególnego posłania 
w Kościele i służą budowaniu Ludu Bożego” (KKK 1534).

Chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, sakrament pojednania i  sa-
krament namaszczenia chorych uświęcają przede wszystkim tych, któ-
rzy je przyjmują. Pan Bóg jednak wybiera dwa szczególne znaki, kapłań-
stwo i małżeństwo, wprowadzające innych w miłość Chrystusa, który 
kocha do końca. Te sakramenty konsekrują do tego, aby w  rodzinie 
Kościoła przepasać się, uklęknąć i służyć (por. J 13,1-5). Podczas gdy 
kapłan uobecnia Chrystusa Oblubieńca Kościoła – in persona Christi – 
małżonkowie uobecniają zaślubiny Chrystusa z Kościołem i zapraszają 
na nie wszystkich, którzy stoją na ulicach i zaułkach miast, na drogach 
i  ścieżkach (por. Łk 14,21-23). W ten sposób, w  rodzinnej komunii 
osób, ciągle na nowo realizuje się całkowity dar Zbawiciela dany nie tyl-
ko Maryi, figurze Kościoła, i Janowi, figurze kapłańskiej, ale też Marii, 
siostrze Maryi, a żonie Kleofasa, Marii Magdalenie (por. J 19,25-27), 
setnikowi i jego ludziom (por. Mt 27,55), złoczyńcy, który był wespół 
z Nim ukrzyżowany (por. Łk 23,39-43), Józefowi z Arymatei i Nikode-
mowi, którzy w Wielki Piątek pojawili się najpóźniej (por. J 19,38-39).

W jaki sposób rodzina buduje Kościół? Pierwsza odpowiedź, jaka 
przychodzi na myśl, jest bez wątpienia następująca: kochając. Tyle tyl-
ko, że każdy jest powołany i wezwany do kochania. Może raczej żyjąc 
wspólnie? W ten sposób żyje również każda wspólnota religijna i  za-
konna. Rodząc dzieci? Te przychodzą na świat także poza rodziną. Wła-
sny dar rodziny polega na posłudze życia i komunii, która uczy życia 
w  prawdziwym domu, w  którym Chrystus już przygotował miejsce 
(por. J 14,1-4).

Możemy także spróbować to wyrazić, odwołując się do dwóch, 
zapewne najbardziej znanych, myśli konstytucji soborowejGaudium et 
spes. Posługa „Kościoła domowego” przekłada się dzisiaj z jednej strony 
na wierne i odważne ukazanie komunii mężczyzny i kobiety, w ich mi-
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sterium odmiennej płci, miłości i płodności, w bezinteresownym darze 
z samych siebie, który w żaden sposób nie omija ciała (por. KDK 24). 
Z drugiej strony domaga się wyraźnego i odważnego świadczenia, że 
człowieka, rodziny i świata nie można zrozumieć bez Jezusa Chrystusa 
(por. KDK 22).

Gdy zabraknie tej wspólnoty, która jest odbiciem pierwszych 
stron Księgi Rodzaju, to człowiek będzie jednym z  wielu przedmio-
tów, a  wspólnota Trójcy Świętej i  miłość oblubieńcza Chrystusa do 
Kościoła staną się abstrakcją. Im bardziej zaś rodzina będzie sobą, tym 
bardziej stanie się środowiskiem wiary, która przecież jest spotkaniem, 
zaufaniem i  życiem. Tutaj przecież leży prawda, piękno i dobro tego 
najbardziej świeckiego sakramentu, który staje się pierwszym doświad-
czeniem Kościoła, przeżyciem wiary, która zawsze działa przez miłość 
(por. Ga 5,6).

Jednym słowem, soborowe i katechizmowe spojrzenie na rodzinę 
nie jest w żaden sposób oderwane od rzeczywistości, właśnie przez to, 
że jest spojrzeniem wiary. Zdaje sobie doskonale sprawę z padającego 
deszczu, wezbranych potoków, zrywających się i uderzających wichrów, 
ale wie, że dom się nie zawali, jeśli jest zbudowany na skale (por. Mt 
7,24-27; Ef 2,20). Tego właśnie doświadczył papież Benedykt XVI 
podczas ubiegłorocznego Światowego Spotkania Rodzin. Po zakończo-
nej Mszy św., papież spotkał się na obiedzie z rodzinami i ich pasterza-
mi. Skierował do nich wówczas kilka spontanicznych słów, które niech 
i teraz będą wyrazem wdzięczności za każdy dom rodzinny, który jest 
domem wiary:

„(...) chciałem po prostu powiedzieć «dziękuję» za to wszystko, co 
przeżyłem w tych dniach: za to doświadczenie żywego Kościoła. Jeśli 
czasem można pomyśleć, że łódź Piotrowa znajduje się pośrodku 
silnych przeciwnych wiatrów – i jest to prawda – to jednak widzimy, 
że Pan jest obecny, żywy, że Zmartwychwstały naprawdę żyje i trzy-
ma w ręku świat oraz ludzkie serca”10.

 10 Benedykt XVI, Przemówienie podczas obiadu na zakończenie Światowego 
Spotkania Rodzin w Mediolanie, 3 czerwca 2012.



Ks. dr Franciszek Jabłoński

śluB KoścIelny – jaK przyGotować?  
paStoralne dzIałanIa formacyjne woBec narzeczonych 

w archIdIecezjI GnIeźnIeńSKIej

wprowadzenIe 

W 2009 roku sakrament małżeństwa w Kościele katolickim przy-
jęły 2 978 923 pary, z których 8,8% to małżeństwa mieszane. Najwię-
cej ślubów było w Ameryce – 1 205 507 par. W Europie w związek 
małżeński weszło 775 021 par, a w Polsce 186 441 par (wśród nich 
2373 osoby zawarły związek z niekatolikiem)1. W archidiecezji gnieź-
nieńskiej w 2009 roku sakramentalny związek małżeński zawarło 4298 
par. W parafiach archidiecezji, liczących około 5 tys. wiernych, odbyło 
się około 30 ślubów. Biorąc pod uwagę powyższe dane, należy mieć 
świadomość, jak ważne jest dobre i  solidne przygotowanie do sakra-
mentu małżeństwa.

Benedykt XVI, przemawiając do uczestników XX Zgromadzenia 
Plenarnego Papieskiej Rady ds. Rodziny dnia 1 grudnia 2011 roku, 
powiedział, że „Nowa ewangelizacja w dużej mierze zależy od kościoła 
domowego (...) i jest nieodłączna od chrześcijańskiej rodziny”. Mówiąc 
o  przygotowaniu do małżeństwa, papież wskazał, że „żadne powoła-
nie nie jest sprawą prywatną, tym bardziej powołanie do małżeństwa”. 
Dlatego też w „przygotowanie narzeczonych do życia małżeńskiego po-
przez drogę wiary” powinny być zaangażowane rodziny we współpracy 
z kapłanami i pod kierunkiem biskupów2.

 1 Por. F. Jabłoński, Terytoria misyjne w świetle Kongregacji Ewangelizowania Na-
rodów, Warszawa 2012, s. 350-351.
 2 Por. Benedykt XVI, Przemówienie do uczestników XX Zgromadzenia plenarne-
go Papieskiej Rady ds. Rodziny w dniu I XII 2011 n, „L’Osservatore Romano”, wyd. 
polskie 2(2012), s. 30-31.
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Papieska Rada ds. Rodziny wydała z kolei dokument O przygoto-
waniu do sakramentu małżeństwa (dalej PSM), który składa się z trzech 
części: Znaczenie przygotowania do małżeństwa chrześcijańskiego, Eta-
py przygotowania, Celebracja małżeństwa (13 maja 1996). Według 
Papieskiej Rady zawarte w  tym dokumencie duszpasterskie zalecenia 
mogą pobudzić do większego zaangażowania w dziedzinie pastoralnego 
przygotowania do małżeństwa w poszczególnych diecezjach, parafiach 
i ruchach apostolskich (por. PSM 3)3. Dokument ten zaznacza, że nie-
odzowne jest prowadzenie „intensywnej ewangelizacji”, którą należy ro-
zumieć jako proces organicznego dojrzewania w wierze (por. PSM 2)4. 
Zgodnie z założeniami tego dokumentu przygotowanie do sakramentu 
małżeństwa dzieli się na trzy etapy: dalsze, bliższe i bezpośrednie.

W niniejszym artykule na podstawie wspomnianego dokumentu 
przedstawione będą pastoralne działania formacyjne wobec narzeczo-
nych praktykowane w  archidiecezji gnieźnieńskiej. Podłożem tych re-
fleksji staną się zarówno współczesne uwarunkowania przygotowania do 
małżeństwa, jak i typologia małżeństw, przedstawione w materiałach dla 
małżonków-doradców, którzy przeprowadzają spotkania z  narzeczony-
mi. Materiały te wydała diecezja Norwich w stanie Connecticut w USA5.

1. wSpółczeSne uwarunKowanIa przyGotowanIa do małżeńStwa

Na przełomie XIX i XX wieku przeciętna dziewczyna lub chłopak 
wybierali partnerów ze swojej miejscowości lub sąsiedztwa za przyzwo-
leniem rodziców obu stron. Mąż stawał się głową rodziny. Żona rodziła 
i wychowywała dzieci, zajmowała się domem, pielęgnowała kontakty 
towarzyskie z rodziną i sąsiadami. Mąż pracował na utrzymanie swo-
jej rodziny, sam podejmował większość decyzji jej dotyczących, tak jak 
czynił to wcześniej jego ojciec6.

 3 Por. Papieska Rada ds. Rodziny, Dokument o przygotowaniu do sakramentu 
małżeństwa (13.05.1996). Tłumaczenie polskie w: Posoborowe dokumenty Kościoła 
katolickiego o małżeństwie i rodzinie, t. II, Kraków 1999, s. 389-424.
 4 Tamże.
 5 Por. B. i P. Coleman, Only Love Can Make It Easy, b.m. 1988.
 6 Tamże, s. 12.
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Współczesne pary z kolei są bardzo różne. Małżonkowie poznają się 
w szerokim kręgu znajomych ze szkoły, z pracy, z imprez towarzyskich. 
Często zdarza się też, że narzeczeni pochodzą z różnych klas społecznych, 
wyznają różne religie czy też pochodzą z różnych grup etnicznych. Zwy-
kle zbyteczna jest zgoda rodziców. Jednak trzeba zaznaczyć, że większość 
narzeczonych o nią zabiega. Mąż nie jest już – tak jak kiedyś – głową 
rodziny, wszystkie ważne decyzje podejmuje razem z żoną, m.in. jak wy-
chować dzieci i na co wydać pieniądze. Żona często pracuje zawodowo, 
decyduje o  liczbie dzieci, które urodzi, mało czasu poświęca na prace 
domowe i  bardziej zabiega o  kontakty towarzyskie niż jej prababcia. 
Mąż z kolei nie tylko zapewnia finansowe utrzymanie rodziny, ale także 
uczestniczy w pracach domowych i w wychowywaniu dzieci7. 

Współczesne pary wstępujące w związek małżeński mają inne ocze-
kiwania niż wcześniejsze pokolenia. Poprzednie pokolenia małżonków 
dbały przede wszystkim o bezpieczeństwo dzieci i pozycję w społeczeń-
stwie. Obecnie oczekuje się też miłości, radości i zabawy, bez których 
małżeństwo uważane jest za nieudane8.

Drugie ważne zjawisko, jakie obserwujemy we współczesnym spo-
łeczeństwie, dotyczy zmiany ról kobiety i  mężczyzny. Coraz częściej 
stawiamy takie pytania jak: co oznacza być kobietą we współczesnym 
świecie? Jakie czynności są typowo męskie? W przeszłości odpowiedzi 
na tego rodzaju pytania były oczywiste. Dziewczynki od najmłodszych 
lat bawiły się lalkami, z kolei zabawkami chłopców był sprzęt sportowy 
oraz broń. Nastoletnie dziewczęta chciały zostać piosenkarkami i  ak-
torkami, a chłopców interesowała gra w piłkę nożną czy siatkową. Ich 
role zatem były jasno wyznaczone. Współcześnie wszystko się zmieniło. 
Już w podręcznikach do szkoły podstawowej dzieci widzą obu rodziców 
pracujących zawodowo, jak również zaangażowanych w prace domowe 
i opiekę nad dziećmi. Zajęcia w szkole nie są podzielone ze względu 
na płeć uczniów. Większość sportów mogą uprawiać zarówno kobie-
ty, jak i mężczyźni. W pracy zawodowej i kobiety, i mężczyźni mogą 
wykonywać te same zadania, zacierają się bowiem granice w podziale 

 7 Tamże.
 8 Tamże, s. 12-13.
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obowiązków. Coraz więcej kobiet pełni funkcje kierownicze. Mężczyź-
ni nie podzielają już poglądu, że pranie czy opieka nad dziećmi to prace 
typowo kobiece. To wszystko niesie ze sobą wiele korzyści, ale także 
poważnych problemów9.

W przeszłości ścisłe przypisanie określonych ról każdej płci uła-
twiało odpowiedź na pytanie: co czyni mnie mężczyzną, a co kobietą? 
Jeśli kobieta może być tak samo skutecznym menedżerem jak mężczy-
zna, to co czyni mnie prawdziwym mężczyzną? Jeśli mężczyzna może 
tak samo troskliwie opiekować się dziećmi jak matka, to co czyni mnie 
kobietą? Jak młodzież ma rozpoznać własną płciowość, kiedy tradycyj-
ne role płci zanikają?

We współczesnym społeczeństwie wiele osób poszukuje odpowie-
dzi na powyższe pytania. Konsekwencje wynikające ze zmiany ról są 
znacznie większe niż może się wydawać. Skutki te dotyczą nie tylko 
ekonomii i kultury, ale także wiążą się z formowaniem własnej tożsa-
mości. Określają ją (również tożsamość seksualną) różne doświadczenia 
i związki oddziałujące na człowieka przez wiele lat. Doświadczenia te 
z pewnością odnoszą się do życia rodzinnego, akceptacji przez rodzi-
ców, relacji z rodzeństwem, samoakceptacji i akceptacji przez przedsta-
wicieli płci przeciwnej.

Wielu narzeczonych, zwłaszcza młodych, ma wątpliwości, czy 
potrafią żyć w małżeństwie. Są trochę przestraszeni, niepewni nowych 
zadań, jakie przed nimi stoją. Zmieniające się role społeczne wpływają 
na kształtowanie się osobowości i powodują, że coraz później osiągamy 
dojrzałość. Brak jasno określonych ról przyczynia się do tego, że roz-
wój osobowości trwa dłużej i jest bardziej skomplikowany. Ostatecznie 
większość kobiet i mężczyzn osiąga dojrzałość. Jednak nieodzowne jest 
właściwe przygotowanie do małżeństwa młodych, mniej dojrzałych 
osób10.

 9 Tamże, s. 18.
 10 Tamże, s. 19.
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2. typoloGIa małżeńStw 

Wspomniany wcześniej podręcznik dla doradców wymienia dzie-
więć typów małżeństw, które warto przedstawić narzeczonym podczas 
zajęć. Pierwszym z nich jest coraz bardziej popularny model małżeń-
stwa demokratycznego, w którym podejmowanie decyzji i ich konse-
kwencje dotyczą obu małżonków. W późniejszym okresie w procesie 
podejmowania decyzji biorą udział również dzieci. Małżonkowie mają 
możliwość pracowania poza domem. Oboje próbują osiągnąć jedność, 
zarówno będąc w pobliżu drugiej osoby, jak i  z dala od niej. Model 
ten dominuje w  rodzinach, w  których kobieta ma taki sam poziom 
wykształcenia jak mężczyzna lub wyższy od niego. Małżeństwo demo-
kratyczne jest otwarte na wszelkie zmiany, żywo reaguje na potrzeby 
jednostki w małżeństwie11.

Drugim typem jest małżeństwo władcze popularne wśród niższych 
warstw społecznych. Występuje wówczas, gdy wykształcenie kobie-
ty jest znacznie gorsze od wykształcenia mężczyzny. W  tym modelu 
wszystkie ważne decyzje podejmuje mąż. Żona i dzieci są uważane za 
jego własność, jednak mąż jest zobowiązany traktować rodzinę z sza-
cunkiem12.

O małżeństwie rodzicielskim mówimy wtedy, gdy małżonek lub 
oboje małżonkowie wstępują w związek małżeński z powodu potrze-
by bycia rodzicami. Dlatego też małżonek poszukuje w  żonie matki 
i  potrzebuje kobiety dominującej nad nim. Mężczyzna może w  ten 
sposób uciekać przed dojrzałością i odpowiedzialnością, przez całe ży-
cie pozostając „małym chłopcem”. Podobnie kobieta może ciągle być 
„małą dziewczynką” znajdującą się pod wpływem silnej osobowości 
ojca. Jeżeli oboje narzeczeni decydują się na związek małżeński z tych 
powodów, to z reguły kończy się on katastrofą, gdyż ich potrzeby nie 
będą zaspokojone. Takie małżeństwa nie wpływają na rozwój jednostki 
i uniemożliwiają stworzenie dojrzałego związku13.

 11 Por. tamże, s. 25.
 12 Tamże.
 13 Tamże.
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Czwarty z kolei typ to małżeństwo – bliźniacza rywalizacja, które 
jest jednym z  „produktów” rewolucji seksualnej wyznaczającej nowe 
role kobietom i mężczyznom. W  tym związku mąż i  żona rywalizu-
ją o wszystko. W najlepszym przypadku jest to nieszczęśliwa sytuacja, 
w najgorszym bardzo destrukcyjna14.

Z małżeństwem postrzeganym jako samopoświęcenie mamy do 
czynienia, gdy jedna lub dwie strony poświęcają się, aby związek prze-
trwał. Żadna ze stron się w  nim nie rozwija. Poświęcenie jest dobre 
i konieczne, ale dwoje ludzi musi dążyć do kompromisu; w innym wy-
padku małżeństwo może stać się związkiem niezdrowym15.

Małżeństwo buntu występuje wtedy, gdy dla młodego człowieka lub 
młodych ludzi wejście w związek małżeński jest sposobem na złamanie 
powszechnie przyjętych zwyczajów lub ucieczką z nieszczęśliwego domu 
rodzinnego. Większość młodzieżowych małżeństw to związki typu „my 
im pokażemy”. Małżeństwa zawarte z tego powodu mogą przekształcić 
się w bardziej dojrzałe związki, jednak często kończą się tragicznie, gdyż 
brakuje zaangażowania i motywacji potrzebnych na całe życie16.

Siódmy typ to małżeństwo na próbę, które obecnie jest coraz bar-
dziej popularne. Jedna lub dwie strony rezerwują sobie „prawo” do wyj-
ścia ze związku, jeśli druga strona nie spełni ich oczekiwań. Zwykle obie 
strony przez kilka lat nie decydują się na dzieci, aby upewnić się, że ich 
związek jest stabilny i trwały. Ten typ małżeństwa z pozoru wydaje się 
praktycznym rozwiązaniem, jednak wynika z egoizmu. Działanie takie 
uniemożliwia bowiem stworzenie atmosfery wzajemnego zaufania, po-
trzebnej do rozwoju więzi małżeńskich17.

O małżeństwie chorym mówimy wówczas, gdy zawierające je oso-
by cierpią na zaburzenia psychiczne i  emocjonalne. Spotyka się mał-
żeństwa sadomasochistyczne, gdy jeden z partnerów lubi zadawać ból, 
a drugi go odczuwać. Mogą to być także małżeństwa dominujące – pa-
sywne, kiedy to jeden z małżonków podporządkowuje drugiego, a ten 

 14 Tamże.
 15 Tamże.
 16 Tamże.
 17 Tamże, s. 25-26.
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z kolei cieszy się z braku odpowiedzialności, jaką ta dominacja przynosi. 
Występują także małżeństwa maniakalno-depresyjne, które przeżywają 
okresy maniakalnych wzlotów i  depresyjnych upadków. Zawierające 
je osoby odczuwają wzajemne nastroje i wzmacniają je. W tego typu 
związkach zagrożeniem nie jest rozwód, ale nasilające się dewiacyjne ce-
chy osobowości. Jeśli jeden z małżonków podejmuje leczenie, to zwykle 
następuje rozwód18.

Ostatnim – dziewiątym – typem wymienionym w podręczniku jest 
małżeństwo katolickie, które tworzą ochrzczeni katolicy. Jednak należy 
pamiętać, że sam chrzest nie czyni małżeństwa katolickim. Małżonkowie 
bowiem powinni w specjalny sposób rozpoznać w swoim związku wymiar 
boski i obecność Boga, aby Chrystus mógł wejść w ich życie i nim kiero-
wać. Tym samym małżeństwo to opiera się na źródłach myśli i rozwoju, 
jakich nie można znaleźć w innych wymienionych tu typach związków19.

Należy jednak mieć świadomość, że tak jak każdy człowiek jest 
niepowtarzalny, tak i każde małżeństwo jest jedyne w swoim rodzaju 
i niepowtarzalne. Coś, co jest niemożliwe dla jednej osoby, dla drugiej 
może być źródłem szczęścia w małżeństwie.

3. przyGotowanIe dalSze, BlIżSze I BezpośrednIe do małżeńStwa 

3.1. Przygotowanie dalsze

Pierwszy etap formacji przedmałżeńskiej to integralnie pojęte 
chrześcijańskie wychowanie dzieci i młodzieży w  rodzinie, w parafii, 
w szkole lub w  innych środowiskach, których zadaniem jest służenie 
rodzicom stosowną pomocą i wsparciem (por. PSM 22), m.in. poprzez 
grupy rówieśnicze (np. oazową, Żywego Różańca, szkolne koło Caritas, 
Stowarzyszenie Młodzieży Katolickiej, liturgiczną służbę ołtarza, ogni-
sko misyjne), a także poprzez katolickie środki społecznego przekazu20.

 18 Tamże, s. 26.
 19 Tamże.
 20 Por. F. Jabłoński (red.), Program duszpasterski archidiecezji gnieźnieńskiej. Ko-
ściół naszym domem, „Wiadomości Archidiecezji Gnieźnieńskiej”, wydanie specjal-
ne 2011, s. 28.
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Najistotniejsze znaczenie ma w tym przypadku „mądra pedagogia 
rodzinna” (por. FC 66) uzupełniona o  „parafialną pedagogizację ro-
dziców”21. Tę ostatnią można realizować w ramach spotkań, katechez 
dla rodziców dzieci i młodzieży przygotowujących się do sakramentów 
inicjacji chrześcijańskiej: chrztu, bierzmowania i Eucharystii, ale także 
sakramentu uzdrowienia, czyli pokuty. Ważne jest, aby w katechezach 
tych znalazł się m.in. temat sakramentu małżeństwa: jego istoty, darów, 
jakie otrzymują w nim małżonkowie, i związanych z nim zadań. Warto 
również nawiązywać do zobowiązań, jakie młodzi decydują się podjąć 
w czasie przyjęcia sakramentu małżeństwa: „wychowania dzieci w du-
chu katolickim” oraz do samej przysięgi małżeńskiej. W duszpasterstwie 
należy mieć na uwadze, że całe życie małżonków jest sakramentem.

Niestety, proponowane materiały czy katechezy służące pomo-
cą w tego typu spotkaniach zasadniczo nie nawiązują do sakramentu 
małżeństwa. Przykładowo, w grudniu 2011 roku ukazały się materiały 
przeznaczone na spotkania rodziców młodzieży przygotowującej się do 
bierzmowania. Wśród 12 takich katechez nie znajdziemy ani jednej, 
która dotyczyłaby sakramentu małżeństwa22.

Zwróćmy też uwagę, jak ważne jest zaangażowanie rodziców w li-
turgię w ciągu roku formacyjnego, a także w trakcie sprawowania sakra-
mentów. Bardzo wymownym świadectwem jest ojciec lub matka, któ-
rzy czytają podczas liturgii słowa lub biorą udział w procesji z darami.

Drugim elementem pastoralnego oddziaływania na małżonków 
i rodziców w ramach przygotowania dalszego jest odnowienie przyrze-
czeń małżeńskich. Z jednej strony umacnia ono małżonków, a z drugiej 
jest wychowawczym aspektem dla uczestniczących w takiej uroczystości 
dzieci i młodzieży.

W archidiecezji gnieźnieńskiej w 2004 roku Referat Rodzin, w ramach 
spotkań opłatkowych dla Katolickiego Poradnictwa Rodzin pod przewod-
nictwem biskupa, podjął inicjatywę odnowienia przyrzeczeń małżeńskich. 
Dotychczas uroczystość ta odbyła się w 60 parafiach w niemal wszystkich 

 21 Tamże.
 22 Por. P. Kot, I. i M. Smoleń, Współpracownicy Stwórcy. Spotkania z rodzicami 
młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania, Włocławek 2011.
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dekanatach archidiecezji gnieźnieńskiej. W latach 2004-2012 ślubną przy-
sięgę odnowiło łącznie ponad 16 tys. par małżeńskich. Do ceremonii takiej 
księża proboszczowie zapraszają głównie te pary, które w danym roku ob-
chodziły lub będą obchodzić okrągłą rocznicę ślubu. W niektórych para-
fiach proboszczowie wysyłali do takich małżonków imienne zaproszenia, 
w innych zapraszali ich osobiście lub z ambony. W zależności od wielkości 
parafii ślubną przysięgę odnowiło 45-330 par małżeńskich. Małżonkowie 
pytani o przeżycia z tej niecodziennej uroczystości podkreślali, że były to 
niezwykle ważne dla nich chwile23.

Modlitwa całej wspólnoty parafialnej za małżonków oraz o przy-
szłe powołania do sakramentu małżeństwa stanowi trzeci pastoralny 
element przygotowania dalszego. Najprostszą jej formą może być mo-
dlitwa powszechna. Do tego rodzaju modlitwy warto też wykorzystać 
praktykowane co tydzień nabożeństwa w parafiach.

 23 Warto przywołać kilka wypowiedzi małżonków: „Pierwszy raz przeżywali-
śmy takie odnowienie. W tym roku obchodzimy 25. rocznicę ślubu. W momencie 
ponownego wypowiedzenia «Chcemy», poczuliśmy głęboką więź z Bogiem i mo-
gliśmy dotknąć ponownie naszą miłość”; „Słowa Biskupa spowodowały, że zupeł-
nie inaczej popatrzyliśmy na nasze 13 lat małżeństwa. Uzmysłowiliśmy sobie, że 
przecież Bóg daje nam siły, aby trwać razem”; „Nasze dzieci powiedziały, że chcą 
zobaczyć nasz ślub. W czasie odnowienia widziałam w oczach męża łzy i wielką 
miłość do mnie, dzieci też były bardzo wzruszone”; „Dla nas takim przeżyciem 
była liczba par małżeńskich. Ich obecność tak liczna dodawała powagi i rangi tej 
uroczystości”; „My dzisiaj w biskupim kazaniu odnaleźliśmy historię naszego ży-
cia, wichry i słońce, i wszystkie zmagania. Kazanie kończyło się nadzieją, że gdy 
będziemy budować dom nasz na skale, którą jest Chrystus, nic złego się nam nie 
stanie”; „Bardzo ceniliśmy sobie indywidualne zaproszenie przez ks. proboszcza. 
Nigdy dotąd nasz proboszcz w ten sposób nas nie zapraszał. Cieszymy się też, że 
pamiętał o naszej rocznicy ślubu”; „Dla nas momentem wzruszającym była bogata 
procesja z darami. Dary niosło kilka par małżeńskich z różnym stażem. Piękne też 
były komentarze do tego”; „Cieszymy się, że wybraliśmy się na tę piękną uroczy-
stość. Ostatnio nie układało się nam w małżeństwie. Były kłótnie, ja nawet często 
popijałem. Dzisiaj poczuliśmy ulgę, że to, co trudne jakby z nas zostało odjęte”. 
Por. B. Kruszyk, F. Jabłoński, Dzisiaj dziękujemy Bogu z Wami i za Was..., www.
duszpasterstworo-dzin.gniezno.opoka.org.pl/go.php/pl/troska_o_malzenstwo_i/
odnowienie_przyrzeczen_malzen-skich/2012/bernadeta_kruszyk_ks_franciszek.
html [dostęp: 5.02.2012].
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Czwartym elementem może być promocja błogosławionych mał-
żonków. Owocem programu duszpasterskiego Otoczmy troską życie 
w 2009 roku była w archidiecezji gnieźnieńskiej inicjatywa promocji 
błogosławionych małżonków Marii i Ludwika Beltrame Quattrocchich 
oraz Zelii i Ludwika Martin, a także sług Bożych: Franciszki i Tomasza 
Alwira oraz Rosetty i  Jana Gheddo. Aby rozpowszechnić informacje 
o tych małżonkach, przygotowano specjalny obrazek, który jest rozda-
wany na różnych spotkaniach. Na spotkaniach formacyjnych dla pa-
rafialnych doradców życia małżeńskiego i rodzinnego, na rekolekcjach 
parafialnych, w kazaniach na Mszach św. ślubnych oraz na Mszach św. 
w domach rodzinnych, w szkołach i na sympozjach, małżonkom i mło-
dzieży przybliża się sylwetki wspomnianych osób jako wzór świętego 
życia małżeńskiego i  rodzinnego. Ten pozytywny obraz małżeństwa 
i rodziny stanowi bardzo dobry element wychowawczy dla samych mał-
żonków oraz dla dzieci i młodzieży – przyszłych małżonków. Niezwykle 
ważne jest również pozytywne mówienie o małżeństwie i ukazywanie 
wartościowych przykładów. Jest to istotne tym bardziej, że codzienne 
życie i mass media pokazują głównie negatywne wzorce24.

3.2. Przygotowanie bliższe

Papieska Rada do spraw Rodziny w dokumencie O przygotowaniu 
do sakramentu małżeństwa, podejmując temat przygotowania bliższego, 
wskazała na okres narzeczeństwa. „Wydaje się rzeczą wskazaną – czyta-
my – by w czasie bliższego przygotowania dać możliwość sprawdzenia, 
na ile są dojrzałe wartości ludzkie związane z przyjaźnią i dialogiem, 
które są charakterystyczne dla okresu narzeczeństwa (PSM 32)”25.

Z kolei Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin, zatwierdzone przez 
Konferencję Episkopatu Polski 1 maja 2003 roku, podkreśla, że przy-
gotowanie bliższe obejmuje także młodzież ponadgimnazjalną w ramach 
parafialnej katechezy. Materiały potrzebne do takiej formacji zostały 
opracowane przez Poznań i  Kraków na zlecenie Komisji Wychowania 

 24 Por. F. Jabłoński, Jak to się robi w archidiecezji gnieźnieńskiej, „Głos dla Życia” 
6 (2009), s. 27-28.
 25 Por. I. Częstochowska, Pastoralne przygotowanie do sakramentu małżeństwa, s. 42.
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Katolickiego i Rady ds. Rodziny. Niektóre diecezje przygotowały swoje 
diecezjalne programy (np. Kraków, Sosnowiec, Katowice, Częstochowa).

W archidiecezji gnieźnieńskiej, w ramach przygotowania bliższe-
go, katechizacja przedmałżeńska obejmuje ponadgimnazjalną kateche-
zę szkolną (zawierającą także tematy o małżeństwie i rodzinie) oraz ka-
techezę parafialną, która została wprowadzona w 2004 roku (jak dotąd, 
katecheza ta istnieje w 80% parafii archidiecezji). Pierwszym etapem jej 
utworzenia była formacja osób, które w poszczególnych parafiach mo-
głyby tworzyć zespoły pastoralne. Od 2004 roku dwa razy w roku Refe-
rat Duszpasterstwa Rodzin, przy współpracy z Wydziałem Katechizacji 
i Szkół Katolickich, organizuje warsztaty metodyczne dla zespołów pa-
storalnych, osób odpowiedzialnych za prowadzenie spotkań z młodzie-
żą. Początkowo w warsztatach tych brało udział około 100-150 osób. 
Niestety, w 2011 roku liczba uczestników znacznie spadła (do kilku-
dziesięciu osób)26. Referat Duszpasterstwa Rodzin przygotowuje także 
materiały z konspektami spotkań dla członków tych zespołów. Z kolei 
dla samych uczestników katechezy wydano specjalny indeks: Jaką wy-
brać drogę w życiu? Małżeństwo, życie konsekrowane, kapłaństwo, misje, 
stan wolny oraz zaświadczenie ukończenia tych trzyletnich spotkań27.

Celem katechezy ponadgimnazjalnej jest wychowywanie młodzie-
ży do odpowiedzialnej miłości i do wyboru drogi życiowej oraz związa-
nie jej z parafią. Zalecane jest prowadzenie katechezy w formie spotkań 
i rozmów z uczniami.

Na pierwszy rok zaplanowanych jest 10 spotkań, na drugi również 
10, a na trzeci 5. Częstotliwość spotkań jest różna w zależności od wiel-
kości parafii i istniejących warunków. W ciągu całego roku spotkania 
odbywają się raz w miesiącu lub raz w  tygodniu w okresie Adwentu 
i Wielkiego Postu. Proboszczów zachęca się do organizowania spotkań 
w małych grupach i poza budynkiem kościoła (np. w salkach, na pleba-
nii, w gminnych świetlicach).

 26 Por. F. Jabłoński, T. Niewiadomska (red.), Narodowe Dni Życia i  sympozja 
o rodzinie w archidiecezji gnieźnieńskiej, Gniezno 2010, s. 11.
 27 Tamże, s. 11-12.
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Istnieje wiele argumentów przemawiających za tym, aby mło-
dzież ponadgimnazjalna uczestniczyła w spotkaniach formacyjnych. Po 
pierwsze, w ramach katechezy szkolnej uczniowie nie mają możliwo-
ści spotkania się ze świadkami życia małżeńskiego, a zwróćmy uwagę, 
że jest to bardzo ważne i najbardziej przekonujące doświadczenie. Od 
jednej z  nauczycielek nauczania początkowego usłyszałem: „Na całą 
26-osobową klasę, której jestem wychowawczynią, tylko kilkoro dzieci 
mieszka na co dzień z  obojgiem rodziców. Rodzice pozostałych albo 
są po rozwodzie, albo miesiącami pracują za granicą. I niestety, wielu 
z  tych rodziców «w pojedynkę» nie radzi sobie zupełnie z wychowa-
niem własnego dziecka”. Parafia, w  której jest prowadzona kateche-
za ponadgimnazjalna, może okazać się ostatnim (a może pierwszym) 
miejscem ukazania młodzieży sensu i wartości budowania prawdziwej, 
pełnej rodziny katolickiej28.

Po drugie, podczas katechezy szkolnej nie zawsze istnieje możli-
wość omówienia tematów związanych z  czystością przedmałżeńską 
i płciowością. Większość katechetów uczących w szkołach ponadgim-
nazjalnych to kapłani, a sprawy tej materii powinny być omawiane ra-
czej przez osoby świeckie, szczególnie przez małżeństwa.

Podtrzymywanie więzi młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych 
z parafią to trzeci argument, który przemawia za tym, aby brała ona 
udział w spotkaniach formacyjnych. Gdyby nie katecheza ponadgim-
nazjalna, po przyjęciu sakramentu bierzmowania prawdopodobnie 
przychodziłaby do parafii tylko okazjonalnie.

Ważne są też wypowiedzi członków zespołów pastoralnych. Pod-
kreślają oni, że spotkania formacyjne są dla młodych osób okazją, by 
otwarcie (bez presji oceny) porozmawiać o  nurtujących problemach 
dotyczących życia seksualnego, uzależnień, problemów w  szkole czy 
rodzinie. W ten sposób młodzież może pogłębić wiarę i zyskać większą 
świadomość tego, że również ona tworzy Kościół. Dzięki tym spotka-
niom młodzi ludzie angażują się w przygotowanie niedzielnej liturgii, 
w  dzieła charytatywne i  misyjne, sprzątanie kościoła, przygotowanie 
nabożeństw. Kontakt z kapłanem i parafią sprzyja nawiązaniu i pogłę-

 28 F. Jabłoński, Jak to się robi w archidiecezji gnieźnieńskiej, dz. cyt., s. 27-28. 
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bieniu więzi między młodzieżą a Kościołem. Jest to niezwykle ważne, 
tym bardziej, że coraz mniej młodych ludzi przychodzi do kościoła; za-
nika też ich wrażliwość na sprawę czystości. Można zatem powiedzieć, 
że katecheza ponadgimnazjalna jest swoistym „kołem ratunkowym” dla 
Kościoła w Polsce, dla poszczególnych diecezji i parafii.

Osoby, które nie uczestniczyły w tej formie katechezy w diecezji, 
mogą skorzystać z katechezy zastępczej. Uczestniczą w niej także na-
rzeczeni nieuczęszczający na katechezę ponadgimnazjalną. Katechezy 
w  tej formie prowadzą przede wszystkim kapłani. Jest to dość słabe 
ogniwo w archidiecezji gnieźnieńskiej.

3.3. Przygotowanie bezpośrednie

Trzecim etapem pastoralnego przygotowania do przyjęcia sakra-
mentu małżeństwa jest przygotowanie bezpośrednie lub katechizacja 
przedślubna. Odbywa się „w miesiącach i  tygodniach poprzedzających 
ślub” (por. FC 66), w Kościele w Polsce trzy miesiące przed ślubem. Od-
nosi się do tych osób, które kościelne prawo i pastoralna praktyka zwykły 
określać mianem nupturientów (łac. nuptiae = ślub, uczta weselna)29.

W Polsce etap ten przeprowadza się w różny sposób. Można po-
wiedzieć, że co „diecezja, to inny obyczaj”. Szczególnie, jeżeli weźmie-
my pod uwagę zasady katechez przedmałżeńskich i częstotliwość, z jaką 
się one odbywają. Pomijając formę, a koncentrując się na istocie kate-
chizacji przedślubnej, warto podkreślić, że ważne jest, aby prowadziła 
ona do pogłębienia wiary narzeczonych i przyczyniała się do stworzenia 
większej więzi z Bogiem i między nimi. Dodajmy też, że w prowadze-
niu takich spotkań dużą rolę odgrywa profesjonalizm. Nie bez znacze-
nia są również warunki, w jakich spotkania te się odbywają, oraz liczba 
uczestniczących w nich osób. Elementy te mogą znacznie przyczynić się 
do bardziej owocnego przygotowania narzeczonych do ślubu.

 29 Por. I. Częstochowska, Pastoralne przygotowanie do sakramentu małżeństwa 
w świetle wskazań Papieskiej Rady do spraw Rodziny, „Duszpasterstwo Rodzin Ar-
chidiecezji Gnieźnieńskiej. Informator Referatu Kurii Metropolitalnej w Gnieź-
nie” 2 (2009), s. 45.
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Ważne jest, aby na samym początku określić konkretne, realne cele. 
Chodzi przede wszystkim o pomoc narzeczonym w osobistym spotka-
niu z Bogiem, wsparcie ich na drodze pojednania z Bogiem i między 
sobą oraz stworzenie poczucia, że ludzie Kościoła, z którymi się spotkają 
na drodze przygotowania bezpośredniego, są zainteresowani w niesieniu 
pomocy młodym decydującym się na małżeństwo. Ponadto należy po-
móc narzeczonym w rozwijaniu ich przyjaźni, by potrafili słuchać nawet 
trudnych słów, które muszą być wypowiedziane30. Realizacja powyższych 
celów w ramach bezpośredniego przygotowania do małżeństwa w archi-
diecezji gnieźnieńskiej odbywa się poprzez uczestnictwo narzeczonych 
w trzech spotkaniach z duszpasterzem, trzech spotkaniach w Katolickiej 
Poradni Rodzinnej oraz w jednym spotkaniu formacyjnym.

Spotkania z duszpasterzem mają różny charakter i trudno jest jed-
noznacznie określić ich formę w poszczególnych parafiach diecezji. Jest 
to sprawa indywidualna każdego duszpasterza. Ważne, aby spotkanie 
przeprowadzić w formie dialogu. Celem tych rozmów jest uświadomie-
nie przyszłym małżonkom znaczenia sakramentu, którego szafarzami 
są oni sami. W czasie rozmowy duszpasterz przedstawia narzeczonym 
zamysł Boży względem małżeństwa i  rodziny oraz omawia przymio-
ty i  wymogi miłości małżeńskiej. Ukazuje też moralne zasady życia 
małżeńskiego oraz omawia obrzędy liturgiczne sakramentu małżeń-
stwa (liturgię słowa, znaczenie symboli, sposób poruszania się, dobór 
pieśni itp.). Ponadto wypełnia wraz z narzeczonymi protokół badania 
przedślubnego, na podstawie którego stwierdza, czy narzeczeni pragną 
zawrzeć sakramentalny związek małżeński zgodnie z nauką Kościoła31.

Warto zaprosić narzeczonych do wspólnego przygotowania Mszy św. 
Praktyka spotkań pokazuje, że trzeba szukać sposobów, by otworzyli się 
na proponowane idee. Przykładowo, wybierając czytania, można przygo-
tować terminy zawierające ich myśl przewodnią i zapytać narzeczonego, 
które hasło najbardziej mu się podoba. Gdy już wybierze, można po-
wiedzieć: „Zobacz! Sam wybrałeś czytanie ze Starego Testamentu, które 

 30 Por. B. i P. Coleman, Only Love Can Make It Easy, s. 15.
 31 Por. Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Indeks dla narze-
czonych (dla użytku wewnętrznego).
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opowiada o Tobiaszu i Sarze, a historia ta była następująca....” Podobnie 
można wybrać Ewangelię. Ważne, aby narzeczeni mogli zdecydować, 
w których elementach Mszy chcieliby uczestniczyć: procesji z  darami, 
wyborze pieśni, śpiewie Psalmu, posłudze w roli ministranta, modlitwie 
powszechnej. Można też zaproponować wymienienie bliskich zmarłych 
narzeczonych w modlitwie powszechnej. Można też umożliwić im wybór 
jednej z kilku wersji komentarzy do Mszy św.

Po otrzymaniu wszystkich tych propozycji narzeczeni powinni 
wspólnie porozmawiać, zastanowić się, które z  proponowanych ele-
mentów Mszy św. chcieliby mieć na ślubie, oraz zapytać swoich rodzi-
ców, krewnych i przyjaciół, czy chcieliby wziąć czynny udział w liturgii. 
Powinni wspólnie podjąć decyzję w tej sprawie. Często okazuje się, że 
lęk przed zapytaniem rodziców o uczestnictwo w liturgii powoduje re-
zygnację z wypowiedzenia tej prośby. Jednak bywa też tak, że rodzice 
czują się docenieni przez swoje dzieci i są im wdzięczni, że pomyślały 
o nich w tak ważnym dla nich momencie.

Do prowadzenia spotkań w katolickiej poradni życia małżeńskiego 
i rodzinnego w większych parafiach najlepiej przygotować małżonków-ani-
matorów, a następnie kierować do nich narzeczonych. Punktem wyjścia do 
rozmowy powinny być słowa wypowiadane w czasie zawierania związku 
małżeńskiego: „Czy chcecie przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, 
którym was Pan Bóg obdarzy?” Realizacja tego zamierzenia wiąże się z przy-
jęciem pewnego stylu życia. Aby przekonać się do niego, potrzebne jest 
świadectwo konkretnych osób. Najczęściej są to osoby posługujące w po-
radni. Celem spotkań w katolickiej poradni jest: uświadomienie wspólnej 
odpowiedzialności za przekazywanie życia, zapoznanie się z naturalnymi 
metodami rozpoznawania płodności, spotkanie z małżonkami stosującymi 
te metody, ukazanie ujemnych skutków antykoncepcji, aborcji itp.32

Narzeczeni przychodzący do paradni mają w perspektywie wiele 
lat wspólnego życia małżeńskiego oraz płciowego, które powinni pro-
wadzić zgodnie z zamysłem Bożym. Ważne, aby zapoznali się z meto-
dami rozpoznawania płodności, a także z zasadami odpowiedzialnego 

 32 Por. F. Jabłoński (red.), Program duszpasterski archidiecezji gnieźnieńskiej. Ko-
ściół naszym domem, s. 31.
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rodzicielstwa. W  małżeństwie jednym z  najistotniejszych przejawów 
cielesnego wyrażania miłości jest współżycie seksualne, które pomaga 
budować tożsamość nowego człowieczeństwa poprzez przyjęcie nowego 
stylu życia. Chodzi też o poprawienie jakości życia. Metody rozpozna-
wania płodności stanowią swoistą drogę do szczęścia i  samorealizacji. 
Kobieta poprzez obserwację swojego cyklu uczy się sumienności, do-
kładności, systematyczności, rzetelności i  cierpliwości. W praktykach 
tych może uczestniczyć także mąż (w zapisywaniu i interpretacji karty), 
co zacieśnia i pogłębia więź małżeńską, a także pomaga odpowiednio 
przeżywać czas płodny (szczególnie, jeśli małżonkowie nie planują po-
częcia dziecka). Uczy to także szacunku do siebie i drugiego człowie-
ka. Stosowanie metod naturalnego planowania rodziny w duchu wiary 
może stać się modlitewną rozmową z Bogiem-Stwórcą. Rozpoznawa-
nie czasu płodności i niepłodności to wsłuchiwanie się w mowę Boga. 
Poruszane tematy wskazują na indywidualny charakter spotkań. Z do-
świadczeń duszpasterstwa rodzin archidiecezji gnieźnieńskiej wynika, 
że w formacji doradców (których jest 230) główny nacisk kładzie się na 
ich indywidualne spotkania z narzeczonymi. Podkreśla się także, że do-
radcy powinni być obecni w każdej parafii, a w poradni winni posługi-
wać małżonkowie (małżeństwo – przyszłemu małżeństwu). Co ważne, 
w większych parafiach powinno pracować więcej doradców33.

W przygotowaniu narzeczonych do ślubu pomaga publikacja ABC 
dla narzeczonych opracowana przez Referat Rodzin. Książka ta składa się 
z trzech części. W pierwszej przedstawiono zamysł Boga względem małżeń-
stwa, a w drugiej omówiono naturalne metody planowania poczęć. Trzecia 
prezentuje materiały o tematyce małżeńskiej i rodzinnej. Do publikacji do-
łączony jest specjalny indeks, z którym narzeczeni udają się do poszczegól-
nych osób (do doradców, do spowiedzi, na spotkanie z kapłanem, na spo-
tkanie formacyjne dla narzeczonych). Dla narzeczonych jest to pewnego 
rodzaju „GPS” wyjaśniający cel wizyty u poszczególnych osób.

Co roku (od 2004) w  archidiecezji organizowane jest spotkanie 
formacyjne dla narzeczonych. By ułatwić uczestnictwo w nim, organi-

 33 Na podstawie rozmowy z  diecezjalną doradczynią archidiecezji gnieźnień-
skiej, mgr Teresą Niewiadomską, Gniezno, 3.02.2012 r.
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zuje się je jednocześnie w ośmiu rejonach archidiecezji oraz cztery razy 
w roku (II Niedziela Adwentu, II Niedziela Wielkiego Postu, II Nie-
dziela czerwca i II Niedziela września). Celem spotkań formacyjnych 
jest pogłębienie bezpośredniego przygotowania dla tych wszystkich, 
którzy pragną zawrzeć sakramentalny związek małżeński. Nacisk kła-
dzie się na przygotowanie do sakramentu pokuty dla przyszłych mał-
żonków. Często temat ten jest bardzo trudny dla narzeczonych.

Dłuższe niekorzystanie z tego sakramentu sprawia, że pójście do 
spowiedzi wywołuje u nich lęk.

Jednym z  najważniejszych elementów katechizacji przedślubnej 
jest tzw. spowiedź przedślubna. Przygotowanie do niej wymaga pogłę-
bionego rachunku sumienia w dziedzinie relacji do Boga i względem 
siebie. Korzystając z dwóch spowiedzi przedślubnych, narzeczeni mają 
ponownie doświadczyć tego, że Bóg jest miłosierny i przebacza oraz daje 
im łaskę do życia zgodnego z zamysłem Bożym. Narzeczeństwo to czas 
przygotowujący dwoje ludzi do ciągłego udzielania daru z siebie w mał-
żeństwie. Ważnym zagadnieniem w przeżywaniu tego okresu jest czy-
stość, która zobowiązuje do panowania nad cielesnością, by miłość nie 
ugrzęzła w zmysłowości. Stąd narzeczonych należy zachęcać do trwania 
w czystości. Wspólnie mieszkających należy zachęcić przede wszystkim 
do podjęcia czystości w tym specjalnym dla nich czasie (nawet z pro-
pozycją zamieszkania osobno). Jeżeli będzie to niemożliwe i nierealne 
do wykonania, należy ich poinformować o odbyciu tylko jednej spo-
wiedzi przedślubnej34. Kolejnym elementem spotkania formacyjnego 
dla narzeczonych jest omówienie liturgii ślubnej. Jeżeli wcześniej nie 
było rozważane wspólne przygotowanie liturgii, narzeczeni otrzymują 
propozycje uczestnictwa we Mszy św. Druga część spotkania formacyj-
nego poświęcona jest omówieniu komunikacji w narzeczeństwie i mał-
żeństwie. Narzeczeni mają możliwość spotkania się ze specjalistami: 
lekarzem, doradcą rodzinnym, psychologiem. W tej części spotkania, 
trwającej 2-3 godzin, warto wykorzystać metody aktywizujące.

 34 Por. F. Jabłoński (red.), Program duszpasterski archidiecezji gnieźnieńskiej. Ko-
ściół naszym domem, s. 32.
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Fakultatywną propozycją są organizowane w  archidiecezji tzw. 
„Weekendy dla narzeczonych”. Trwają one od piątkowego wieczoru 
do niedzielnego południa. Prowadzone są w archidiecezji cztery razy 
w roku. Zaproszenie do uczestnictwa w nich skierowane jest do wszyst-
kich, którzy chcą dowiedzieć się więcej o  małżeństwie i  lepiej przy-
gotować się do zawarcia tego sakramentu. Pomagają lepiej się poznać 
oraz podjąć ostateczną decyzję. Jest to także propozycja dla tych, którzy 
pracują za granicą lub nie mogą uczestniczyć w spotkaniach wspólnie 
w  ciągu tygodnia. Podczas weekendowych spotkań dla narzeczonych 
dominuje praca własna narzeczonych we dwoje. Inspirują do niej 
wprowadzenia zarówno małżeństw, które animują spotkanie, jak i ka-
płana. Uczestnicy – wykonując zadania w  parach – mają możliwość 
lepszego poznania cech osobowości, oczekiwań oraz ustalenia wspólnej 
hierarchii spraw w życiu. W ten sposób uczą się także, jak rozwiązy-
wać konflikty i jak budować autonomię swojego związku. Odkrywają, 
czym naprawdę jest sakrament małżeństwa oraz jaką rolę w ich życiu 
odgrywa wiara. Poznają podstawowe głoszone przez Kościół prawdy 
o małżeństwie i rodzinie. W trakcie spotkania mają również okazję do 
sakramentu pojednania i uczestniczą w Eucharystii35.

W archidiecezji gnieźnieńskiej uczestnicy „Weekendów dla na-
rzeczonych” na podstawie zaświadczenia o wzięciu w nim udziału są 
zwolnieni z pierwszego spotkania w Parafialnej Poradni Życia Rodzin-
nego. Zwykle na początku narzeczeni z rezerwą podchodzą do tego ro-
dzaju spotkań. Przed rozpoczęciem weekendu najpierw pytają o cenę, 
program oraz czy otrzymają zaświadczenie. Jednak po zakończeniu są 
zadowoleni z udziału i przyznają, że bardzo dużo zyskali. Najbardziej 
przeżywają spowiedź. Okazuje się, że „Weekend dla narzeczonych” jest 
dobrą formą aktywnego spędzenia czasu razem. Spotkania te szczegól-
nie mocno przeżywają pary, które wcześniej nie doświadczyły formacji 
w grupach czy wspólnotach religijnych.

Wartości tego rodzaju formacji może zobrazować kilka myśli uczest-
ników tych spotkań z marca 2012 roku: „Był to wartościowy czas, można 

 35 Por. http://www.duszpasterstworodzin.gniezno.opoka.org.pl/go.php/pl/na-
rzeczeni/weekendy _dla_narzeczonych.html, [dostęp: 6.02.2012].



101V. Artykuły

było inaczej spojrzeć na życie w małżeństwie. Tematy ciekawe. Poleciliby-
śmy swoim znajomym taki weekend zamiast np. chodzenia na spotkania 
w wielkich grupach. Takie kameralne spotkania są o wiele lepsze i panuje 
miła atmosfera. Prowadzący są fachowo przygotowani” (Maciej).

„Jechaliśmy nastawieni trochę sceptycznie, nie wiedząc, czego się spo-
dziewać. Właściwie przed Gnieznem byliśmy w  stanie zawrócić. Jednak 
«Weekend» pozytywnie nas zaskoczył. Chciałabym szczególnie podkreślić 
zajęcia z małżeństwem – z państwem Rogalskimi. Były naprawdę świetne. 
Poruszali tematy, które inspirowały do zadawania pytań im i Maciejowi. 
Pytania od razu zresztą padały, ponieważ otwartość tych ludzi budziła za-
ufanie. Przerwy podczas spotkania oraz czas na spacery były okazją do tego, 
by swoje wątpliwości omówić z Maciejem. Nabrałam też pewności co do 
słuszności w wyborze przyszłego męża, choć nie we wszystkim się zgadza-
my i często toczymy «wojnę» charakterów. Gdy już wracaliśmy, czułam, że 
bardzo wypoczęłam przez ten weekend, jakoś tak się uspokoiłam, a słowa 
«ślub» i «małżeństwo» przestały budzić we mnie panikę i przerażenie. Od 
razu poleciłam kurs mojemu rodzeństwu (Barbara)”36.

zaKończenIe 

Każda para narzeczonych jest pastoralnym wyzwaniem dla dusz-
pasterstwa parafialnego. W związku z tym, że małżeństwo ulega prze-
mianom, również duszpasterstwo Kościoła związane z  małżeństwem 
i przygotowaniem do niego powinno się zmieniać.

Współczesne przygotowanie do małżeństwa powinno w większym 
stopniu akcentować miłość niż legalizm. Duszpasterstwo miłości wiąże 
się z kolei z wielką pokorą, delikatnością i odwagą; jest osobiste i emo-
cjonalne, a jego zadaniem jest wspieranie. Jest to ciężka praca, ale tylko 
taki rodzaj duszpasterstwa może być zrozumiany i zaakceptowany przez 
współczesną młodzież i narzeczonych.

Artykuł ukazał się w piśmie „Teologia i Moralność”, tom 12, 2012, s. 157-172.

 36 Por. http://www.duszpasterstworodzin.gniezno.opoka.org.pl/go.php/pl/na-
rzeczeni/weekendy _dla_narzeczonych.html, [dostęp: 6.02.2012].





VI. propozycje wydawnIcze

1. Anna Jedna,  
Sychar, ile warta jest twoja 
obrączka. Książka dla 
rozwiedzionych i zagrożonych 
rozwodem. 

2. Bp Roman Pindel, 
Aby dobrze wyjść z rodziną... 
i to nie tylko na zdjęciu





1. Anna Jedna, Sychar, ile warta jest twoja ob-
rączka. Książka dla rozwiedzionych i  zagro-
żonych rozwodem. 
Autorka, matka trojga dzieci, walczy o  swoje 
małżeństwo ze stanowczością i niezachwianą na-
dzieją. Książka zawiera świadectwa wielu osób, 
które pokazują, że można trwać w  wierności 
Bogu i małżonkowi w każdej sytuacji i że z po-
mocą Boga każde małżeństwo sakramentalne 
można uratować. Niniejsza publikacja stanowi 
pomoc dla tych, którzy chcą zachować wierność 
małżeńską, niezależnie od okoliczności i ludzkiej 
słabości. 

2. Bp Roman Pindel, Aby dobrze wyjść z ro-
dziną... i to nie tylko na zdjęciu
Autor podejmuje ważne dla małżeństwa i rodziny 
kwestie, ukazując je zarazem z perspektywy współ-
czesnego człowieka i przez pryzmat Słowa Bożego. 
Książka ta nie przypomina jednak typowego po-
radnika, ponieważ do najważniejszych wniosków 
mogących naprawdę zmienić życie, czytelnik 
musi dojść samodzielnie. Jest to próba spojrzenia 
na rodzinę, w której żyjemy, z innej perspektywy. 
Z perspektywy wiary zrodzonej ze słowa Bożego. 
Z  takiej perspektywy, która umożliwia odkrycie 
sensu w  wydarzeniach po ludzku rozumianych 
jako przekleństwo, nieszczęście czy niepowodze-
nie. Publikacja stanowi propozycję, by w  nowej 
perspektywie przemyśleć swoje życie, następnie 
zaś próbować przyjąć je takim, jakim jest.




