
K L U B  I N T E L I G E N C J I  K A T O L I C K I E J   

 

   

www.kik.waw.pl - kik@kik.waw.pl 

ul. Freta 20/24A; 00-227 Warszawa – tel. (+48-22) 827 39 39 

 

Warszawa 18 lutego 2015 roku 

 

 

KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ W WARSZAWIE 

 

SYNTETYCZNE OPRACOWANIE ODPOWIEDZI CZŁONKÓW KIK 

NA PYTANIA DOTYCZĄCE PRZYJĘCIA RELATIO SYNODI 

 

W odpowiedzi na prośbę Konferencji Episkopatu Polski, skierowaną do naszego środowiska 

przez Jego Eminencję Kardynała Kazimierza Nycza, Klub Inteligencji Katolickiej 

w Warszawie przygotował specjalny formularz internetowy z pytaniami zawartymi 

w dokumencie końcowym III Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów 

z października 2014 roku. Formularz ten rozesłaliśmy do członków Klubu Inteligencji 

Katolickiej z prośbą o uważną lekturę Relatio Synodi oraz udzielenie odpowiedzi 

na przedstawione pytania. Dzięki przygotowanemu formularzowi internetowemu w krótkim 

czasie udało nam się dotrzeć do całej społeczności KIK, w siedzibie Klubu dostępne były 

także pytania i treść Relatio Synodi w tradycyjnej wersji papierowej.  

 

Do 10 lutego otrzymaliśmy ponad 40 odpowiedzi na ankietę. Znaczna część członków KIK, 

która udzieliła odpowiedzi na pytania, wyraziła opinię, że styl pytań jest zawiły i niejasny, 

same pytania zaś nazbyt rozbudowane i ogólnikowe, utrudniające udzielenie precyzyjnych 

odpowiedzi. Z tego powodu część naszych członków nie odpowiedziała na wszystkie 

zaprezentowane pytania lub odpowiedziała na nie w sposób niepełny. Podnoszono także 

problem zbyt krótkiego czasu, jaki Konferencja Episkopatu Polski pozostawiła na zebranie, 

opracowanie i przekazanie odpowiedzi. To istotny postulat części naszego środowiska: tak 

rozbudowany i bogaty w treści dokument, jakim jest Relatio Synodi, domaga się poświęcenia 

mu znacznie więcej czasu niż zostało to przez Konferencję Episkopatu Polski dane. 
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Pytanie pierwsze odnosi się do wszystkich części Relatio Synodi 

 

 

Czy opis rzeczywistości rodziny, przedstawiony w Relatio Synodi odpowiada temu, 

co obecne jest i stwierdzane w dzisiejszym Kościele i społeczeństwie? O jakie brakujące 

aspekty można go uzupełnić? 
  

 

Relatio Synodi skupia się na rodzinie i jej problemach – tymczasem to małżeństwo, a nie 

rodzina, jest sakramentem, czyli szczególnym źródłem łaski. 

  

Nie da się przezwyciężyć kryzysu rodziny bez przezwyciężenia kryzysu małżeństwa jako jej 

fundamentu. Teologia i duchowość małżeństwa bardzo rozwinęły się w XX wieku, wciąż 

jednak dopiero odkrywamy w Kościele unikalność tego niezwykłego powołania.  

  

W Relatio Synodi zabrakło zwłaszcza kilku istotnych aspektów: 

1) przedstawienia pozytywnej, pociągającej i atrakcyjnej wizji małżeństwa (powstaje 

wrażenie, jakby dla Synodu życie małżeńskie i rodzinne było nieosiągalnie trudne; 

tymczasem jest to powołanie piękne w swym równie głębokim, co powszednim mistycyzmie 

– para małżeńska może być obrazem wewnętrznego życia Boga w Trójcy Osób); 

2) nawiązania do teologii ciała zainicjowanej przez św. Jana Pawła II (miała ona przełomowe 

znaczenie dla rozwoju myśli katolickiej na ten temat i powinna być obecnie dalej rozwijana; 

czynił to Benedykt XVI w „Deus Caritas est”; Kościół powinien rozwijać i pogłębiać tę nową 

wizję małżeństwa jako sakramentu seksualnego); 

3) podkreślenia specyfiki powołania do małżeństwa (jest to jedyne w Kościele powołanie dla 

dwojga osób – pary małżeńskiej; para staje się tu nowym podmiotem duchowości 

chrześcijańskiej; dzięki pierwszym wspólnym beatyfikacjom mamy także do czynienia z parą 

małżeńską jako nowym podmiotem świętości); 

4) uwypuklenia specyfiki duchowości małżeńskiej (Chrystus wciela się tu w więź małżeńską; 

zatem wszystko, co umacnia i pogłębia tę więź, jest wyrazem duchowości; duchowość 

to więcej niż pobożność; wyraża się i w kuchni, i w sypialni, i w podejściu do dzieci, 

i w podziale obowiązków rodzinnych; 

5) ukazania dialogu jako drogi duchowości małżeńskiej i rodzinnej (zgodnie z formułą: aby 

naprawdę spotkać się ze sobą i z Bogiem, trzeba bardziej słuchać niż mówić, bardziej dzielić 

się niż dyskutować, bardziej rozumieć niż oceniać, a nade wszystko - przebaczać; dialog 

to nie tylko kwestia psychologicznej komunikacji, lecz droga duchowa).  

 

 

Część I: "Słuchanie: kontekst i wyzwania wobec rodziny" 

 

1. Jakie inicjatywy są realizowane i jakie planowane w odniesieniu do wyzwań, jakie stawiają 

przed rodziną złożoności kulturowe (6-7): chodzi o inicjatywy mające na celu ponowne 

wzbudzenie obecności Boga w życiu rodzin; te, które służą edukowaniu i budowaniu 

stabilnych więzi międzyludzkich; te, które sprzyjają prorodzinnej polityce społecznej i 

gospodarczej; te, które mają usunąć trudności związane z opieką nad dziećmi, osobami 

starszymi i chorymi członkami rodziny; te, które mają zmierzyć się ze szczególnym kontekstem 

kulturalnym, w który zaangażowany jest Kościół lokalny? 

Dla naszej społeczności jednym z fundamentów i istotnym punktem odniesienia jest 

działalność Sekcji Rodzin Klubu Inteligencji Katolickiej. Jest to przestrzeń budowania 
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pogłębionych relacji więzi międzyludzkich, odpowiedzialnego, opartego na wierze, 

wychowania kolejnych pokoleń dzieci i młodzieży KIK. Sekcja Rodzin jest nie tylko "kuźnią" 

kolejnych kadr klubowej młodzieży, lecz także autentycznym miejscem budowania i 

przeżywania swojej wiary. Organizowane są cykliczne msze święte, rekolekcje wyjazdowe. 

Wymienione zostały także dobrze prowadzone kursy przedmałżeńskie - zdaniem naszych 

członków dobrze i odpowiedzialnie prowadzonych kursów nie ma wiele. Jako przykład 

dobrej praktyki przygotowującej narzeczonych do zawarcia sakramentu małżeństwa 

wymienić należy kursy prowadzone przez dominikanów. Jako pożyteczne i pożądane 

wymienione zostały także poradnie życia małżeńskiego, w tym "Studnia", poradnia 

prowadzona przez członków KIK, rekolekcje małżeńskie z pogłębioną katechezą, oazowe 

kręgi Kościoła Domowego, szkoły katolickie, społeczne (także zaprzyjaźnione z KIK szkoły 

Przymierza Rodzin), związek Dużych Rodzin Trzy Plus, z którym Klub współpracuje. 

Dostrzeżono jednak problem eksluzywności takiej działalności - wszystkie wymienione 

powyżej inicjatywy trafiają do wewnątrz danego środowiska, nie są to przedsięwzięcia, o 

których wiedzieliby i mogliby z nich korzystać katolicy, którzy nie są członkami wspólnot, 

stowarzyszeń takich jak KIK. Tymczasem jest pilna potrzeba dotarcia do rodzin rozbitych, 

zranionych, dysfunkcyjnych, nie znających możliwości wyjścia ze swoich problemów. 

Szczególnie podkreślana jest konieczność życzliwego duszpasterstwa wobec małżeństw 

niesakramentalnych i rodzin rozbitych. 

 

2. Jakie narzędzia analityczne są stosowane i jakie są najbardziej znaczące skutki (pozytywne 

i negatywne) przemian antropologiczno-kulturowych (5). Czy pośród tych skutków 

dostrzegalna jest możliwość znalezienia wspólnych elementów/obszarów w różnorodności 

kulturowej? 

Coraz wyraźniej dostrzegalne stają się przemiany kulturowe, także te o charakterze 

etnicznym. Podążają za tym przemiany społeczne: zwiększający się odsetek rozpadających się 

małżeństw, migracje społeczne, rozpad więzi rodzinnych i międzyludzkich, niepewność, lęk i 

czasami niechęć wobec przedstawicieli innych kultur. Konieczne jest autentyczne i 

pogłębione przeżywanie ekumenizmu, nie jako dodatkowego "zadania", lecz stale obecnego 

imperatywu ewangelicznego. Ekumenizm powinien stać się dla chrześcijan sposobem 

myślenia, codzienną praktyką i czymś naturalnym, nie tylko sposobnością do okazjonalnego 

świętowania. Członkowie KIK dostrzegają także zmarginalizowanie roli i znaczenia rodziny 

jako jeden ze skutków przemian społecznych, towarzyszą temu brak wzoru ojcostwa i 

niezrozumienie sensu macierzyństwa. Problem ten dotyczy także nauczania i praktyki 

Kościoła w Polsce - nie umiemy mówić o sensownej, godnej i aktualnej w obecnych czasach 

roli matki dla rodziny i społeczeństwa. Nie znamy atrakcyjnych i sensownych modeli 

ojcostwa. Koniecznie trzeba podnieść w nauczaniu Kościoła i otoczyć duszpasterstwem 

osoby bezrobotne i ubogie. Ta kwestia jest często marginalizowana albo banalizowana w 

nauczaniu Kościoła. Pojawiły się odpowiedzi, że polski Kościół przyjmuje wobec 

zachodzących przemian postawę lękową. 

 

3. Poza głoszeniem i ujawnianiem, jakie inne formy zostały wybrane przez Kościół, aby był on 

bliżej rodzin, znajdujących się w ekstremalnych sytuacjach (8). Jakie strategie edukacyjne są 

stosowane, aby takim sytuacjom zapobiegać? Co można zrobić, aby wspierać i umacniać 

rodziny wierzące, wierne więzom krwi i małżeństwa? 

Najważniejsze są modlitwa i miłość okazywana tym osobom, to fundament, o którym nie 

wolno zapominać. Ważna jest też systemowa i stała pomoc finansowa (stypendia) oraz 

specjalistyczne poradnictwo dla osób po ciężkich przejściach. Konieczne jest stałe, 

kompetentne i życzliwe duszpasterstwo i tworzenie systemowej pomocy, angażującej całą 
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wspólnotę wierzących. Potrzebna jest promocja rodziny, ukazywanie atrakcyjnych wzorców 

rodzicielstwa, a szczególnie konkretna i w końcu autentyczna afirmacja roli kobiet w życiu 

społecznym i rodzinnym. Potrzebne jest dostrzeżenie i wykorzystania doświadczenia osób 

starszych i ich roli w przekazywaniu wiary, a także szerzej - wykorzystania i twórczego 

rozwinięcia zadań osób świeckich i osób konsekrowanych. 

"Jak wspierać dobre małżeństwa? Nie bać się bliskości. Organizować niedrogie rodzinne 

wyjazdy z dziećmi. Dopuścić dziewczęta do ministrantury i do czytań. Wykorzystywać 

świeckich, jako szafarzy Eucharystii! Odprawiać msze w domach rodzinnych w rocznice 

ślubu, bardziej ludziom zaufać. Tym bardziej nie omijać tych wszystkich, których życie się 

skomplikowało. Być obecnym!"; "ukazywać piękno pełnej, rodziny w sposób delikatny, bez 

obrażanie osób, które takiej rodziny nie stworzyły"; "Co można zrobić, aby wspierać i 

umacniać rodziny wierzące, wierne więzom krwi i małżeństwa? Na pewno można tworzyć 

grupy modlitewne dla małżonków i narzeczonych. Nie dla tych "w ekstremalnych 

sytuacjach", ale właśnie dla tych "normalnych", u których jest wszystko w porządku. Takich 

grup nie ma, albo jest b. mało, a przecież one też potrzebują umocnienia. Nie chodzi o 

wspólnoty formacyjne o rozbudowanej strukturze: tylko o zwykłe spotkania (...) Można też 

jedną z mszy parafialnych dedykować małżeństwom. Właśnie małżeństwom, a nie rodzinom, 

czy dzieciom, bo małżeństwo jest uprzednie wobec dzieci i dotyczy szerszej grupy osób." 

Powracały jednak opinie, że "Kościół w Polsce - jako instytucja - często poprzestaje na opisie 

rzeczywistości (który bywa, że jest niespójny i odrealniony), nie proponując i nie wdrażając 

rzeczywistych rozwiązań." 

"Dla nieszczęśliwych rodzin potrzebne jest zrozumienie i staranie o efektywną pomoc ze 

strony parafii i wspólnot chrześcijańskich. Natomiast dla wzmocnienia rodzin wierzących 

potrzeba znacznie lepszego niż dotąd (i szerszego) przygotowania do życia małżeńskiego. 

Dzisiejsza jakość tego przygotowania jest wyraźnie niedostateczna i w zakresie religijnym i w 

zakresie małżeńskiego współżycia. Brak jest na ogół przekonywującego przekazu młodym, że 

chodzi o ich osobiste, bezpośrednie i wspólne relacje z Chrystusem. Nie czują tego często 

nawet pary praktykujące i etycznie wartościowe, co je zubaża." 

 

4. W jaki sposób Kościół w swej pracy duszpasterskiej reaguje na szerzący się relatywizm 

kulturowy zeświecczonego społeczeństwa i wynikające z niego odrzucanie przez wiele osób 

modelu rodziny, opartym na związku mężczyzny i kobiety, połączonych węzłem małżeńskim i 

otwartym na prokreację?   

Przeważały opinie, że choć Kościół w Polsce bez wątpienia widzi problem, to reaguje źle, 

błędnie, lub w niektórych przypadkach nie reaguje wcale, nie dostrzegając problemu u jego 

źródła, bądź mylnie interpretując przesłanki i powody istniejących zjawisk społecznych. 

Kościół nie proponuje atrakcyjnych i ożywczych wzorców, zamiast tego "obudowuje się na 

swoich pozycjach", reaguje agresywnie, ganiąc i atakując. Jest to odbierane jako wyraz 

bezradności i niezrozumienia przez Kościół istoty obecnych sporów i przemian kulturowo-

społecznych. Reakcje Kościoła są wyrazem "braku życzliwości wobec młodego pokolenia" i 

"postawą oceniającą"; tego typu zachowania są odpychające i nie budują klimatu zaufania, 

życzliwości i rzeczywistego otwarcia na współczesnego człowieka. Wiarygodność 

kościelnego nauczania obniża także zbytnie utożsamianie się z jedną opcją polityczną i 

uciszanie głosu tych, którzy w tej jednej wybranej obecnie przestrzeni nie mieszczą się. 

Problemem jest także bezduszny formalizm Kościoła, który nie dostrzega głębokiego dramatu 

osób rozwiedzionych i porzuconych, często nie z własnej winy. Brak tu klimatu życzliwości i 

próby dojrzałego duszpasterstwa tych osób. Także nierozwiązywane skandale w samym łonie 

Kościoła - skandale pedofilskie - znacząco obniżają wiarygodność Kościoła i jego nauczania. 

Pozytywnymi przykładami towarzyszenia rodzinie i młodym ludziom, odważnego, szczerego 

i wiarygodnego duszpasterstwa są dominikanie i jezuici. 
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"Można i trzeba zachęcać do pozostania przy tradycyjnych wartościach, przy „sprawdzonych 

dawnych obyczajach”. Jednak to trzeba robić  w nowy, inny, sposób, uwzględniający  zmiany 

kulturowe, nie burzące w zasadniczy sposób istniejącego dotąd porządku rzeczy. Niektóre z 

tych zmian są już oswojone - to np. praca zawodowa kobiet, partnerskie podejście do 

obowiązków domowych, udział ojców w wychowaniu małych dzieci. 

Nie należy potępiać  w czambuł  i z góry wszystkich nowych zjawisk. To zresztą może dać 

efekty przeciwne do zamierzonych, nieraz  jest skazane na niepowodzenie" 

 

5. W jaki sposób i poprzez jakiego typu działania rodziny chrześcijańskie dają młodym 

pokoleniom świadectwo procesu dojrzewania w wymiarze uczuciowym (9-10)? W jaki sposób 

można byłoby pomagać w formacji nowo wyświęcanych księży w powyższym temacie? Które z 

funkcji, sprawowanych przez duchownych wykonujących posługę duszpasterską, są 

najbardziej pilne i potrzebne? 

Konieczny jest stały kontakt księży z małżeństwami i rodzinami. Kontakt ten powinien 

zaczynać się już na etapie formacji w seminarium, być może przez uczestnictwo w 

przygotowaniach przedmałżeńskich lub prace w duszpasterstwach, lub najlepiej przez zwykłe 

uczestnictwo w życiu zaprzyjaźnionych rodzin, w ich codzienności. Członkom KIK znany 

jest "jeden przykład z Polski, gdzie dyrektorka szkoły specjalnej w uzgodnieniu z seminarium 

włączała alumnów w bezpośrednią pomoc przy dzieciach niepełnosprawnych, by potrafili w 

przyszłości pomagać swoim parafianom. Ale to chyba chwalebny wyjątek." Ogólnie panuje 

opinia, że młodzi księża formowani są w seminariach niejako "pod kloszem", z dala nie tylko 

od realnych wyzwań i trosk świeckich, lecz także w nieznajomości ich zadań, kultury, 

zwyczajów. Być może jest to problem systemowy, związany z formacją seminaryjną. "To nie 

przypadek, że przyszli psychoterapeuci przed uzyskaniem dyplomu przechodzą szkoleniowo 

własną psychoterapię, pod okiem doświadczonego kolegi." Konieczne jest zbliżenie księży do 

rodzin, zaufanie, także włączenie w jeden z etapów formacji w seminariach osób świeckich, 

małżeństw, które mogą być przykładem i świadectwem świętości życia świeckiego, 

codziennego. Dobrą praktyką jest tu formacja w seminariach Redemptoris Mater - klerycy, 

którzy niedziele spędzają u rodzin z neokatechumenatu. Panuje przekonanie, że wciąż za 

mało mówi się o pięknie małżeństwa i tej drodze do świętości, a za dużo energii poświęca się 

na podkreślanie zagrożeń - "jakaś swoista przyjemność w gadaniu o grzechu, fascynacja złem 

– czasem ma się wrażenie, że wg. mówiącego świat został stworzony przez diabła, a o Panu 

Bogu nie warto zbyt wiele mówić. Jakich wiernych to może pociągać?" Zwracano także 

uwagę, że najlepszą katechezą i świadectwem są żywe więzy miłości łączące małżeństwa i 

rodziny. "Nie ma zbyt wielu płaszczyzn poznania i nawiązania relacji małżonków np. z 

klerykami z najbliższego seminarium. W ich formacji pomogłyby wszelkie formy, które 

sprzyjają realnemu nawiązaniu trwałych relacji z wieloma różnymi małżeństwami w różnym 

wieku i o różnym stażu. Często klerycy mają bardzo zawężony obraz kłopotów (ale i radości) 

współczesnych małżeństw". 

 

6. W jakich proporcjach i przy pomocy jakich środków zwykła praca duszpasterska z rodziną 

zwraca się ku tym, którzy znajdują się daleko? Jakie przygotowano kierunki działania w celu 

wzbudzenia i nadania ważności „pragnieniu rodziny”, które zasiał Stwórca w sercu każdej 

osoby, obecnemu w szczególny sposób w sercach młodych ludzi, nawet, jeżeli przeżywają oni 

w swych rodzinach sytuacje dalekie od wizji chrześcijańskiej? W jaki sposób odpowiadają oni 

na kierowaną ku nim misję? Jak wiele jest małżeństw naturalnych wśród osób nie 

ochrzczonych, także w związku z pragnieniem posiadania rodziny u młodych ludzi? 

Wielu członków KIK deklaruje, że zauważa wśród ludzi młodych mocne pragnienie 

tworzenie silnych i dojrzałych związków małżeńskich, zbudowanych na Bogu. Zarazem 
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pragnienia te zderzane są z niełatwą sytuacją materialną młodych ludzi, co rodzi brak wiary w 

realizację ich pragnień. Bardzo ważne jest zatem towarzyszenie młodym ludziom i wspieranie 

ich nadziei. Iść za tym powinno także wychowywanie do odpowiedzialności i 

samodzielności, do mierzenie się z życiem i jego wyzwaniami, do solidarności z innymi 

ludźmi i brania odpowiedzialności także za innych. 

Podkreśla się także, że w znacznej mierze obecne duszpasterstwo rodzin jest skierowane 

wyłącznie do tych, którzy już w Kościele są. Pozostawieni samym sobie są natomiast te 

rodziny, które z różnych powodów pozostają poza Kościołem lub ich sytuacja jest 

skomplikowana. Cała energia Kościoła jest w tej materii kierowana do "swoich", do 

"przekonanych". Zupełnie porzucona jest ewangelizacja, czy wręcz misyjność wobec rodzin 

od Kościoła oddalonych. 

Zwraca się także uwagę, że istnieje coraz pilniejsza potrzeba życzliwego duszpasterstwa osób 

rozwiedzionych, które przecież po rozwodzie pozostają w Kościele. 

"W tej materii Kościół ma za mało wyobraźni. Najchętniej zamyka się w środowisku 

wierzących. Tymczasem to jest pole działania świeckich. Miłość rodzinna nie jest przypisana 

do religii, Kościół często nie dostrzega i nie dowartościowuje wręcz heroicznych przykładów 

poświęcenia dla dzieci, rodziców, rodzeństwa w rodzinach ateistów, innowierców, Żydów. 

Tymczasem więź rodzinna jest ZAWSZE rzeczą świętą. Bożą obecnością wśród nas." 

 

Część II: Spojrzenie na Chrystusa: Ewangelia rodziny 

 

7. Wzrok zwrócony ku Chrystusowi otwiera nowe możliwości. „Za każdym bowiem razem, 

gdy powracamy do źródeł doświadczenia chrześcijańskiego, otwierają się nowe drogi i 

niesłychane możliwości” (12). W jaki sposób wykorzystywane jest nauczanie Pisma Świętego 

w dziele duszpasterskim na rzecz rodzin? W jakiej mierze wzrok kierowany ku Chrystusowi 

zasila odważne i wierne duszpasterstwo na rzecz rodzin? 

Dominuje przekonanie, że zwyczajne duszpasterstwo w niedostatecznym stopniu 

wykorzystuje Pismo Święte. Brak solidnej egzegezy w katechezie, brak ukazywania 

aktualności biblijnych wydarzeń dla życia chrześcijańskiego tu i teraz. Inaczej sytuacja 

wygląda w duszpasterstwie specjalistycznym, we wspólnotach (jako znakomity przykład 

podawany jest neokatechumenat), w trakcie rekolekcji.  

 

8. Jakie wartości małżeństwa i rodziny są realizowane w życiu młodych ludzi i małżonków? I 

w jakiej formie? Czy są wartości, które można ukazać w pełnym świetle? (13). W jakim 

wymiarze można uniknąć i pokonać grzech? 

Często powraca sformułowanie "życzliwe duszpasterstwo". To duszpasterstwo otwarte na 

problemy, troski i radości ludzi, nie bagatelizujące zarazem zła i grzechu. To duszpasterstwo 

inspirujące i zachęcające do tworzenia odpowiedzialnych i dojrzałych rodzin zbudowanych na 

Bogu, towarzyszące rodzinom w tym, czego szukają i za czym tęsknią - miłość, 

odpowiedzialność, sens, radość życia z Bogiem, wierność, rodzicielstwo, troska o zbawienie 

siebie i małżonka. 

Tymczasem panuje przekonanie, że duszpasterstwo zbyt mocny akcent kładzie na zagrożenia 

stojące przed rodzinami. Dominuje katecheza lęku. Rodziny mają jednak świadomość zła, 

które ich dotyka, znają swoje lęki i niebezpieczeństwa, które płynąć mogą z niektórych 

elementów kultury współczesnej. Oczekują raczej umocnienia, pocieszenia, wsparcia niż 

stałego umacniania ich w lęku.  

Korzystne byłoby także tworzenie wspólnot lub duszpasterstw dla młodych małżeństw, 

rodzin z dziećmi przy parafiach. Obecnie takie wspólnoty istnieją tylko przy niektórych 

klasztorach. Takie wspólnoty mogłyby stać się zarazem świetnym zapleczem 
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instytucjonalnym parafii. Jeśli pojawi się klimat zaufania ze strony proboszczów, wówczas 

parafie zyskałyby stałe grono zaangażowanych w życie parafii świeckich. 

"Sądzę, że punkty wyjścia dla młodych małżeństw chrześcijańskich powinny być dwa: że 

Jezus jest zawsze z nami i że mamy (właśnie we dwoje) rozliczyć się z talentów, któreśmy 

otrzymali. Oczywiście najcenniejszym talentem będzie nasza wspólna zdolność kochania.  

Tak więc dwie sprawy będą i powinny nam stale towarzyszyć w małżeństwie: skłonność do 

grzechu oraz poczucie odpowiedzialności za nasza miłość nie tylko do siebie, ale i do innych 

(czy z naszego kochania świat staje się trochę lepszy?)". 

 

9. Jaką pedagogikę człowieka trzeba wziąć pod uwagę – zgodną z pedagogiką Bożą – aby 

lepiej zrozumieć to, czego wymaga praca duszpasterska Kościoła w odniesieniu do 

dojrzewania do życia pary ludzkiej w małżeństwie w przyszłości? (13). 

Kilkukrotnie pojawia się przekonanie o konieczności częstszego, pogłębionego studium 

biblijnego dotyczącego teologii małżeństwa - w ten sposób można ukazywać atrakcyjność 

małżeństwa chrześcijańskiego, które rozwija osobę i buduje odpowiedzialne relacje. To także 

droga do budowania świętych małżeństw i dawania świadectwa pięknego życia 

chrześcijańskiego. Pomocne może tu być także ponowne odkrycie personalizmu 

chrześcijańskiego, z jego podkreśleniem godności osoby i szczególnego znaczenia dla 

budowania dojrzałych relacji. Wprowadzenie personalizmu chrześcijańskiego do praktyki 

duszpasterskiej może być nie tylko atrakcyjne dla odbiorców, ale także konieczne dla 

skuteczności głoszenia Ewangelii w dzisiejszej kulturze. 

Potrzebne są także "usilne starania o to, by swoim doświadczeniem dzieliły się pary, które są 

w długotrwałym, stabilnym, sakramentalnym związku. Przykładem są Spotkania Małżeńskie. 

Takich inicjatyw powinno być więcej. Większość małżeństw po ślubie nie ma okazji do 

żadnych dalszych rozważań na temat małżeństwa, wymiany doświadczeń w ramach 

wspólnoty wierzących." 

 

10. Co trzeba czynić, aby ukazywać wielkość i piękno udzielonego daru nierozerwalności 

małżeństwa, w taki sposób, aby wzbudzić pragnienie przeżywania go i coraz mocniejszego 

budowania? (14). 

Zdecydowanie dominuje przekonanie, że najskuteczniejszy i najbardziej zarazem 

chrześcijański w swej formie jest przykład i świadectwo. Przykład dojrzałych, wiernych, 

świętych małżonków, budujących swe małżeństwo na wierze Bogu i przebaczaniu sobie 

nawzajem. Stąd niezwykle ważne jest w kaznodziejstwie ukazywanie przykładów świętych 

małżonków, wyniesionych przez Kościół na ołtarze. Potrzebne jest w życiu parafialnym 

"stawianie na świeckich", na małżeństwa, tak by mogły one swym codziennym 

zaangażowaniem w życie parafii być świadkami chrześcijańskiej miłości dwojga ludzi. 

Przytaczamy w całości jedną z najciekawszych wypowiedzi: "Myślę, że trzeba skupić się nie 

na nierozerwalności, ale na trwałości małżeństwa, a to nie jest to samo. Założenie 

nierozerwalności odsyła do "regulaminowej" zasady, która często usypia czujność i odwraca 

uwagę od powinności codziennej troski o "kondycję" relacji miłości między małżonkami. 

Jeśli nasze małżeństwo jest nierozerwalne, bo przypieczętowaliśmy to przysięgą przed 

Bogiem, to jesteśmy bezpieczni i nie musimy się na co dzień wysilać. Możemy sobie zrobić 

nawzajem wiele krzywd, ale przecież w końcu przeważy zasada nierozerwalności. Zgodnie z 

tą zasadą wiele małżeństw męczy się przez lata, bo sakrament zobowiązuje. Ale niektórzy 

ludzie tego nie wytrzymują. Eksponowanie nierozerwalności małżeństwa w nauczaniu 

Kościoła staje się dla wielu małżeństw pułapką. Nauczanie Kościoła powinno raczej 

eksponować powinność codziennego wysiłku na rzecz jakości trwałej relacji miłości między 

małżonkami." 
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11. W jaki sposób można byłoby pomóc zrozumieć, że związek z Bogiem pozwala 

przezwyciężać słabość, wpisaną także w związek małżeński? (14). W jaki sposób dawać 

świadectwo tego, że błogosławieństwo Boże towarzyszy każdemu prawdziwemu związkowi 

małżeńskiemu? Jak wykazać, że łaska sakramentu wspiera małżonków w całej ich drodze 

życiowej? 

Podobnie jak w pytaniu poprzednim, najskuteczniejszy jest przykład świętych, wiernych i 

szczęśliwych rodzin chrześcijańskich. Członkowie KIK wskazują, że potrzebne są także stałe 

formy duszpasterstwa rodzin - obecne, kierowane przede wszystkim do młodych małżeństw, 

młodych rodziców, są niewystarczające, bo nie są "otwarte" na małżeństwa starsze lub 

bezdzietne.  

Powraca także postulat otoczenia opieką małżeństwa po stracie dziecka, po poronieniu. Jest 

to doświadczenie niezwykle dużej części małżeństw, jednak jest najczęściej głęboko 

skrywane z racji na bolesny i intymny charakter tego cierpienia.  

"Myślę, że wyczuwalna jest pewna obłuda w Kościele. Jeżeli prawie nikt w małżeństwie nie 

zostaje świętym, a już prawie nigdy razem małżonkowie, to słowa na temat piękna tego 

sakramentu, Bożego błogosławieństwa, stają się puste. Sam Kościół nie docenia ludzi idących 

tą trudną ścieżką wspólnie, może dopiero w obliczu heroizmu z powodu dramatycznych 

sytuacji i decyzji. Młodzi są bardzo wyczuleni na fałsz i nie wierzą tak łatwo w zapewnienia, 

że to jest wielkie dobro. A przecież prywatnie na pewno znamy ludzi, których postawa 

życiowa zasługuje na określenie ich życia jako świętego." 

"W jaki sposób dawać świadectwo tego, że błogosławieństwo Boże towarzyszy każdemu 

prawdziwemu związkowi małżeńskiemu? Przez praktykowanie miłosierdzia wobec 

małżeństw niesakramentalnych." 

 

Część II: Spojrzenie na Chrystusa: Ewangelia rodziny 

 

12. W jaki sposób można spowodować zrozumienie tego, że chrześcijański związek małżeński 

jest zgodny z pierwotnym zamysłem Boga, jest zatem doświadczeniem pełni życia, a nie jego 

ograniczeniem? (13) 

Wśród zbliżonych wypowiedzi przytaczamy jedną z nich: "Nie da się "spowodować 

zrozumienia" doświadczenia pełni życia. Nie da się przekonać kogoś do czegoś, co jest 

empiryczne, wyłącznie za pomocą teoretycznej wykładni. Dyskusja o miłości nie sprawia, że 

kochamy bardziej. Poza tym chrześcijański związek jest doświadczeniem pełni życia, 

PONIEWAŻ jest wynikiem wyboru, a wybór zawsze jest związany z ograniczeniem, więc 

doświadczamy pełni życia dzięki ograniczeniu, które sami wybieramy. Kościół może więcej 

mówić o podejmowaniu decyzji i o konieczności podejmowania wysiłku, wymagania od 

siebie więcej. Ale autentyczny będzie tylko przykład życia innych małżeństw: to, że wysiłek 

budowania relacji czyni każdego z małżonków szczęśliwym." 

Konieczne dla skuteczności głoszenia i ukazywania pozytywnych przykładów 

chrześcijańskiego małżeństwa może być także zdjęcie "odium” z pewnych powszechnych 

pragnień i zachowań ludzkich, np. potrzeby bycia atrakcyjnym, flirtu, pragnień seksualnych i 

ich realizacji. Pokazanie ich pozytywnej roli jako daru i dobra jakie niosą w budowie 

trwałego związku sakramentalnego na całe życie, odbierze w znacznym stopniu "światu" 

argumenty, że "Bóg to tylko ogranicza, a prawdziwe życie jest poza Nim". Jednocześnie 

należy podkreślać, że uprawnione miejsce większości z nich jest w narzeczeństwie, a 

wszystkich w małżeństwie sakramentalnym." 

 

13. W jaki sposób tworzyć rodzinę, jako „Kościół domowy”? (LG 11), podmiot i przedmiot 
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pracy ewangelizacyjnej w służbie Królestwa Bożego?  

Kluczowa jest wspólna modlitwa małżonków, także włączanie do tej codziennej modlitwy 

dzieci. Modlitwa ta powinna stać się zwyczajem i fundamentem jedności małżonków. Obok 

modlitwy małżeńskiej ważne jest wspólne życie sakramentalne, pielęgnowanie miłości i 

dbałość o proste gesty bliskości. Wspólne życie zbudowane na modlitwie i sakramentach staje 

się naturalnym, samoistnym świadectwem pełnego życia chrześcijańskiego - czyni z 

małżonków, z rodziny, naturalnych świadków Chrystusa. Dobrze jest, gdy ten model życia 

małżonkowie mogą dzielić z innymi rodzinami - powracamy zatem do postulatu tworzenia 

stałych (nie nadzwyczajnych i specjalistycznych) duszpasterstw/wspólnot rodzin. "Życie 

religijne rodziny wzmocnione może być przez praktykę "Kościoła domowego", liturgię 

Eucharystyczną sprawowaną w domach, wspólne czytanie i rozważanie Pisma św. Do tego 

trzeba specjalnie kształcić młodych księży. Wspólnoty rodzin mogą się wspierać przy 

wychowywaniu dzieci, a przede wszystkim przy przekazywaniu młodemu pokoleniu wiedzy i 

kultury życia seksualno-erotycznego (pomysł ks. Ludwika Wiśniewskiego OP). W sytuacji 

gdy szkoła na tzw. lekcjach wychowania seksualnego przekazuje tę wiedzę w sposób 

bezduszny i amoralny, niszczący wrażliwość, zadanie to mogliby podjąć rodzice 

przygotowani pedagogicznie." 

"Chyba najważniejsza jest walka o otwartość wobec świata "zewnętrznego". Nie zamknięcie 

się po ślubie we własnym małżeństwie, tylko zapraszanie do niego (do domu, lub 

wychodzenie z niego) innych: młodszych, starszych. Chyba zwłaszcza samotnych, tzw. singli, 

którzy często cierpią z tego powodu, że tracą przyjaciół, którzy po ślubie zamykają się we 

własnym szczęściu. Małżeństwa mogłyby mieć też dużo większą rolę przy przygotowaniu do 

bierzmowania młodych ludzi, często pozbawionych wiary w sens trwałych związków. Więc 

tworzenie rodziny jako "Kościoła domowego" rozumiem przede wszystkim jako nie stracenie 

z oczu innych, zachowanie otwartości na przyjmowanie innych i gotowość do wychodzenia 

im na przeciw." 

 

14. Jak promować świadomość misyjnego zobowiązania rodziny? 

Ponownie powraca wśród członków KIK przekonanie, że kluczowe jest towarzyszenie, także 

na co dzień, gdy nie ma możliwości prowadzenia dużych akcji misyjnych. Pokazuje to na 

przykład taka odpowiedź: "Zapraszać na spotkania rodziny znane w parafii wraz z ich 

znajomymi czy przyjaciółmi spoza parafii, by można było rozszerzać krąg ludzi na 

spotkaniach. Nie wymagać deklaracji, nie pytać, ale pozwolić im słuchać. W moim 

środowisku przyjaciół i znajomych często się zdarza, że ktoś z niewierzących idzie z nami do 

kościoła na Mszę św. ze względu na nas, żeby być razem z grupą. Ale słucha, potem pyta, 

pozostaje w kręgu wierzących i może w swoim tempie dochodzić do Boga, jeżeli taka łaska 

będzie mu dana. Ale zero nacisku ze strony wierzących, że ktoś coś powinien, zero 

negatywnego oceniania. Tylko konsekwencja we własnym działaniu." Swe misyjne 

zobowiązanie rodzina może najlepiej realizować wtedy, gdy spełnia swoje podstawowe 

powołanie - wspólne, wierne, budowane na miłości życie, będące troską o zbawienie siebie i 

małżonka. Takie małżeństwo niejako z definicji staje się małżeństwem misyjnym, 

świadczącym o obecności Chrystusa w ich codzienności, będącym wiarygodnymi świadkami 

Bożej miłości. "Małżonkowie nie zdają sobie sprawy, że samo to, że gdzieś są we dwoje, 

może być dla innych ważne, nie dlatego, że oni są tacy wspaniali, ale dlatego, że Bóg w ich 

małżeństwie jest i działa. Taka wspólna obecność wymaga jednak wiele taktu i delikatności, 

ponieważ wiele osób mocno przeżywa cierpienie bycia osobą samotną. Warto też podkreślić, 

że to właśnie małżonkowie mogą wymodlić poprzez swój sakrament małżeństwa łaskę 

spełnienia powołania osoby samotnej." 
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Rodzina w dokumentach Kościoła (17-20) 

 

15. Rodzina chrześcijańska żyje pod miłującym spojrzeniem Pana i w relacji z Nim wzrasta, 

jako prawdziwa wspólnota życia i miłości. W jaki sposób rozwijać duchowość rodziny i w jaki 

sposób pomagać rodzinom być miejscem nowego życia w Chrystusie? (21) 

Szansą i przestrzenią na rozwój duchowości małżeńskiej mogą być formalne i nieformalne 

spotkania wielu rodzin, grup małżeńskich, które będą miały okazję dzielić się swoimi 

doświadczeniami, szukać rozwiązania problemów, wspólnie modlić się. Dziś zbyt wiele 

rodzin chrześcijańskich żyje w pewnego rodzaju izolacji od innych rodzin, nie znają się, nic o 

sobie nie wiedzą, nie tworzą żadnej wspólnej przestrzeni działania i współpracy. Podstawą 

takich grup powinna być modlitwa i wspólna lektura Pisma Świętego. Kilkukrotnie pojawił 

się także pomysł stworzenia grup, być może duszpasterstw, w których małżeństwa 

niesakramentalne mogłyby rozwijać swoją duchowość, przełamywać lęki i poczucie 

odtrącenia ze strony Kościoła. Oczywiście uprzedzająca wobec takich inicjatyw powinna być 

gotowość duchownych do rzeczywistego przyjęcia i otoczenia życzliwością tych, których 

rodziny się rozpadły. Nie powinni czuć się odtrąceni, nie są przecież chrześcijanami gorszego 

gatunku. Pomocne, czasem wręcz konieczne, jest jednak zwyczajne praktykowanie 

życzliwości ze strony duchownych - "Stworzyć przestrzeń, w której rodziny żyjące 

niezgodnie z nauczaniem Kościoła będą mogły odczuć jak bardzo Chrystus za nimi tęskni." 

 

16. W jaki sposób rozwijać i promować inicjatywy katechetyczne, które umożliwią poznanie i 

pozwolą żyć nauczaniem Kościoła o rodzinie, a także ułatwią pokonanie możliwego dystansu 

między doświadczeniami przeżytymi a tymi, które się głosi oraz pokażą drogę nawrócenia? 

Dominujące jest przekonanie, że szczególnie cenne, a zarazem do tej pory niewykorzystane, 

mogą być inicjatywy świeckich, którzy nierzadko lepiej znają realia i język obecnej kultury. 

Dzięki temu mogą dotrzeć do środowisk i osób, do których nie dotrze duchowny, dlatego, że 

ich nie zna, nie będzie wiedział jak ich przekonać. "Cenne są inicjatywy katechetów 

świeckich, którzy potrafią zwracać się do rodziców dzieci katechizowanych i budzić ich 

odpowiedzialność za życie wiary."  

Z drugiej strony wydaje się potrzebne ponowne przemyślenie zarówno samego programu 

katechetycznego, jak i języka, stylu i strategii komunikacji, którymi chcemy przekazywać 

nauczanie Kościoła. 

 

Nierozerwalność małżeństwa i radość wspólnego życia (21-22) 

 

17. Jakie są podejmowane inicjatywy na rzecz zrozumienia wartości nierozerwalnego i 

płodnego związku małżeńskiego, jako drogi ku pełni realizacji osobistej? (21) 

"Nie rozumiem z jakiej przyczyny tylko związek płodny ma być drogą do pełni realizacji 

osobistej. Znam małżeństwa bezdzietne, wspaniałe doskonale służące innym - w tym niektóre 

z nich dzieciom adoptowanym - doskonale realizujące pełnię rozwoju osobistego. A czy pary 

ludzi pobierające się w życiu starszym nie mogą być drogą realizacji takiego rozwoju? Za 

dużo, stanowczo zbyt dużo wiązania wartości drogi małżeńskiej wyłącznie z prokreacją." To 

jedna z odpowiedzi, które wyrażają podobną myśl - szczęśliwym, spełnionym, 

chrześcijańskim małżeństwem może być również małżeństwo bezdzietne. Potomstwo nie jest 

i nie może być miarą "pełni realizacji osobistej", jak zdaje się sugerować to pytanie. Tym 

samym Kościół powinien zastanowić się, jaką "propozycję" duszpasterską chce dać 

małżeństwom bezdzietnym. Za łatwo zapomina się o tym, że prokreacja nie jest nadrzędnym 

celem małżeństwa, a brak potomstwa nie czyni z małżonków chrześcijan drugiej kategorii.  
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Wśród wymienianych przez członków KIK wartościowych inicjatyw "promujących 

zrozumienia wartości nierozerwalnego i płodnego związku małżeńskiego" wymienia się 

neokatechumenat, ruch Spotkania Małżeńskie, duszpasterstwa rodzin, Sekcję Rodzin KIK. 

 

18. W jaki sposób ukazać rodzinę, jako miejsce pod wieloma aspektami jedyne, w którym 

osoby ludzkie mogą realizować swe radości? 

Podobnie jak w pytaniu poprzednim, wielu członków Klubu Inteligencji Katolickiej zwróciło 

uwagę na proponowane w dokumencie posynodalnym określenie "miejsce pod wieloma 

aspektami jedyne". Członkowie KIK podkreślali, że choć małżeństwo i rodzina to wyjątkowa 

droga do Boga, to nie można mówić o tym, że jest jedyną drogą "ku pełni realizacji 

osobistej". Podobnie jak nie jest nią także kapłaństwo czy życie konsekrowane. Każda ma 

swoją specyfikę i wartość - jednej nie można stawiać ponad drugą.  

 

19. Sobór Watykański II docenił małżeństwo naturalne, odnawiając tym samym dawną 

tradycję Kościoła. W jakiej mierze w diecezjalnych listach pasterskich przekazuje się wiedzę i 

znaczenie mądrości innych ludów, jako fundamentalne dla wspólnej kultury i społeczeństwa? 

(22). 

Dominuje przekonanie, że listy pasterskie pisane są językiem niezrozumiałym, odległym od 

codziennych realiów. Ich styl raczej słuchaczy zniechęca niż inspiruje. Co więcej, zdaniem 

części członków KIK, także tematyka listów jest odległa od prawdziwych problemów ludzi 

świeckich.  

Niektórzy członkowie Klubu zwracają także uwagę, że nie tylko same listy pasterskie nie są 

należycie przygotowane, lecz także nauczanie Soboru Watykańskiego II i część Magisterium 

nie została przyswojona przez nauczycieli wiary, duchownych, co sprawia, że nie jest 

stosowana w pełni w praktyce duszpasterskiej.  

 

Prawda i piękno rodziny, miłosierdzie wobec rodzin zranionych i słabych (23-28) 

 

20. W jaki sposób pomóc w zrozumieniu, że nikt nie jest wyłączony z miłosierdzia Bożego i jak 

wyrażać tę prawdę w pracy duszpasterskiej Kościoła na rzecz rodzin, w szczególności rodzin 

zranionych i słabych? (28) 

"Nie segregować; nie potępiać; nie wykluczać; nie straszyć (na kazaniach, na łamach prasy 

katolickiej, w listach pasterskich ...)". Tak skrótowo można przedstawić postulaty większości 

osób, które odpowiedziały na pytanie. Powraca prośba o prowadzenie duszpasterstwa bardziej 

życzliwego, towarzyszącego ludziom, wspierającego w ich słabościach, bólach, zmaganiach. 

Należy stanowczo porzucić pokusę wykluczania kogokolwiek z Kościoła i postawy pełnej 

ostracyzmu duszpasterskiego - osoby poranione, stojące "w przedsionkach Kościoła" należy 

otaczać tym większą miłością, troską, opieką, życzliwością i szacunkiem. Zbyt wiele jest 

wciąż w trakcie homilii i praktyki duszpasterskiej mowy wykluczającej, potępiania, 

moralizatorstwa, okazywania wyższości.  

"Chyba najważniejsze jest niepopadanie w pychę i nieroszczenie sobie prawa do udzielania 

innym dobrych rad (kazania, spotkania duszpasterskie itp.). Rzadko kiedy kapłan jest w stanie 

tak dogłębnie poznać cierpienie danej osoby, żeby jej udzielić rady. Jak wyrażać tę prawdę: 

To, co może zrobić, to: np. towarzyszyć danej rodzinie/małżonkowi modlitwą, być gotowym 

do wysłuchania, nie bać się relacji z osobą cierpiącą." 

 

21. W jaki sposób wierni mogą okazać osobom, które nie osiągnęły jeszcze pełnego 

rozumienia daru miłości Chrystusa, że przyjmują je i z ufnością im towarzyszą, nigdy nie 

rezygnując z głoszenia nakazów Ewangelii? (24)                                  
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Kolejny raz powraca postulat życzliwego towarzyszenia osobom poszukującym, "które nie 

osiągnęły jeszcze pełnego rozumienia daru miłości Chrystusa". Tylko otwartość, brak 

negatywnych założeń i porzucenie stereotypów może zrodzić bliskość, zaufanie i 

rzeczywiście ukazać kochające oblicze Boga. Należy "towarzyszyć w poznawaniu Prawdy", 

być obok, lecz nie narzucać swojego rytmu, nie dominować nad poszukiwaniami tej miłości, 

lecz cierpliwie towarzyszyć w wędrówce ku Bogu. "Krytyka i język oskarżeń budują głębokie 

podziały, a tych nam w społeczeństwie nie brakuje. Dlatego trzeba zasypywać rowy i leczyć 

rany, jak apeluje Ojciec Święty. Ewangelia powinna być najpierw w czynach, a później w 

słowie trafiającym do człowieka". Pojawiała się także ciekawa intuicja - my, katolicy, także 

poszukujemy, nie możemy ostatecznie powiedzieć, że odnaleźliśmy Prawdę, ona jest zawsze 

przed nami. Katolików i poszukujących może połączyć tylko "wspólna płaszczyzna 

niezrozumienia Tajemnicy". Warto także dążyć do tego, by kościół był naturalną przestrzenią 

spotkań - tworzenie kawiarń, świetlic przyparafialnych, kółek zainteresowań. Ważne, by były 

to zajęcia i miejsca prowadzone profesjonalnie, tak, by rzeczywiście przyciągały rodziny, 

które mogłyby spędzić tam czas i bardziej włączyć się w życie parafii. Takie drobne 

wydarzenia i gesty mogą być również znakomitą metodą, by zbliżać ludzi do parafii i przez 

świadków ukazywać im w ich codzienności kochającą bliskość Boga. 

22. Co można zrobić, aby w różnych formach związków – w których spotykają się wartości 

ludzkie – mężczyzna i kobieta odczuwali szacunek, ufność i zachętę ze strony Kościoła do 

dojrzewania w dobru i aby uzyskiwali pomoc w osiągnięciu pełni chrześcijańskiego związku 

małżeńskiego? (25)  

Należy uczyć się wrażliwości, zrezygnować z języka wyłączającego ze wspólnoty wierzących 

tych, którzy nie spełniają pewnych, często arbitralnie ustalanych przez część duchownych, 

warunków i wymogów. Nierzadko duchowni i niektórzy świeccy są o wiele bardziej 

restrykcyjni wobec skomplikowanych i niełatwych do rozwiązania wyborów i sytuacji 

życiowych części wiernych niż Magisterium Kościoła. Trzeba poszerzać swoje serca, 

porzucić wyniosłość, postawę starszego syna z ewangelicznej przypowieści o synu 

marnotrawnym i współpracować z łaską Boga w rozwiązaniu dramatów tych wiernych, 

którym życie ułożyło się wbrew ich nadziejom. Być może nie jest dobrym rozwiązaniem 

tworzenie nadzwyczajnych duszpasterstw dla osób żyjących w powtórnych związkach 

małżeńskich -  osoby te nie powinny w ogóle czuć się wyłączone z lokalnej wspólnoty 

wierzących, należy dać im odczuć, że nie stali się chrześcijanami gorszej kategorii. Nie 

oznacza to oczywiście w żadnym wypadku rezygnacji z nauczania Kościoła i wymagań 

ewangelicznych. W odpowiedziach członków KIK powraca w tym miejscu postulat 

umożliwienia przystępowania do komunii świętej osobom, które wstąpiły w powtórny 

związek małżeński - warto zastanowić się, czy Eucharystia jest nagrodą za bezgrzeszne i 

pobożne życie, czy jest lekarstwem i uzdrowieniem grzeszników. 

 

Głosić Ewangelię rodziny dziś, w różnych kontekstach (29-38) 

 

23. W jaki sposób w formowaniu kapłanów i innych duchownych, sprawujących posługę 

duszpasterską, kultywowany jest wymiar rodzinny? Czy w formację włączane są także 

rodziny? 

W odpowiedziach członków KIK dominuje przekonanie, że rodziny są włączone w formację 

duchownych w stopniu niewielkim, nieznacznym, lub zgoła żadnym. Zdaniem naszych 

członków to duży błąd ze strony odpowiedzialnych za formację, gdyż w ten sposób nieobecny 

staje się wymiar rodzinny. Księża nie znają realnych problemów, zmagań i radości osób 

świeckich, w istocie nie znają także języka, kodów kulturowych obecnych w życiu 
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codziennym rodzin. Wydaje się konieczne, by świeccy, szczególnie rodziny, zostali w 

znacznym stopniu włączeni w formację księży i osób konsekrowanych, nie tylko po to, by 

duchowni nie zostali pozbawieni istotnego kontekstu swej przyszłej pracy duszpasterskiej. 

Także po to, by sami mogli skuteczniej rozpoznać swoje powołanie, stać się dojrzalszymi 

ludźmi. Włączenie rodzin w formację duchownych zbuduje także atmosferę wzajemnego 

zaufania, zburzy obawy i stereotypy. Jako inspirujący przytaczany jest model formacji, który 

funkcjonuje w seminariach Redemptoris Mater - klerycy spędzający niedziele w domach 

członków neokatechumenatu. "Na rekolekcjach i przy innych okazjach nieustannie słyszymy 

o świętych dziewicach, wspaniałych zakonnikach, założycielach zgromadzeń zakonnych itp., 

a w ławkach siedzą prawie sami starzy ludzie, którzy już dziewicami i zakonnikami nie będą. 

Czy to dla nich przykłady do naśladowania? Nigdy nie słyszałam, żeby rekolekcjonista mówił 

o świętych małżeństwach (co najwyżej o swoich rodzicach – też dobrze), świętych ojcach i 

matkach, a nawet dziadkach, kanonizowanych i niekanonizowanych, także żyjących wśród 

nas. Czy naprawdę takich nie widzą? Żeby zwrócił uwagę na potrzeby rodzin w szczególnie 

trudnych sytuacjach, żeby powiedział, że wszyscy powinni im jakoś pomagać, że młodzi 

powinni widzieć potrzeby starych, ale i starzy powinni widzieć potrzeby młodszych ". 

 

24. Czy obecna jest świadomość, że w obliczu szybkich przemian naszego społeczeństwa 

potrzebna jest nieustająca uwaga na język komunikacji duszpasterskiej? W jaki sposób 

skutecznie dawać świadectwo nadrzędności łaski, w taki sposób, aby życie rodzinne było 

planowane i przeżywane, jako przyjmowanie Ducha Świętego? 

"Nauczający w Kościele, i w kościołach, posługują się językiem właściwym dla dokumentów, 

dyskusji na kongresach i wykładach w uczelniach. Język ten jest trudno odbierany przez 

słuchaczy, wobec czego treść nie zostaje przyswojona. Podobnie jest w przypadkach, gdy 

język wypowiedzi jest zbyt emocjonalny, nie skłania do zastanowienia się nad treścią. Byłoby 

dobrze, gdyby w redagowaniu tekstów przeznaczonych do publicznego odczytywania brali 

udział świeccy znający poruszane problemy z własnego codziennego doświadczenia i 

posługujący się językiem codziennym." Ponadto zwraca się uwagę, że zbyt często dominują 

w nauczaniu duchownych tematy społeczno-polityczne, a zaniedbywane jest tym samym 

wyjaśnianie Pisma Świętego i rozważania Ewangelii. Należy zatem powiedzieć, że bardzo 

wyraźnie obecna jest świadomość, że język komunikacji duszpasterskiej jest niezwykle 

ważny. Zarazem częste są opinie, że duchowni nie potrafią skutecznie komunikować prawd 

przekazywanych w działalności duszpasterskiej - za dużo jest kościelnej nowomowy, 

wytartych językowych schematów, które usłyszeć można wyłącznie w kościele, ponieważ 

żadne środowisko, nikt w mowie codziennej takim językiem się nie porozumiewa. Jest zatem 

pilna potrzeba oczyszczenia języka Kościoła z językowego pustosłowia i nauczenia się mowy 

codziennej, zrozumiałej, przejrzystej, co wcale nie znaczy, że banalnej. Znakomitym 

przykładem języka niejasnego, który należy koniecznie zmienić, zdaniem członków KIK, 

którzy udzielili odpowiedzi, jest sam dokument Relatio Synodi.  

"Potrzebne jest tworzenie nowego języka i katechezy i ewangelizacji, odmiennego od 

tradycyjnego, ale różniącego się także od języka mediów. Przydało by się też wszystkim 

chrześcijanom, ale zwłaszcza tym z wolą zaangażowania społecznego i ewangelizacyjnego, 

więcej umiejętności i zaprawy życia kontemplacyjnego. Bez tego mogą ulegać pokusie 

propagandy bez zdolności do przekazu duchowego." 

 

25. Jak uczynić, by głosząc Ewangelię rodziny stwarzać warunki ku temu, aby każda rodzina 

była taka, jakiej chce Bóg i aby społeczeństwo uznawało jej godność i misję? Jakiej 

„konwersji duszpasterskiej” trzeba dokonać i w jakim kierunku powinny iść dalsze 

rozważania pogłębiające tę kwestię? 
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Należy zrozumieć i podkreślać, że "powołanie do małżeństwa jest dane od Boga i z tego 

powodu jest równoprawną drogą do zbawienia, jak pozostałe powołania (uważane często 

przez duchownych za "bardziej święte")". "Jest wiele rodzin, które są takie "jakich chce Bóg". 

Trzeba się więc zająć przede wszystkim tymi, które takie nie są (choć z pewną pokorą - bo 

czego chce Bóg, to On sam wie najlepiej). "Konwersja duszpasterska" powinna - jak sądzę - 

polegać na radykalnym zwróceniu zainteresowania duszpasterzy w kierunku rodzin w 

trudnościach - materialnych, moralnych, obyczajowych."  

 

26. Czy dostrzegane jest znaczenie współpracy w służbie rodziny z instytucjami społecznymi i 

politycznymi? Jak współpraca ta jest faktycznie realizowana? Jakimi kryteriami należy się 

kierować? Jaką rolę mogą tutaj odgrywać stowarzyszenia rodzin? W jaki sposób współpraca 

ta może być wspierana także poprzez szczere zgłaszanie procesów kulturowych, 

ekonomicznych i politycznych, zagrażających rodzinie? 

Współpraca taka już istnieje, panuje przekonanie, że jest ważna potrzeba zrzeszania się rodzin 

w stowarzyszenia i grupy, które mogą działać na rzecz wprowadzania prawa dobrego dla 

rodzin. Jako przykłady podane zostały niektóre inicjatywy podejmowane przez Sekcję Rodzin 

KIK, Związek Dużych Rodzin Trzy Plus. Ważne jest jednak, by działania te były 

ponadpartyjne, szukające rozwiązań w perspektywie dalszej niż doraźny interes polityczny 

czy społeczny. Kluczowe jest także, by istniejące inicjatywy nie powodowały dalszych 

podziałów w samej wspólnocie wierzących (warunek ponadpartyjności).  

 

27. W jaki sposób ułatwiać relacje rodziny ze społeczeństwem i polityką z korzyścią dla 

rodziny? W jaki sposób promować wsparcie dla rodziny ze strony wspólnoty 

międzynarodowej i państwa? 

Motywować rodziny do aktywnego uczestnictwa w stowarzyszeniach i grupach roboczych, 

tworzących rozwiązania prawne. Konieczna jest większa otwartość i współpraca z 

instytucjami rządowymi i organizacjami pozarządowymi i działanie "małymi krokami". Tylko 

tak można sukcesywnie zmieniać rozwiązania i prawo, budując klimat korzystny dla rodzin. 

 

Prowadzić narzeczonych na drodze przygotowań do małżeństwa (39-40) 

 

28. W jaki sposób proponowane kursy przygotowania do życia małżeńskiego podkreślają 

powołanie i misję rodziny zgodnie z wiarą w Jezusa Chrystusa? Czy są prowadzone, jako 

propozycja prawdziwego doświadczenia eklezjalnego? W jaki sposób należy odnowić je i 

poprawić? 

W opinii części członków KIK kursy są prowadzone w sposób nieodpowiedni - pada postulat, 

by tematowi kursów przedmałżeńskich poświęcić osobne konsultacje, a na podstawie 

zebranego materiału przeprowadzić ich gruntowną reformę. Należy unowocześnić i rozjaśnić 

nauczanie NPR i rozszerzyć je o naprotechnologię. Obecnie wiedza ta jest przekazywana w 

sposób niejasny, nieprecyzyjny i nieraz odrzucający. Jako pozytywne przykłady dobrze 

prowadzonych kursów przedmałżeńskich podawane są kursy organizowane przez 

dominikanów oraz "Spotkania Małżeńskie". "Wczesne rozpoczynanie życia seksualnego i 

oderwanie go od odpowiedzialności moralnej za drugiego człowieka utrudnia poważne 

przeżywanie miłości erotycznej i w konsekwencji tworzenia trwałego związku. Dla środowisk 

chrześcijańskich jest to wielkie wyzwanie pedagogiczne, jak przeciwstawić się tym 

niszczącym wpływom bez odgradzania się od "świata" i tworzenia zamkniętych gett. 

Możliwe jest to tylko przez ukazanie i głębokie uzasadnienie chrześcijańskiej wizji miłości 

erotycznej." Istnieje jednak niebezpieczeństwo traktowania kursów przedmałżeńskich 

wyłącznie jako wymogu organizacyjnego.  
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29. W jaki sposób katecheza wprowadzająca przedstawia otwarcie na powołanie i misję 

rodziny? Które kroki postrzegane są, jako najpilniejsze? W jaki sposób proponować związek 

miedzy chrztem – eucharystią i małżeństwem? W jaki sposób należy podkreślać charakter 

katechumenatu i katechezy mistagogicznej, jaki przybierają często kursy przygotowania do 

małżeństwa? W jaki sposób włączyć wspólnotę do tych przygotowań?       

Powraca opinia, że katecheza przygotowująca narzeczonych do sakramentu małżeństwa jest 

niepełna, jeśli nie prowadzą jej świeccy, małżonkowie. To praktyczny wymiar katechezy, 

ukazujący realność więzi łączącej małżonków z Bogiem.  

Po raz kolejny zwrócono ponadto uwagę, że już samo pytanie jest sformułowane w taki 

sposób, że zniechęca do "włączenia wspólnoty do tych przygotowań". To język niejasny, 

raczej wykluczający przez swój ekskluzywizm, niż włączający. 

 

Towarzyszyć w pierwszych latach życia małżeńskiego (40) 

 

30. Czy podczas przygotowania oraz towarzyszenia w pierwszych latach życia małżeńskiego 

jest we właściwy sposób podkreślane znaczenie świadectwa i wsparcia, jakich mogą dawać 

rodziny, stowarzyszenia i ruchy rodzin? Jakie pozytywne doświadczenia można przywoływać 

w tym zakresie? 

31. Duszpasterstwo towarzyszenia parom w pierwszych latach życia rodzinnego – jak 

zauważono podczas debaty synodalnej – wymaga dalszego rozwijania. Jakie najbardziej 

znaczące inicjatywy zostały już zrealizowane? Jakie aspekty należy pogłębić na poziomie 

parafii, dekanatu lub stowarzyszeń albo ruchów rodzin? 

Jednym ze środowisk, w którym młode małżeństwa mogą otrzymać wsparcie oraz 

towarzyszenie innych rodzin, jest Sekcja Rodzin KIK. Wymieniono także kręgi Kościoła 

Domowego Ruchu Światło-Życie, a także Szkoły Przymierza Rodzin. To środowiska, w 

których tworzą się realne wspólnoty, gdzie panuje prawdziwe braterstwo i gdzie otrzymać 

można potrzebną pomoc i wsparcie. To wszystko dzieje się jednak bez istotnego 

towarzyszenia ze strony Kościoła instytucjonalnego, parafii, biskupów. Potrzebna jest zatem 

zmiana podejścia ze strony wielu duchownych, otwarcie na inicjatywy, które rodzą się wśród 

świeckich. 

 

Opieka duszpasterska nad osobami w małżeństwach cywilnych i konkubinacie (41-43) 

 

32. Jakie kryteria do właściwego duszpasterskiego rozeznania poszczególnych sytuacji 

uwzględniane są w świetle nauczania Kościoła, zgodnie z którym elementami budującymi 

małżeństwo jest jedność, nierozerwalność i otwarcie na prokreację? 

Zdaniem części osób, które odpowiedziały na to pytanie, wydaje się, że jedynym rzeczywiście 

stosowanym kryterium jest małżeństwo sakramentalne. Wielu członków KIK zwróciło 

uwagę, że pytanie jest zupełnie niejasne.  

 

33. Czy wspólnota chrześcijańska może być duszpastersko zaangażowana w poszczególne 

sytuacje? W jaki sposób pomocna jest w rozeznawaniu elementów pozytywnych i 

negatywnych życia osób pozostających w związkach cywilnych w taki sposób, aby pokierować 

je i wspierać na drodze rozwoju i konwersji na sakrament małżeństwa? W jaki sposób 

pomagać osobom w konkubinacie, aby podjęły decyzję o zawarciu małżeństwa? 

oraz 

34. W szczególności – jakie odpowiedzi należy dawać w obliczu problemów związanych z 
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pozostawaniem w tradycyjnych formach małżeństwa zawieranego etapami lub aranżowanego 

przez rodziny? 

Przede wszystkim nie należy tych związków traktować jako związków gorszych, tworzonych 

przez osoby niedojrzałe. To nie są związki tworzone ze złych inspiracji. Osobom tym należy 

okazywać szacunek, miłość, cierpliwie im towarzyszyć. Nie należy naciskać, za wszelką cenę 

przekonywać, skuteczne może być jedynie towarzyszenie i własnym życiem ukazywanie 

sensu i piękna sakramentalnego małżeństwa. "Nie uważam, by wspólnota powinna oceniać 

pozytywnie czy negatywnie związki cywilne. Nauka i stanowisko Kościoła powinny być 

klarowne, ale nie powinno się potępiać cudzych wyborów. Osoby pozostające w związkach 

cywilnych często widzą je jako wartościowe, prawdziwe, bez obłudy i zakłamania. Często 

mają swoje powody , by cenić je bardziej niż deklaracje katolików". Trzeba najpierw zadbać 

o odpowiednią formację małżeństw sakramentalnych, tak by ich świadectwo życia mogło 

"posolić" tych, którzy żyją w konkubinatach.  

"Na osoby żyjące w konkubinacie a nie mające przeszkód do sakramentu nie należy, naszym 

zdaniem, wywierać presji – zwłaszcza emocjonalnej - ze strony rodziców lub dziadków,  bo 

można w ten sposób doprowadzić do nieważnego małżeństwa osób, które jeszcze nie dojrzały 

do sakramentu. Natomiast drogą przykładu, delikatnej rozmowy i sugerowania odpowiednich 

lektur ukazywać piękno sakramentalnej rodziny. A zwłaszcza modlić się za nich." 

 

Troska o rodziny zranione (w separacji, rozwiedzionych, którzy nie zawarli kolejnego 

związku, rozwiedzionych, którzy zawarli kolejne małżeństwo, rodziny z jednym 

rodzicem) (44-54) 

 

35. Czy wspólnota chrześcijańska gotowa jest zająć się z troską rodzinami zranionymi, aby 

mogły doświadczyć miłosierdzia Pana? W jaki sposób należy angażować się, aby usuwać 

czynniki społeczne i ekonomiczne, które często powodują zranienia? Jakie kroki już 

poczyniono i jakie należy poczynić, aby te działania rozwijały się i aby wzrastała 

towarzysząca im świadomość sprawowania misji? 

Przede wszystkim: nie wykluczać, dawać odczuć, że mimo zranień, mimo popełnionych 

błędów te osoby, ich związki, są wciąż w Kościele i we wspólnocie wierzących jest dla nich 

miejsce. Kościół jest wspólnotą grzeszników, zbyt łatwo o tym wszyscy zapominamy i 

czynimy z niego miejsce dla wybranych, przyznając nagrody za poprawne i pobożne życie. 

Musimy być otwarci - po raz kolejny powtarza się postulat życzliwego towarzyszenia, 

cierpliwego, nie natarczywego duszpasterstwa. Pada także postulat umożliwienia osobom 

żyjącym w powtórnych związkach przystępowania do komunii świętej. W obecnej sytuacji 

wielu z tych ludzi czuje się chrześcijanami jakby gorszej kategorii. Czują się przez Kościół 

odtrąceni, niechciani i zranieni, a zranieni - odchodzą. "Możliwość przyjmowania Eucharystii 

jest niezwykle ważna dla małżonków z rodzin zranionych. Daje im nową siłę i trwale 

wzmacnia ich wiarę. Jest też widomym znakiem nie-wykluczania ich ze wspólnoty wiernych, 

co często (tj. brak tej możliwości) jest postrzegane jako niezasłużone cierpienie dodatkowe". 

„Sugestia papieża Franciszka dotycząca bardziej miłosiernego duszpasterstwa ma niezwykle 

mocne oparcie w Ewangelii. Rzeczywiście sprawa nierozerwalności małżeństwa została przez 

Chrystusa potraktowana jasno i stanowczo. Jest więc wyraźne rozróżnienie miedzy dobrem i 

złem, a wiec grzechem. Jednakże została też przez Chrystusa szczególnie mocno podkreślona 

odpowiedzialność apostołów, a więc i ich następców, dotycząca traktowania grzeszników: 

„Których odpuścicie grzechy, są  im odpuszczone, a których zatrzymacie, są zatrzymane” 

(J.20.23). Tak więc problem rozwodników jest i musi być problemem duszpasterskiej 

miłosiernej oceny. Nie wystarczy tylko odwoływanie się do moralnego prawa.” 
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36. W jaki sposób promować wspólne kierunki duszpasterskie na poziomie Kościołów 

partykularnych? Jak wobec tego rozwijać dialog miedzy różnymi Kościołami partykularnymi 

„cum Petro e sub Petro”? 

Pośród nielicznych odpowiedzi na to pytanie zwrócono uwagę, że sam polski Kościół jest 

podzielony, podziały te powstają często w miejscach zupełnie nieistotnych, wynikają z 

nadmiernych emocji, nieporozumień, przywiązania do pewnych opcji politycznych. Podziały 

te rodzą zgorszenie i zanim zaczniemy rozwijać pogłębiony dialog z Kościołami 

partykularnymi, należy przeprowadzić proces pojednania we własnym łonie. 

 

37. Jak sprawić, aby procedury stwierdzenia nieważności były bardziej dostępne, uproszczone 

i – jeśli to możliwe – bezpłatne? (48) 

To pytanie raczej nie do wiernych, bo to nie oni te koszty generują i nie oni tworzą procedury. 

Jeśli uznano za zasadne uproszczenie procedur i obniżenie kosztów, to należy to po prostu 

zrobić.  

Pojawia się jednak wśród udzielonych odpowiedzi wątpliwość, czy pożądane jest swego 

rodzaju upowszechnienie i ułatwienie w uzyskiwaniu orzeczeń o nieważności zawartych 

sakramentów małżeństwa. "Obecna zdarzająca się praktyka orzekania nieważności pod 

problematycznymi pretekstami, bywa w gruncie rzeczy substytutem zwykłego rozwodu i trąci 

hipokryzją. Obawiam się, że przy obowiązującym podejściu, zwłaszcza wobec wagi 

przywiązywanej do różnych elementów formalnych, wiele dobrych małżeństw, które ani 

myślą o rozwodzie, mogłoby z łatwością uzyskać orzeczenie o nieważności, gdyby chciały o 

nie wystąpić, podczas gdy wiele małżeństw złych i nieważnych nie jest w stanie tej 

nieważności udowodnić." "Zdrowszym wyjściem byłoby uznanie, że trwałe i dobrze 

funkcjonujące drugie, niesakramentalne, małżeństwo może uzyskać pewną akceptację 

Kościoła i dopuszczenie do sakramentów. Być może należałoby uzależnić to od jakiejś formy 

pokuty (na wzór rozwiązań stosowanych w prawosławiu)." 

 

38. Czy duszpasterstwo sakramentalne wobec osób rozwiedzionych w nowych związkach 

wymaga dalszego pogłębienia, uwzględniając także praktykę prawosławną i mając na uwadze 

„rozróżnienie obiektywnej sytuacji grzechu i okoliczności łagodzących” (52)? Jakie są 

perspektywy, w jakim kierunku należy podążać? Jakie są możliwe kroki? Jakie sugestie, aby 

zapobiegać różnego rodzaju przeszkodom, które nie są potrzebne i konieczne? 

oraz 

39. Czy aktualne przepisy prawne pozwalają dawać ważne odpowiedzi na wyzwania, jakie 

stawiają małżeństwa mieszane i międzywyznaniowe? Czy należy uwzględniać inne elementy? 

Zdecydowana większość osób, które udzieliły odpowiedzi na to pytanie, akceptuje praktykę 

Kościoła prawosławnego. Pojawiło się jednak zastrzeżenie, które warto obszernie zacytować: 

"Dopuszczenie w indywidualnych przypadkach osób rozwiedzionych i żyjących w 

powtórnych związkach do sakramentów, jest, jak sądzę, możliwe, ale wymaga wielkiej 

roztropności, rozpatrzenia każdej sprawy "w duchu i w prawdzie". Wymaga wypracowania 

jasnych warunków i procedur stosowanych przez biskupa diecezjalnego (z gronem 

duszpasterzy rodzin) i wypracowania formy liturgicznej błogosławieństwa powtórnego 

małżeństwa. Pewna forma zaaprobowania przez Kościół powtórnego związku jest 

koniecznym warunkiem dopuszczenia do sakramentu Eucharystii. Praktyka stosowana w 

Kościele Prawosławnym nie daje sie przenieść automatycznie, gdyż w Prawosławiu przy 

sakramencie małżeństwa nie ma ślubowania dozgonności. Liturgiczna formuła 

pobłogosławienia powtórnego związku może być zróżnicowana w zależności od sytuacji, np. 
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małżeństwo osoby wolnej (nie rozwiedzionej) z rozwodnikiem (rozwódką), czy osoby 

wierzącej z ateistą (osobą nie ochrzczoną). Oczywiście niezbędnym warunkiem 

pobłogosławienia przez Kościół powtórnego związku musi być uregulowanie stosunków z 

pierwszym współmałżonkiem: konieczna jego zgoda i aprobujące stanowisko dzieci." 

 

Uwaga duszpasterska wobec osób o skłonnościach homoseksualnych (55-56) 

 

40. W jaki sposób wspólnota chrześcijańska kieruje swoją uwagę duszpasterską wobec 

rodzin, w których łonie znajdują się osoby o skłonnościach homoseksualnych? W jaki sposób 

– unikając jakichkolwiek oznak niesłusznej dyskryminacji – zadbać z troską o osoby 

znajdujące się w takiej sytuacji w świetle Ewangelii? W jaki sposób przedstawiać im nakaz z 

woli Boga, dotyczący ich sytuacji? 

Ważne jest, by osoby o skłonnościach homoseksualnych czuły się akceptowane i otoczone 

życzliwością. Nie jest jasne, czy należy tworzyć osobne duszpasterstwa dla osób 

homoseksualnych, istnieje bowiem ryzyko, że w ten sposób zostaną one odizolowane od 

zwyczajnych form duszpasterstwa. Należy zatem we wspólnotach, w parafiach, budować 

atmosferę życzliwości wobec tych osób, zachęcać je do zwyczajnego uczestnictwa w życiu 

parafii. Należy jednak unikać jakichkolwiek form indyferentyzmu i nie zrównywać 

małżeństwa sakramentalnego z różnymi formami związków osób homoseksualnych.  

 

Przekazywanie życia i wyzwanie spadku urodzin (57-59) 

 

41. Jakie najbardziej znaczące kroki zostały poczynione, aby skutecznie głosić i promować 

otwarcie na życie oraz piękno i godność ludzką w chwili stawania się matką lub ojcem, w 

świetle przykładu zawartego w encyklice Humanae Vitae błogosławionego Pawła VI? W jaki 

sposób promować dialog z nauką i technologiami biomedycznymi tak, aby szanowane było 

naturalne prawo człowieka do płodzenia potomstwa? 

Powtarza się postulat, że nie należy rezygnować z dialogu między współczesnymi 

osiągnięciami medycyny a nauką moralną Kościoła. Trzeba jednak uwzględnić priorytet 

ochrony życia od jego poczęcia. Stąd wydaje się konieczne, by chrześcijanie - a przynajmniej 

wybrane, kompetentne grono - znali stan aktualnych badań na ten temat. Nie należy 

zatrzymywać się jedynie na poziomie nauki duszpasterskiej, nie pozwalając dochodzić do 

głosu naukom medycznym - tego typu rezygnacja z dialogu przyniesie fatalne skutki dla 

duszpasterskiej działalności Kościoła. "Poleganie tylko na tym co głoszą (często wybiórczo) 

ruchy kościelne związane z tematem jest poważnym błędem. Tak jak konferencje "naukowe" 

tylko z udziałem ich prelegentów i przedstawiające tylko ich punkt widzenia. Nie jest to 

żadnym dialogiem i podważa autorytet Kościoła niczego nie promując poza kręgiem osób już 

przekonanych (zresztą i bez tych konferencji). Przywilejem nauki jest stawiać także 

kontrowersyjne hipotezy i o nich dyskutować, a przywilejem Kościoła prawdy objawione. Tą 

odmienność podejść muszą respektować obie strony." 

 

42. Macierzyństwo i ojcostwo wspaniałomyślne i szczodre wymaga odpowiednich struktur i 

narzędzi. Czy wspólnota chrześcijańska przeżywa rzeczywistą solidarność i subsydiarność? 

Jak? Czy odważnie proponuje ważne rozwiązania, także na poziomie społeczno-politycznym? 

W jaki sposób zachęcać do adopcji i przysposabiania dzieci, jako oznaki najwyższej i płodnej 

wspaniałomyślności? W jaki sposób promować troskę i poszanowanie okazywane dzieciom? 

Pojawia się przekonanie, że wspólnoty katolickie nie są solidarne z samotnymi matkami - 

otaczane są one nierzadko ostracyzmem. Ukazując ten problem szerzej można także 

stwierdzić, że liczne wspólnoty i grupy katolickie nie są gotowe, by dojrzale i 
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odpowiedzialnie towarzyszyć osobom i rodzinom, które będąc w trudnej, nietypowej sytuacji 

rodzinnej, potrzebują pomocy, opieki, wsparcia. Odpowiadano także, że w prawie polskim 

proces adopcyjny jest zawiły, skomplikowany; również sam Kościół w swym oficjalnym i 

zwyczajnym nauczaniu nie podejmuje w wystarczającej mierze tematu adopcji, nie ukazuje 

jej jako pozytywnej drogi, temat ten jest prawie nieobecny.  

 

43. Chrześcijanin przeżywa macierzyństwo i ojcostwo, jako swe powołanie. Czy katecheza w 

wystarczającym stopniu podkreśla to powołanie? Jakie drogi formacyjne należy tworzyć, aby 

powołanie rzeczywiście prowadziło świadomość małżonków? Czy istnieje świadomość 

poważnych konsekwencji wynikających ze zmian demograficznych? 

W odpowiedziach części członków KIK powraca myśl, że bardzo istotne, a w znacznej 

mierze zaniedbane, jest duszpasterstwo i opieka nad osobami zmagającymi się z dużymi 

problemami po urodzeniu dzieci. Kościół bardzo wiele mówi i dużo robi, by zachęcać 

małżeństwa do przyjęcia potomstwa, jednak - w społecznym odbiorze - aktywność Kościoła 

znacząco maleje, gdy młodzi rodzice, samotne matki, rodzice dzieci niepełnosprawnych 

oczekują od Kościoła pomocy. "Co robimy, aby pomagać samotnym matkom, opiekunom 

niepełnosprawnych dzieci? Nie musimy mieć rodzin wielodzietnych, natomiast w rodzinach 

chrześcijańskich dzieci powinny być otoczone miłością. Jak Kościół walczy z przemocą w 

rodzinie, z alkoholizmem i innymi patologiami naszego społeczeństwa?".  

Warto przytoczyć jeszcze dwie wypowiedzi: 

"Zapytajmy się najpierw, w jakiej mierze chrześcijanin, zwłaszcza mężczyzna, przeżywa 

macierzyństwo i ojcostwo jako swe powołanie. Poza tym pytanie sugeruje, jakby te sprawy 

były jedynym możliwym powołaniem osoby świeckiej, A co z tymi, którzy z poważnych 

względów tej drogi realizować nie mogą, lub nie powinni? Czy mają żyć w Kościele jako 

pariasi? Niestety znajomość tych spraw wśród wielu duchownych nie jest wystarczająca. A 

sposób traktowania przez osoby duchowne osób samotnych, często wysoce niestosowny, 

odstrasza od wiary i Kościoła." 

"Ważne jest nauczanie dotyczące macierzyństwa i ojcostwa biologicznego, ale praktycznie 

nie mówi się o powołaniu szerszym: na czym może polegać macierzyństwo i ojcostwo 

niebiologiczne. Ewentualnie mówi się o nim ograniczając je tylko do adopcji. Tymczasem 

coraz więcej jest małżonków bardzo zranionych w aspekcie płodności, którzy nie mogą 

realizować powołania do macierzyństwa lub ojcostwa biologicznego, a nie czują powołania 

do adopcji. Odsetek ich jest na tyle wysoki, że powinno się na trwałe włączyć do katechezy 

myślenie o nich. Argument demograficzny należy kierować do polityków, a nie do wiernych - 

nie wiem kto z wiernych miałby się nim kierować w prywatnym życiu małżeńskim. Zmianom 

demograficznym należy zapobiegać strukturalnie i systemowo." 

 

44. W jaki sposób Kościół walczy z plagą aborcji, promując kulturę życia? 

Wśród udzielonych odpowiedzi dominuje przekonanie, że Kościół w stopniu 

niewystarczającym i dalece nieskutecznym zajmuje się ochroną życia poczętego. Podejmuje 

ten temat w listach pasterskich, kazaniach, zajmują się nim także media katolickie. Jednak w 

sposób nieskuteczny i zniechęcający odbiorców.  "Samo sformułowanie i zawarta w nim 

agresja "walczy z plagą aborcji" podpowiada, że Kościół prawie wcale sobie z tym 

problemem nie radzi. (...) Ponadto zbyt wiele mówi się w Kościele o grzechu kobiet, prawie 

wcale o współodpowiedzialności za sprawę mężczyzn - którzy nie tak wcale rzadko 

nakłaniają lub wręcz zmuszają kobietę, by poddała się "zabiegowi"". Tym sposobem przekaz 

Kościoła trafia jedynie do przekonanych, zupełnie nie będąc zauważonym w grupie, do której 

rzeczywiście powinien dotrzeć. "Małżeństwo chrześcijańskie ma cel i sens nie tylko 

prokreacyjny, ale jest przede wszystkim wspólną drogą przez życie. Ma sens w przypadku 
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małżeństw bezdzietnych, ma sens w okresie postprokreacyjnym, w starości. Regulacja 

urodzeń w małżeństwie chrześcijańskim opiera się przede wszystkim na naturalnej metodzie 

poczęć, ale ta nie zawsze może być stosowana (indywidualne cechy kobiety, rodziny 

patologiczne, okresy wyjazdów). W tych przypadkach powinny być dopuszczone środki 

antykoncepcyjne (z wyjątkiem poronnych i hormonalnych, które rozregulowują organizm 

kobiety). Myślę, że tu Kościół powinien zostawić swobodę małżonkom, licząc na ich 

wrażliwość i wyczucie moralne." 

 

Wyzwanie edukacyjne i rola rodziny w ewangelizacji (60-61) 

 

45. Nie zawsze rodzicom jest łatwo sprawować swą misję wychowawczą: czy znajdują 

solidarność i wsparcie we wspólnocie chrześcijańskiej? Jakie drogi formacyjne można 

sugerować? Jakie kroki należy poczynić, aby wychowawcze zadanie rodziców było uznawane 

także na poziomie społeczno-politycznym? 

Zauważono istotny problem natury duszpasterskiej - zbyt często w trakcie kazań i katechezy 

potępia się współczesną kulturę, tzw. "świat", co w znacznym stopniu utrudnia, jeśli nie 

uniemożliwia, wychowanie do brania odpowiedzialności za siebie i innych, zniechęca do 

współtworzenia obecnej kultury i aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-politycznym. 

Jako dobra praktyka wymieniana jest działalność Klubu Inteligencji Katolickiej, także Sekcji 

Rodzin KIK - to przestrzeń dojrzewania i wychowywania do odpowiedzialności.  

"We wspólnocie chrześcijańskiej nie są dostrzegane problemy rodzin wychowujących dzieci 

przewlekle chore, nieuleczalnie chore, niepełnosprawne przez całe życie, rodziny heroiczne 

zajmujące się kilkorgiem dzieci niepełnosprawnych. W Relatio Synodi znalazłam tylko jedno 

zdanie na str. 23 pkt 57 wspominające ten problem: "W tym świetle Kościół wspiera rodziny, 

które przyjmują, wychowują i darzą miłością dzieci inaczej sprawne." Niestety Kościół 

prawie ich nie wspiera ani duszpastersko, ani praktycznie w trudzie wychowania czy opieki. 

Nawet duszpasterze nie okazują zrozumienia dla tych problemów. Tak więc te rodziny nie 

spotykają się z solidarnością we wspólnocie chrześcijańskiej. Jak widać na Synodzie też nie 

poświęcono im uwagi. I jak tu mówić o kulturze życia, adoracji i przyjęcia każdego życia jako 

daru Bożego." 

"Trzeba wspierać dobre szkoły katolickie, aby dalej podejmowały zadania trudne i formowały 

ludzi otwartych. Piękny przykład to obchody Święta Trzech Króli, łączące wszystkich, 

apolityczne, barwne." 

"Mam u nas nieodparte wrażenie niemal kościelnej demonizacji tej rzeczywistości, całego 

dzisiejszego pozakościelnego świata, także polskiego. Świat ów jest w tej optyce najgłębiej 

zdemoralizowany, wrogi Kościołowi, wrogi Ewangelii. Przy takim nastawieniu niemożliwy 

jest jakikolwiek dialog, wręcz niemożliwe jest nawiązanie z ludźmi trochę dalszymi od 

Kościoła jakiegokolwiek ciepłego kontaktu." 

 

46. W jaki sposób promować wśród rodziców i w rodzinach chrześcijańskich świadomość 

obowiązku przekazywania wiary, jako najgłębszego wymiaru tożsamości chrześcijańskiej?                                   

"To jest bardzo ważne, ale coraz trudniejsze. Zwłaszcza w okresie dorastania młodych. Są 

szkoły i środowiska, gdzie młodzi wierzący są w mniejszości. Są izolowani i wyśmiewani. 

Trzeba wspomagać rodziców tworząc nowe środowiska rówieśnicze, gdzie młodzi katolicy 

będą się czuć u siebie (coś w rodzaju Sekcji Rodzin w KIK-u). Oczywiście nie można 

doprowadzać do wyizolowania się takich grup ze społeczeństwa. Może takie grupy można 

byłoby tworzyć przy parafiach? Byłaby wtedy możliwość organizowania obozów, wyjazdów, 

pielgrzymek i szansa na pogłębienie wiary dzieci i nastolatków." 

"Przekazywanie wiary to nie obowiązek, ale przyjemność. Rodzice żyjący wiarą, aktywni w 
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tej dziedzinie, przekazują wiarę niejako automatycznie. Nadmierne wzbudzanie w rodzicach 

poczucia zobowiązań, a może i winy, powoduje przerysowania w ich działaniach i w 

konsekwencji odwrotny skutek do zamierzonego. Jezus nie wszystkich nawrócił w 

Jerozolimie. My rodzice nie jesteśmy mocniejsi od Niego." 

 

 

Opracował: 

Michał Buczek 

Klub Inteligencji Katolickiej 
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