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Za³o¿enia ogólne

1. Ma³¿eñstwo i rodzina stanowi¹ jedno z najcenniejszych
dóbr ludzko�ci. Z tego powodu, na wszystkich ludziach i tworzo-
nych przez nich wspólnotach i organizacjach, ci¹¿y niezbywalny
obowi¹zek skutecznej troski o powszechn¹ promocjê ma³¿eñ-
stwa i rodziny, oraz chronienia ich przed wszelkimi zagro¿enia-
mi (por. KDK 52).

Realizacja tego obowi¹zku zak³ada zg³êbianie prawdy
o ma³¿eñstwie i rodzinie, tak na drodze poznania naturalnego,
jak i w �wietle Objawienia, oraz proklamacjê tej prawdy, zwanej
w kulturze chrze�cijañskiej �zamys³em Bo¿ym� lub �zbawczym
planem Bo¿ym�.

Ko�ció³ uznaje s³u¿bê rodzinie za jedno ze swych najistot-
niejszych zadañ, za �pierwsz¹ i z wielu wzglêdów najwa¿niejsz¹
drogê pos³annictwa i pos³ugi� (LR 2 i 1). Pomoc tê pragnie za-
ofiarowaæ tym, którzy znaj¹c warto�æ ma³¿eñstwa i rodziny sta-
raj¹ siê pozostaæ im wierni; tym, którzy w �niepewno�ci i niepo-
koju poszukuj¹ prawdy i tym, którzy nies³usznie napotykaj¹
przeszkody w realizowaniu w³asnej wizji rodziny� (FC 1).

Przez �duszpasterstwo rodzin� rozumie siê system ko-
�cielnych dzia³añ, które zmierzaj¹ do urzeczywistnienia zbaw-
czego planu, dotycz¹cego ma³¿eñstwa i rodziny. Osi¹ jego jest
prawda o ma³¿eñstwie i rodzinie, nieomylnie przekazywana, in-
terpretowana i odnoszona do �znaków czasu� przez Urz¹d Na-
uczycielski Ko�cio³a. Do duszpasterstwa rodzin nale¿y tak¿e
wszechstronna troska o zapewnienie warunków sprzyjaj¹cych
realizacji tej prawdy, oraz konkretna pomoc udzielana rodzinie
w wype³nianiu jej powo³ania (por. FC 1).

Ko�ció³ � wspólnota zbawiona i zbawiaj¹ca � jest �ród³em i od-
powiedzialnym inicjatorem duszpasterstwa rodzin, które sprawuje,
dzia³aj¹c przez swoje struktury i swych pracowników (por. FC 70).
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�Duszpasterska obecno�æ Ko�cio³a dla podtrzymania rodzi-
ny� (FC 65) jest powinno�ci¹ nie tylko kap³añstwa s³u¿ebnego,
ale dotyczy Ko�cio³a, jako ca³ej wspólnoty Cia³a Mistycznego.
Przede wszystkim uznaæ tu trzeba �szczególne miejsce, jakie na
mocy ³aski sakramentalnej nale¿y siê w tej dziedzinie pos³annic-
twu ma³¿onków i rodzin chrze�cijañskich� (FC 71). Rodzina
�jest bowiem przedmiotem, ale i sama w sobie podmiotem dusz-
pasterstwa rodzin� (FC 72). Ma³¿onkowie chrze�cijañscy s¹ po-
s³ani przez Chrystusa Pana, jako Jego specjalni mandatariusze
�na pole ¿ycia rodzinnego� (FC 71).

Uprawnienia oraz powinno�ci ma³¿onków i rodziców, zwi¹-
zane ze specyfik¹ ich powo³ania, maj¹ charakter autonomiczny.
Potwierdza to Karta Praw Rodziny. Wzglêdem tych praw i wy-
nikaj¹cych z nich obowi¹zków spo³eczno�ci wy¿szego rzêdu,
a wiêc Ko�ció³ i pañstwo, spe³niaj¹ rolê pomocnicz¹.

Promocja ma³¿eñstwa i rodziny przez tworzenie sprzyjaj¹-
cych rodzinom warunków ¿ycia i funkcjonowania, oraz wspiera-
nie rodzin, zgodnie z zasad¹ pomocniczo�ci, stanowi bezpo�red-
ni¹ powinno�æ specjalnie przygotowanych ludzi �wieckich.
Kszta³towanie bowiem porz¹dku spraw doczesnych i ustawiczne
jego doskonalenie stanowi specyficzne zadanie tej grupy ludzi,
którzy powinni je �spe³niaæ w sposób okre�lony i ustalony nauk¹
Ko�cio³a� (DA 7).

Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin uwzglêdnia zadania osób
duchownych, samych rodzin, oraz laikatu zaanga¿owanego w two-
rzenie w³a�ciwych warunków dla ma³¿eñstw i rodzin. Jednak ze
wzglêdu na przenikanie siê tych zadañ w wielu dziedzinach dusz-
pasterstwa rodzin, ca³o�æ ujêta jest w rozdzia³ach tematycznych:
struktura Duszpasterstwa Rodzin (I), przygotowanie do ma³¿eñ-
stwa (II), poradnictwo rodzinne (III), formacja rodzin do zadañ apo-
stolskich (IV), rodziny w sytuacjach szczególnych (V), oraz organi-
zacje spo³eczne i w³adze polityczne w s³u¿bie rodzin (VI).

Dyrektorium w obecnym wydaniu jest kontynuacj¹ troski
Ko�cio³a w Polsce o ma³¿eñstwa i rodziny, podejmowanej od kil-
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kudziesiêciu lat. Skupia³a siê ona w pracach Komisji Episkopatu
Polski do Spraw Rodzin, która od roku 1996 przekszta³ci³a siê
w Radê Episkopatu Polski do Spraw Rodzin. Wspierano w ten
sposób dzia³ania poszczególnych diecezji, w których realizowa-
ne s¹ podstawowe zadania duszpasterstwa rodzin.

Dyrektorium opiera siê miêdzy innymi na dokumentach:
� Pierwsza Instrukcja Episkopatu Polski dla duchowieñstwa

o przygotowaniu wiernych do sakramentu ma³¿eñstwa i o dusz-
pasterstwie rodzin z 12 lutego 1969,

� Druga Instrukcja Episkopatu Polski dotycz¹ca przygotowania
do ma³¿eñstwa i ¿ycia rodzinnego oraz wprowadzenia nowego
obrzêdu sakramentu ma³¿eñstwa z 12 marca 1975,

� Instrukcja Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia
ma³¿eñstwa w ko�ciele katolickim z 5 wrze�nia 1986 (zatwier-
dzona przez Stolicê Apostolsk¹ 17 stycznia 1987),

� Instrukcja Episkopatu Polski w sprawie duszpasterstwa ma³-
¿eñstw o ró¿nej przynale¿no�ci ko�cielnej z 11 marca 1987.

� Instrukcja Papieskiej Rady do Spraw Rodziny: Przygotowanie
do sakramentu Ma³¿eñstwa z 13.05.1996.
Jest ono owocem do�wiadczeñ wielu osób i �rodowisk zaj-

muj¹cych siê duszpasterstwem rodzin tak obecnie, jak i w nie³a-
twych czasach po ostatniej wojnie �wiatowej.

Wyra¿amy nadziejê, ¿e niniejsze Dyrektorium Duszpaster-
stwa Rodzin bêdzie pomoc¹ w pracy, któr¹ od ponad piêædzie-
siêciu lat podejmowali i kontynuuj¹ obecnie Pasterze Ko�cio³a
w Polsce na rzecz rodziny, gromadz¹c kap³anów, instruktorów
i doradców ¿ycia rodzinnego w wyspecjalizowane zespo³y.
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I. STRUKTURA DUSZPASTERSTWA
RODZIN

1. Biskupi Diecezjalni

2. Dzia³alno�æ duszpasterska jest dynamicznym wyrazem rze-
czywisto�ci Ko�cio³a, zaanga¿owanego w sw¹ zbawcz¹ misjê.
Dlatego, �ród³em i odpowiedzialnym inicjatorem duszpaster-
stwa rodzin jest sam Ko�ció³, dzia³aj¹cy poprzez swoje struktu-
ry i swych pracowników. Musi on byæ rozpatrywany w swoim
podwójnym wymiarze: uniwersalnym i partykularnym. Ten
ostatni wyra¿a siê i aktualizuje we wspólnocie diecezjalnej, po-
dzielonej na mniejsze wspólnoty, w�ród których wyró¿nia siê pa-
rafia (por. FC 69 i 70). Jednak na ¿adnym etapie duszpasterstwa
nie mo¿na pomin¹æ duszpasterstwa rodzin (por. FC 70).

�Pierwsz¹ osob¹ odpowiedzialn¹ za duszpasterstwo rodzin
w diecezji jest biskup. Jako ojciec i pasterz winien szczególnie
troszczyæ siê o tê dziedzinê duszpasterstwa, bez w¹tpienia
pierwszoplanow¹. Musi po�wiêciæ jej swe zainteresowanie, tro-
skê i czas, zapewniæ jej ludzi i �rodki� (FC 73).

1.1. Wydzia³ Duszpasterstwa Rodzin

3. Biskup Diecezjalny, w trosce o tê pierwszoplanow¹ dziedzi-
nê duszpasterstwa i w celu usprawnienia duszpasterskiej obec-
no�ci Ko�cio³a dla podtrzymania rodziny (por. FC 65), powo³uje
Wydzia³ Duszpasterstwa Rodzin. Wydzia³em kieruje Diecezjalny
Duszpasterz Rodzin we wspó³pracy z Diecezjalnym Doradc¹
¯ycia Rodzinnego.

1.2. Diecezjalny Duszpasterz Rodzin

4. Diecezjalnego Duszpasterza Rodzin powo³uje Biskup Die-
cezjalny. Bêdzie nim zwykle kap³an po odpowiednich studiach,
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najlepiej z teologii rodziny, z mo¿liwo�ci¹ po�wiêcenia sprawom
rodziny wystarczaj¹co du¿o czasu.

Diecezjalny Duszpasterz Rodzin z polecenia Biskupa Die-
cezjalnego i przy wspó³pracy z Diecezjalnym Doradc¹ ¯ycia Ro-
dzinnego:
� kieruje Wydzia³em Duszpasterstwa Rodzin;
� organizuje duszpasterstwo rodzin w diecezji;
� zabiega o powo³anie dekenalnych i rejonowych duszpaste-

rzy rodzin i wspó³pracuje z nimi;
� dba o wystarczaj¹c¹ liczbê Parafialnych Poradni Rodzin-

nych, z kompetentn¹ kadr¹ doradców;
� odpowiada za organizowanie szkolenia dla przysz³ych pra-

cowników duszpasterstwa rodzin, zw³aszcza Doradców ¯y-
cia Rodzinnego;

� wspó³pracuje z Wydzia³em Katechetycznym w zakresie
przygotowania m³odzie¿y do rozpoznania powo³ania, do za-
warcia ma³¿eñstwa i do ¿ycia w rodzinie;

� propaguje rekolekcje dla ma³¿onków i rodzin;
� czuwa nad dobrze zorganizowanym i konsekwentnie prze-

prowadzanym w diecezji przygotowaniem do ma³¿eñstwa na
wszystkich etapach, oraz nad katechez¹ dla ma³¿onków i ro-
dziców, do jakiej zobowi¹zani s¹ proboszczowie;

� d¹¿y do powstania w diecezji, a nastêpnie czuwa nad rozwo-
jem Domu Samotnej Matki, Katolickiego O�rodka Adopcyj-
no � Opiekuñczego, Specjalistycznej Poradni Rodzinnej
i Telefonu Zaufania;

� stara siê, w miarê mo¿liwo�ci, o zorganizowanie materialnej
pomocy rodzinom ubogim;

� opracowuje plan pracy na nadchodz¹cy rok, uwzglêdniaj¹c
program ogólnokrajowy;

� organizuje okresowe spotkania, oraz dni skupienia i rekolek-
cje dla pracowników duszpasterstwa rodzin w diecezji;

� bierze udzia³ w Rejonowym Spotkaniu i w Ogólnokrajo-
wych Sesjach Diecezjalnych Duszpasterzy Rodzin;

� wspó³pracuje z ruchami i organizacjami rodzinnymi w diecezji;
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� przygotowuje sprawozdanie z rocznej dzia³alno�ci dla Biskupa
Diecezjalnego i dla Krajowego O�rodka Duszpasterstwa Rodzin.

1.3. Diecezjalny Doradca ¯ycia Rodzinnego

5. Diecezjalnego Doradcê ¯ycia Rodzinnego powo³uje Biskup
Diecezjalny na wniosek Diecezjalnego Duszpasterza Rodzin.
Bêdzie nim osoba po odpowiednich studiach, najlepiej z teologii
rodziny, o pog³êbionej formacji religijnej.

Diecezjalny Doradca:
� wspó³pracuje z Diecezjalnym Duszpasterzem Rodzin w or-

ganizowaniu tego duszpasterstwa w diecezji;
� czuwa nad funkcjonowaniem Parafialnych Poradni Rodzin-

nych, nad pracuj¹cymi w nich doradcami i nad warunkami
ich pracy;

� w razie potrzeby, wnosi o powstanie nowych poradni i wy-
szukuje kandydatów na doradców, oraz we wspó³pracy
z Diecezjalnym Duszpasterzem zabiega o skierowanie ich
na odpowiednie studia przygotowuj¹ce;

� dba o podnoszenie kwalifikacji doradców;
� wspó³pracuje z Duszpasterzem Rodzin w opiece nad Doma-

mi Samotnej Matki, Katolickimi O�rodkami Adopcyjno-
Opiekuñczymi, Specjalistyczn¹ Poradni¹ Rodzinn¹, Telefo-
nem Zaufania itp.;

� stara siê na bie¿¹co rozpoznawaæ dzia³ania antyrodzinne
w �rodowiskach na terenie diecezji, zw³aszcza w progra-
mach szkolnych, by we wspó³pracy z Diecezjalnym Duszpa-
sterzem Rodzin przeciwdzia³aæ im;

� bierze udzia³ w Sesjach i Rejonowych Spotkaniach Diece-
zjalnych Duszpasterzy i Doradców ¯ycia Rodzinnego, oraz
w Sesji przeznaczonej tylko dla Diecezjalnych Doradców.

1.4. Parafialne duszpasterstwo rodzin

6. Duszpasterstwo ka¿dej parafii powinno zaliczyæ pracê nad
ma³¿eñstwem i rodzin¹ do sta³ych form duszpasterstwa zwyczaj-
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nego. �Nie chodzi tu bowiem o pewn¹ jednorazow¹ akcjê, lecz
o trwa³e urzeczywistnianie zawsze aktualnych zadañ� (IEP1,
Wprow.). W programie duszpasterskim parafii bêd¹ zatem na sta-
³e obecne takie dzia³ania jak: spotkania m³odych ma³¿eñstw, ka-
techezy dla rodziców, wspó³praca z rodzicami dzieci przed I Ko-
muni¹ �w. i m³odzie¿y przed bierzmowaniem, oraz przygotowa-
nie m³odzie¿y i narzeczonych do ma³¿eñstwa.

Biskup Diecezjalny, w celu wzmocnienia duszpasterskiego
oddzia³ywania na rodziny, powo³uje Dekanalnych i Rejonowych
Duszpasterzy Rodzin.

1.5. Rodzina chrze�cijañska

7. Duszpasterstwo rodzin ma na celu przede wszystkim wspo-
maganie rodzin. Jednak to �rodzina chrze�cijañska jest pierwsz¹
wspólnot¹ powo³an¹ do g³oszenia Ewangelii osobie ludzkiej,
która jest w sta³ym rozwoju, i doprowadzenia jej, poprzez stop-
niowe wychowanie i katechezê, do pe³nej dojrza³o�ci ludzkiej
i chrze�cijañskiej� (FC 2), oraz cieszy siê na mocy ³aski sakra-
mentalnej specjalnym pos³annictwem, s³u¿¹cym budowaniu Ko-
�cio³a (por. FC 71). Rodzina zatem jest w strukturze duszpaster-
stwa rodzin pierwszym podmiotem oddzia³ywania apostolskie-
go. Jako�æ tego apostolstwa jest najlepszym sprawdzianem sku-
teczno�ci troski duszpasterskiej o rodzinê. Nale¿y wiêc pomagaæ
rodzinom odkryæ ich powo³anie apostolskie i wspieraæ organizo-
wanie siê rodzin, w celu lepszego oddzia³ywania tak na poziomie
parafii, jak i diecezji.

1.6. Przygotowanie kap³anów

8. Kap³ani diecezji maj¹ otrzymaæ podczas formacji seminaryj-
nej gruntowne przygotowanie do duszpasterstwa rodzin, szcze-
gólnie podczas zajêæ z teologii duszpasterskiej. �Kap³an ma
traktowaæ rodziny jak ojciec, brat i nauczyciel, oraz wspomagaæ
�rodkami ³aski i o�wiecaæ �wiat³em prawdy� (FC 73). Nauka
i rady duszpasterzy winny zawsze pozostawaæ w pe³nej zgodno-
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�ci z Magisterium Ko�cio³a, by wiernym oszczêdziæ niepokojów
sumienia (por. FC 73).

Ewangeliczn¹ prawdê o ma³¿eñstwie i rodzinie, o mi³o�ci,
p³odno�ci i wychowaniu nale¿y przekazywaæ z uwzglêdnieniem
wspó³czesnych uwarunkowañ. St¹d ka¿dy kap³an nie tylko ma
znaæ naukê Ko�cio³a dotycz¹c¹ ma³¿eñstwa i rodziny, ale tak¿e
znaæ za³o¿enia i dzia³anie instytucji, które je wspieraj¹, oraz
tych, które im zagra¿aj¹, czy wrêcz je zwalczaj¹.

Ponadto �niech biskupi do³o¿¹ starañ, ¿eby jak najwiêcej
kap³anów przed podjêciem obowi¹zków w parafii odby³o kursy
specjalizacyjne� (FC 70).

1.7. Formacja osób �wieckich

9. Ze wzglêdu na rosn¹ce potrzeby udzia³u osób �wieckich
w duszpasterstwie rodzin, zw³aszcza w przygotowaniu do ma³-
¿eñstwa, w poradnictwie i w innych formach pomocy ma³¿on-
kom, rodzinom i dzieciom, Biskup Diecezjalny zadba o zorgani-
zowanie dla nich odpowiedniego Studium ¯ycia Rodzinnego.
Szczególn¹ pomoc¹ w tym zakresie s³u¿¹ Akademickie O�rodki
Studiów nad Rodzin¹.

Wiele mog¹ pomóc specjali�ci �wieccy: lekarze, prawnicy,
psychologowie, pracownicy spo³eczni, doradcy itp. Nale¿y ich
gromadziæ, wspieraæ systematyczn¹ formacj¹ religijn¹ i anga¿o-
waæ w pomaganie rodzinom.
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2. Rada do Spraw Rodziny
Konferencji Episkopatu Polski (KEP)

10. Rada do Spraw Rodziny jest organem Konferencji Episko-
patu Polski, powo³ywanym w sposób przewidziany w Statucie
KEP. Jej celem jest �wspomaganie Konferencji w jej pracy
i w wykonywaniu jej decyzji� w sprawach dotycz¹cych ma³¿eñ-
stwa i rodziny.

2.1. Zadania Rady do Spraw Rodziny

11. Zadaniem Rady jest �troska o rodzinê i o jej prawa, promo-
cja godno�ci rodziny i kobiety, troska o dzieci, obrona ¿ycia po-
czêtego� i zwi¹zane z tym sprawy (StrKEP II,2).

�Rada, w ramach okre�lonych przez Zebranie Plenarne
KEP, studiuje nale¿¹ce do zakresu jej dzia³ania problemy, podej-
muje inicjatywy i opracowuje materia³y duszpasterskie oraz pro-
jekty dokumentów. W razie potrzeby Rada opiniuje sprawy
zwi¹zane z jej kompetencj¹ przes³ane przez Przewodnicz¹cego
KEP lub Sekretariat Episkopatu i pomaga im w ich rozwi¹zaniu�
(RegKEP, 83).

2.2. Sk³ad i struktura Rady do Spraw Rodziny

12. Cz³onkami Rady mog¹ byæ tylko Biskupi. Inne osoby du-
chowne, zakonne i �wieckie mog¹ wej�æ w sk³ad Rady jako kon-
sultorzy.

Przewodnicz¹cego Rady, którym mo¿e byæ tylko biskup,
na wniosek Prezydium KEP, wybiera Zebranie Plenarne na piêæ
lat. Wybrany Przewodnicz¹cy proponuje sk³ad Rady (cz³onków
i konsultorów), który nastêpnie jest zatwierdzany przez Zebra-
nie Plenarne, tak¿e na piêæ lat.

Rada do Spraw Rodziny, na wniosek swego Przewodnicz¹-
cego, wybiera Zastêpcê Przewodnicz¹cego i Sekretarza Rady.
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2.3. Krajowy O�rodek Duszpasterstwa Rodzin

13. Rada ds. Rodziny posiada swe Biuro, mieszcz¹ce siê w sie-
dzibie Sekretariatu KEP w Warszawie, tradycyjnie zwane Krajo-
wym O�rodkiem Duszpasterstwa Rodzin. Pracami jego kieruje
Dyrektor we wspó³pracy z Krajowym Doradc¹ ¯ycia Rodzinne-
go. Dyrektora, Krajowego Doradcê, jak te¿ innych pracowników
Biura, w miarê potrzeby, powo³uje Przewodnicz¹cy Rady.

Do zadañ Biura nale¿y:
� wykonywaæ zadania zlecone mu przez Radê i jej Przewod-

nicz¹cego;
� wspó³pracowaæ z Diecezjalnymi Wydzia³ami Duszpaster-

stwa Rodzin;
� s³u¿yæ informacj¹ i pomoc¹ osobom i instytucjom zaanga¿o-

wanym w troskê o rodziny;
� organizowaæ codzienne dy¿ury w siedzibie O�rodka;
� redagowaæ, wydawaæ i udostêpniaæ diecezjom wg zamówieñ

biuletyn �Sprawy Rodziny�;
� troszczyæ siê o wydawanie podstawowych publikacji z za-

kresu:
� papieskiego nauczania o ma³¿eñstwie, rodzinie i wycho-
waniu (Humanae Vitae, Familiaris Consortio, Evangelium Vitae,
Karta Praw Rodziny, List do Rodzin, List do Kobiet itp.),
� teologii, pedagogiki i psychologii ma³¿eñstwa i rodziny,
� naturalnego planowania rodziny itp.;
� prowadziæ dokumentacjê w³asnej dzia³alno�ci i gromadziæ

sprawozdania z Diecezjalnych Wydzia³ów Duszpaster-
stwa Rodzin.

2.4. Dyrektor Krajowego O�rodka Duszpasterstwa
Rodzin

14. Dyrektor Krajowego O�rodka Duszpasterstwa Rodzin kieru-
je pracami O�rodka. Do jego szczególnych zadañ nale¿y:
� przygotowaæ do zatwierdzenia przez Radê na nadchodz¹cy

rok:
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� has³o i tematykê pracy w Duszpasterstwie Rodzin,
� kalendarz pracy;

� uczestniczyæ w Rejonowych Spotkaniach Diecezjalnych
Duszpasterzy Rodzin i Diecezjalnych Doradców ¯ycia Ro-
dzinnego; wnioski i postulaty z tych spotkañ przedstawiæ
Przewodnicz¹cemu Rady ds. Rodziny;

� organizowaæ wiosenn¹ i jesienn¹ sesjê Duszpasterstwa Rodzin;
� utrzymywaæ kontakty ze �rodowiskami, organizacjami i re-

dakcjami czasopism, anga¿uj¹cymi siê w troskê o ma³¿eñ-
stwa i rodziny, dla podjêcia wspó³pracy z osobami kompe-
tentnymi w ocenie zjawisk kulturowych, publikacji ksi¹¿ko-
wych, prasowych, czy medialnych, oraz decyzji w³adz pañ-
stwowych dotycz¹cych ma³¿eñstwa, rodziny, dzietno�ci, wy-
chowania itp.;

� �ledziæ aktualne wydarzenia dotycz¹ce rodziny:
� w nauczaniu Ko�cio³a,
� w ustawodawstwie krajowym,
� w decyzjach w³adz pañstwowych,
� w mediach,
by je analizowaæ, a wnioski przedstawiaæ Radzie ds. Rodziny;

� podejmowaæ inicjatywy wychodz¹ce na przeciw aktualnym
potrzebom ma³¿eñstw, rodzin, dzieci i m³odzie¿y, przedsta-
wiaæ je Radzie, a nastêpnie pomagaæ w ich realizacji;

� dbaæ o aktualizowanie strony internetowej Duszpasterstwa
Rodzin.

2.5. Krajowy Doradca ¯ycia Rodzinnego

15. Krajowy Doradca ¯ycia Rodzinnego odpowiada w ramach
Duszpasterstwa Rodzin za poradnictwo rodzinne. Do jego zadañ
nale¿y:
� wspó³pracowaæ z Dyrektorem w realizacji zadañ Krajowego

O�rodka, zw³aszcza w sprawach poradnictwa rodzinnego;
� wspomagaæ Diecezjalnych Doradców ¯ycia Rodzinnego,

w ich dokszta³caniu i pog³êbianiu formacji religijnej;
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� s³u¿yæ rad¹, informacj¹ i znajomo�ci¹ literatury z zakresu
poradnictwa rodzinnego;

� uczestniczyæ w Rejonowych Spotkaniach Diecezjalnych
Duszpasterzy Rodzin i Diecezjalnych Doradców ¯ycia Ro-
dzinnego.
W celu pog³êbiania wiedzy i wymiany do�wiadczeñ, Krajo-

wy Doradca organizuje co roku trwaj¹c¹ kilka dni Sesjê Diece-
zjalnych Doradców ¯ycia Rodzinnego. W programie, oprócz in-
teresuj¹cych odczytów, pracy w grupach i dyskusji, powinno siê
te¿ znale�æ miejsce na medytacjê i na liturgiê Eucharystii.

2.6. Spotkania Rejonowe Duszpasterstwa Rodzin

16. W celu lepszego poznania problemów poszczególnych Die-
cezji i usprawnienia wspó³pracy miêdzy Rad¹ ds. Rodziny, Kra-
jowym O�rodkiem Duszpasterstwa Rodzin, Diecezjalnymi
Duszpasterzami Rodzin i Diecezjalnymi Doradcami ¯ycia Ro-
dzinnego, organizowane s¹ corocznie Rejonowe Spotkania
Duszpasterstwa Rodzin. Polska podzielona jest na sze�æ rejo-
nów, po kilka Diecezji w ka¿dym. W danym rejonie organizacja
spotkania dla Duszpasterzy i Doradców przypada cyklicznie na
poszczególne Diecezje. Informacjê o tym, która Diecezja w re-
jonie ma organizowaæ spotkanie w danym roku, zawiera kalen-
darz pracy Duszpasterstwa Rodzin, opracowany z wyprzedze-
niem przez Krajowy O�rodek.

Oto rejony:
Rejon po³udniowy:Bielsko-Bia³a, Gliwice, Katowice, Kielce,

Kraków, Opole, Tarnów
Rejon wschodni: Lublin, Przemy�l, Rzeszów, Sandomierz,

Siedlce, Zamo�æ
Rejon zachodni: Gniezno, Kalisz, Legnica, Poznañ, W³oc³a-

wek, Wroc³aw
Rejon pomorski: Gdañsk, Koszalin, Pelplin, Szczecin, Toruñ,

Zielona Góra
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Rejon centralny: Czêstochowa, £owicz, £ód�, P³ock, Radom,
Sosnowiec, Warszawa, Warszawa-Praga

Rejon pó³nocny: Bia³ystok, Drohiczyn, Elbl¹g, E³k, £om¿a,
Olsztyn.

Spotkania organizowane s¹ w okresie od stycznia do marca
ka¿dego roku, co tydzieñ w innym rejonie, trwaj¹ dwa dni, zwy-
kle we wtorek i �rodê.

2.7. Sesje Duszpasterstwa Rodzin

17. Oprócz spotkañ rejonowych, dwa razy w roku odbywaj¹ siê
Sesje (wiosenna i jesienna) Duszpasterstwa Rodzin, w których
obowi¹zkowo bior¹ udzia³ wszyscy Diecezjalni Duszpasterze
Rodzin i Diecezjalni Doradcy ¯ycia Rodzinnego. Tradycyjnie
sesja wiosenna ma miejsce we wtorek i �rodê po trzeciej nie-
dzieli maja. Natomiast sesja jesienna organizowana jest przed
Pielgrzymk¹ Ma³¿eñstw i Rodzin na Jasn¹ Górê, która odbywa
siê w czwart¹ niedzielê wrze�nia. Jesienna sesja przypada w pi¹-
tek i w sobotê do po³udnia, przy czym w sobotê powinni w niej
braæ udzia³ wszyscy Doradcy ¯ycia Rodzinnego, z wszystkich
parafii Polski.

Za organizacjê obydwu sesji odpowiada Krajowy O�rodek
Duszpasterstwa Rodzin.
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II. PRZYGOTOWANIE DO MA£¯EÑSTWA
I DO ¯YCIA W RODZINIE

18. W przygotowaniu tym wyró¿nia siê nastêpuj¹ce etapy:
� przygotowanie dalsze,
� przygotowanie bli¿sze,
� przygotowanie bezpo�rednie.

1. Przygotowanie dalsze

19. Przygotowanie to polega na zdobywaniu odpowiedniej wie-
dzy i na osi¹ganiu stosownych cnót, zwi¹zanych z ¿yciem ro-
dzinnym. Proces ten nale¿y rozpoczynaæ ju¿ w dzieciñstwie,
a nastêpnie kontynuowaæ na wszystkich etapach szkolnych i ka-
techetycznych.

Chodzi szczególnie o:
� budowanie w³asnego charakteru;
� szacunek dla ka¿dej zdrowej warto�ci ludzkiej;
� umiejêtno�æ wspó³¿ycia z innymi;
� zrozumienie i rozpoznanie swego powo³ania;
� szacunek do czysto�ci;
� odpowiedni¹ postawê wobec w³asnej rodziny i instytucji

ma³¿eñstwa.

1.1. Przygotowanie w rodzinie

20. Trzeba podkre�laæ niezast¹pion¹ rolê wychowawcz¹ rodzin-
nego domu, w którym nie tylko siê mówi o chrze�cijañskich war-
to�ciach, ale �wiadczy siê o nich w³asnym ¿yciem. Codzienna
wspólna modlitwa z dzieæmi, coniedzielne uczestniczenie razem
z nimi w Mszy �w., po³¹czone z przystêpowaniem rodziców
i starszych dzieci do Komunii �w., regularne korzystanie z sakra-
mentu Pojednania, udzia³ w budowaniu wspólnego dobra w oto-
czeniu, wzajemny szacunek i mi³o�æ rodziców � bêdzie najsku-
teczniejszym przygotowaniem dzieci do ich przysz³ych ról, wy-
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nikaj¹cych z ich powo³añ: ma³¿eñskich, kap³añskich czy zakon-
nych. Nale¿y o tym mówiæ podczas katechez dla rodziców (np.
z okazji comiesiêcznych spotkañ, czy przed chrztem dziecka),
przy uroczysto�ciach rodzinnych, zw³aszcza jednak w czasie re-
kolekcji i misji.

1.2. Przygotowanie w szkole

21. Wspó³czesne szkolnictwo, tak w �wiecie jak i w Polsce, zda-
je siê unikaæ zadañ wychowawczych. Poprzestaje tylko na wy-
kszta³ceniu. Nie mo¿na siê na to zgodziæ. Szko³a ma bowiem
obowi¹zek nie tylko uczyæ, ale tak¿e wychowywaæ. Jak to bê-
dzie robiæ i do czego wychowywaæ, to w du¿ej mierze zale¿y od
rodziców. Ich prawem i obowi¹zkiem jest interesowaæ siê i de-
cydowaæ, kto bêdzie uczy³ ich dzieci, czego je bêdzie uczy³ i do
czego bêdzie je wychowywa³. Duszpasterze mog¹ pomóc rodzi-
com przez organizowanie przy parafii spotkañ z lud�mi znaj¹cy-
mi te sprawy i umiej¹cymi zaproponowaæ odpowiednie rozwi¹-
zania.

Szczególny problem stanowi narzucany szko³om program
seksedukacji, nie maj¹cy nic wspólnego z prawdziwym wycho-
waniem w dziedzinie p³ciowo�ci, o którym mówi Stolica Apo-
stolska. �rodowiskom antychrze�cijañskim i antyrodzinnym zale-
¿y przede wszystkim na zapoznaniu, nawet dzieci, z antykon-
cepcj¹, na nauczeniu ich pos³ugiwania siê ni¹ i na przyzwyczaje-
niu ich do korzystania z niej. £¹czy siê to raczej z rozbudzeniem
aktywno�ci nastolatków w tej dziedzinie, a nie z wychowaniem.
Skutki w�ród dzieci i m³odzie¿y s¹ gro�ne, o czym �wiadcz¹ wy-
mownie statystki w krajach, które seksedukacjê wprowadzi³y
ju¿ od dawna. Duszpasterze niech o tym mówi¹, a rodzice niech
pilnuj¹, by dyrekcje szkó³ nie wprowadza³y programów gorsz¹-
cych m³odzie¿. Naprawa szkód jest bardzo trudna, czy nawet
niemo¿liwa i do ma³¿eñstwa wchodz¹ czasem ludzie, którzy sta-
li siê niezdolni do czystej, odpowiedzialnej, wiernej i p³odnej
mi³o�ci.
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1.3. Przygotowanie przez katechizacjê

22. Program katechizacji na poszczególne klasy obejmuje naukê
wiary i jej rozwój, poznawanie zasad chrze�cijañstwa i uczenie
¿ycia nimi, pokazywanie Boga i wprowadzanie w kontakt z Nim
w Ko�ciele. Przewiduje te¿ wiele tematów dotycz¹cych szacun-
ku do siebie i do innych ludzi, mi³o�ci rodziców, Ko�cio³a i Oj-
czyzny, czysto�ci w³asnej i poszanowania cudzej, ma³¿eñstwa
opartego na sakramencie i ¿yciu chrztem, wierno�ci s³owu dane-
mu sobie, innemu cz³owiekowi, czy wreszcie Bogu, a tak¿e od-
powiedzialno�ci przed Ojcem i Sêdzi¹ po ¿yciu doczesnym.
Wszystkie te i podobne prawdy � poznane, zrozumiane, przyjê-
te i wprowadzane w ¿ycie � s¹ niezast¹pionym fundamentem
chrze�cijañskiego ma³¿eñstwa i rodziny. Dlatego, dobre zorgani-
zowanie katechizacji w szkole, odpowiedni katecheci, pilny
udzia³ w niej dzieci i m³odzie¿y, s¹ niezast¹pionym elementem
przygotowania do ma³¿eñstwa i rodziny. Zadania te spoczywaj¹
przede wszystkim na rodzicach, katechetach i nauczycielach, ale
tak¿e na duszpasterzach.

1.4. Przygotowanie w grupach rówie�niczych

23. Badania wskazuj¹ na bardzo du¿y autorytet, jakim dla m³o-
dzie¿y s¹ jej rówie�nicy. Zatem doro�li, a wiêc rodzice, duszpa-
sterze, nauczyciele, samorz¹dowcy i inni dzia³acze, powinni za-
dbaæ o zorganizowanie odpowiednich grup rówie�niczych
w szkole, w parafii, czy w osiedlu. Jest rzecz¹ konieczn¹, by
w placówkach o�wiatowych istnia³o i pod odpowiedni¹ opiek¹
funkcjonowa³o harcerstwo, by w parafii by³y grupy oazowe, Sto-
warzyszenie M³odzie¿y Katolickiej, czy ko³a ró¿añcowe dla
m³odzie¿y. Je�li nie zadbamy o takie grupy, prawdziwie atrakcyj-
ne dla m³odzie¿y, to trzeba siê liczyæ z odchodzeniem m³odych
ludzi do sekt i grup z marginesu.

Grupy rówie�nicze, promuj¹ce chrze�cijañskie warto�ci wy-
chowawcze, bêd¹ po�rednio budowaæ dobry fundament pod
przysz³e ma³¿eñstwo i udan¹ rodzinê.
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2. Przygotowanie bli¿sze

24. Dotyczy m³odzie¿y ponad gimnazjalnej. Ma to byæ dla niej
rodzaj katechumenatu przed narzeczeñstwem i przed zawarciem
ma³¿eñstwa. Jego zadaniem jest:
� pog³êbiæ naukê o ma³¿eñstwie i rodzinie;
� uwra¿liwiæ na fa³szywe teorie w tych dziedzinach;
� przysposobiæ do miêdzyosobowego ¿ycia w ma³¿eñstwie

i w rodzinie;
� pog³êbiæ ¿ycie wspólnotowo-liturgiczne.

Przygotowanie to powinno ³¹czyæ trzy zasadnicze elementy:
wspólnotowo-liturgiczny, konferencyjny i dialogowy.

2.1. Roczna katechizacja przedma³¿eñska

25. Niezale¿nie od katechizacji w szkole, nale¿y w ka¿dej para-
fii � jako program optymalny � prowadziæ dla tej m³odzie¿y
roczn¹ katechizacjê przedma³¿eñsk¹, obejmuj¹c¹ co najmniej
25 spotkañ, analogicznie do przygotowania przed I Komuni¹ �w.,
czy przed bierzmowaniem.

Dla bardziej owocnego przebiegu tej katechizacji nale¿y powo-
³aæ w parafii Zespó³ Pastoralny sk³adaj¹cy siê z duszpasterza, dorad-
cy ¿ycia rodzinnego z miejscowej poradni, przedstawiciela ruchów
ma³¿eñskich i rodzinnych i Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. Ze-
spó³ ten dokona adaptacji programu katechizacji przedma³¿eñskiej do
miejscowych warunków i bêdzie czuwa³ nad jego wykonaniem.

Program katechezy powinien zawieraæ oprócz zagadnieñ z teologii
ma³¿eñstwa i rodziny, tak¿e problematykê zagro¿eñ i obrony rodziny,
oraz omawiaæ potrzebê i sposoby organizowania siê w stowarzyszenia
i uczestniczenia w grupach o pog³êbionej formacji. Powinien te¿ uczyæ
naturalnych metod rozpoznawania p³odno�ci, w kontek�cie �wiêto�ci ¿y-
cia i odpowiedzialno�ci za przysz³e losy Ojczyzny i Ko�cio³a.

Dla pog³êbienia poznanych zagadnieñ nale¿y organizowaæ
dla uczestników odpowiednie rekolekcje, zw³aszcza wielkopost-
ne i na zakoñczenie roku katechetycznego.
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M³odzie¿y koñcz¹cej tê katechizacjê wrêczy siê odpowied-
nie za�wiadczenia, których wykaz bêdzie siê przechowywaæ
w kancelarii, w osobnej ksiêdze.

Ta forma przygotowania bli¿szego do ma³¿eñstwa ma tak¿e
na celu g³êbsze zintegrowanie m³odzie¿y, a niebawem ma³¿on-
ków, z parafi¹. Dlatego pod koniec zajêæ po�wiêci siê sporo
uwagi problemom parafii, jej strukturom, organizacjom ma³¿eñ-
skim i rodzinnym, oraz funkcjonowaniu poradnictwa rodzinnego.

W Duszpasterstwach Akademickich nale¿y przeprowadzaæ
roczne studium przedma³¿eñskie wed³ug programu wypraco-
wanego przez to Duszpasterstwo i Radê Episkopatu ds. Rodzi-
ny. Studium takie zastêpuje roczn¹ katechezê w parafii. Ono
tak¿e zakoñczy siê wydaniem za�wiadczenia.

2.2. Skrócona katechizacja (wyj¹tkowo)

26. Je�li z powa¿nych racji, nie by³o mo¿liwe powy¿sze przygo-
towanie � ani w parafii ani podczas studiów, wtedy nale¿y pod-
j¹æ skrócon¹ katechezê przedma³¿eñsk¹, w formie przynajmniej
10 spotkañ, czy to w parafii, czy w o�rodkach dekanalnych lub
rejonowych, wed³ug ustaleñ Biskupa Diecezjalnego.

Szczegó³owe programy katechez dla ró¿nych form przygo-
towania, do dyspozycji Biskupów Diecezjalnych, opracuje Rada
Episkopatu do Spraw Rodziny we wspó³pracy z Komisj¹ Wycho-
wania.

3. Przygotowanie bezpo�rednie

27. Przygotowanie to obejmuje:
� spotkanie z duszpasterzem w kancelarii parafialnej, przynaj-
mniej na trzy miesi¹ce przed �lubem, podczas którego ustalone
zostan¹ terminy katechez przed�lubnych, spotkañ w poradni ro-
dzinnej, udzia³u w dniu skupienia i rozmowy sprawdzaj¹cej wie-
dzê narzeczonych dotycz¹c¹ ma³¿eñstwa i rodziny;
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� trzy katechezy przed�lubne z zakresu: teologii ma³¿eñstwa,
etyki ¿ycia ma³¿eñskiego i liturgii sakramentu ma³¿eñstwa;
z dwóch pierwszych mog¹ byæ zwolnieni ci, którzy wziêli udzia³
w rocznej katechizacji przedma³¿eñskiej lub w rocznym studium;
� co najmniej trzy spotkania w Poradni ¯ycia Rodzinnego;
� spowied� przed�lubna;
� rozmowa dotycz¹ca wiedzy religijnej narzeczonych.

3.1. Zarêczyny

28. W celu lepszego przygotowania do ma³¿eñstwa, umo¿liwienia
bli¿szego poznania siê rodzin narzeczonych, Episkopat zaleca po-
wrót do idei zarêczyn (IEP 29). Bêdzie to spotkanie narzeczo-
nych i ich rodziców na pó³ roku przed �lubem, podczas którego
rodzice, a gdy ich nie ma, dziadkowie lub kto� z rodzeñstwa, s¹
upowa¿nieni do pob³ogos³awienia pier�cionków, które nak³adaj¹
sobie oblubieñcy, o�wiadczaj¹c, ¿e chc¹ traktowaæ siê odt¹d jako
narzeczeni i, ¿e zamierzaj¹ siê pobraæ w okre�lonym czasie.

Zawieranie zarêczyn w gronie rodzinnym powinno staæ siê
elementem podkre�lenia warto�ci �domowego Ko�cio³a�, oraz
roli rodziców i cz³onków rodziny w powstawaniu nowej rodziny.

3.2. Spotkanie narzeczonych z duszpasterzem
w kancelarii

29. Przynajmniej na trzy miesi¹ce przed planowanym �lubem,
zg³osz¹ siê narzeczeni do kancelarii parafialnej. Podczas tego spo-
tkania duszpasterz zorientuje siê, jakie jest ich zaanga¿owanie re-
ligijne, na ile uczestnicz¹ w ¿yciu Ko�cio³a i jak przedstawia siê
ich przygotowanie do ma³¿eñstwa, by w oparciu o to rozpoznanie
ustaliæ dalsze etapy ich przygotowania do tego wydarzenia, tak
bardzo wa¿nego i fundamentalnego dla nich i dla ich potomstwa.

Je�li narzeczony lub narzeczona nie byli jeszcze bierzmowa-
ni, nale¿y im pomóc w zorganizowaniu przygotowania siê do
tego sakramentu i wskazaæ mo¿liwo�æ jego przyjêcia.
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Je�li maj¹ za�wiadczenie z odbytej katechezy, rocznej czy
skróconej, wtedy nale¿y ustaliæ terminy: katechez przed�lub-
nych, przynajmniej trzech spotkañ w poradni rodzinnej i nastêp-
nego spotkania, sprawdzaj¹cego ich wiedzê religijn¹.

Omówiæ te¿ nale¿y wstêpnie � wiêcej bêdzie podczas kate-
chez przed�lubnych � sprawê Spowiedzi narzeczonych. Podaæ
odpowiedni formularz za�wiadczenia o odbyciu tej spowiedzi
i przypomnieæ, ¿e nie tylko i nie przede wszystkim o zdobycie
dokumentu chodzi.

3.3. Katechezy przed�lubne

30. Katechezy przed �lubem powinny obejmowaæ nastêpuj¹ce
tematy:
� teologia ma³¿eñstwa: sakramenty chrztu i bierzmowania,

jako podstawa ¿ycia chrze�cijañskiego, oraz sakrament ma³-
¿eñstwa, jako niezbywalny fundament ma³¿eñstwa i rodziny;
rola powrotów po b³êdach na drogê prawdy i mi³o�ci przez
sakrament Pokuty; szczególna rola tego sakramentu przed
zawarciem ma³¿eñstwa; rola modlitwy ma³¿eñskiej i rodzin-
nej; udzia³ w grupach o pog³êbionej formacji itp.

� etyka ¿ycia ma³¿eñskiego: odpowiedzialno�æ za u�wiêcenie
wspó³ma³¿onka; powo³anie do przekazywania ¿ycia; niedo-
puszczalno�æ i szkodliwo�æ antykoncepcji i �rodków wczesno-
poronnych; naturalne metody rozpoznawania p³odno�ci
w s³u¿bie zdrowia, mi³o�ci, jedno�ci i wolno�ci ma³¿onków;
rola poradnictwa rodzinnego; niedopuszczalno�æ sztucznych
poczêæ i zabijania poczêtego dziecka; syndrom poaborcyjny.

� liturgia sakramentu ma³¿eñstwa: sakrament znakiem;
przymierze ma³¿eñskie, a Przymierze Chrystusa z Ko�cio-
³em; sakrament ma³¿eñstwa i Eucharystii; znaczenie po-
szczególnych elementów przysiêgi ma³¿eñskiej; czê�ci cere-
monii: czytania, homilia, �lubowanie, po�wiêcenie i na³o¿e-
nie obr¹czek, znak pokoju � pierwszy w ma³¿eñstwie, Ko-
munia �w. i b³ogos³awieñstwo.
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Dla par koñcz¹cych te katechezy nale¿y urz¹dziæ dzieñ sku-
pienia, po³¹czony z mo¿liwo�ci¹ spowiedzi i d³u¿szej modlitwy.

3.4. Spotkania w Parafialnej Poradni Rodzinnej

31. W ramach przygotowania do ma³¿eñstwa, nale¿y przeprowa-
dziæ co najmniej trzy spotkania z narzeczonymi, w Parafialnej
Poradni Rodzinnej.

Spotkania maj¹ dotyczyæ odpowiedzialno�ci za wzajemn¹
mi³o�æ i przekazywanie ¿ycia, szkodliwo�ci i niedopuszczalno�ci
antykoncepcji, �rodków poronnych i sztucznych zap³odnieñ, oraz
znaczenia metod naturalnego rozpoznawania p³odno�ci. Nie wy-
starczy sama informacja o tych metodach, trzeba siê ich nauczyæ.
Dlatego, spotkania w odpowiednich odstêpach czasu, powinny
byæ po�wiêcone zasadom prowadzenia obserwacji objawów
p³odno�ci, oraz ich interpretacji.

Pary narzeczeñskie powinny wynie�æ przekonanie, ¿e Para-
fialna Poradnia ¯ycia Rodzinnego jest zawsze do ich dyspozycji.
Bowiem dla cz³owieka odpowiedzialnego jest dzi� czym� nor-
malnym korzystanie z doradztwa osób kompetentnych i odpo-
wiedzialnych, nie tylko w sprawach biznesu, ale tak¿e w spra-
wach zdrowia i w tak wa¿nej sprawie, jak ich intymne po¿ycie,
mi³o�æ, p³odno�æ, dzietno�æ, a ostatecznie szczê�cie ma³¿eñskie
i rodzinne, a przede wszystkim ich zbawienie.

3.5. Spowied� przed�lubna

32. Pierwsza spowied�, na pocz¹tku przygotowañ do �lubu, po-
winna byæ potraktowana stosownie do sytuacji religijnej peniten-
ta. Czasem mo¿e zachodziæ potrzeba spowiedzi z ca³ego ¿ycia,
by pewne sprawy gruntowniej uporz¹dkowaæ, czy uzupe³niæ,
gdy wcze�niej mia³y miejsce spowiedzi niewa¿ne. Wymaga to od
spowiednika cierpliwo�ci i taktu tak du¿ego, jak s³aba jest wiara
penitenta. Mo¿e to bowiem byæ rzeczywisty pocz¹tek jego
g³êbszego spotkania z Bogiem, ale te¿ mo¿e byæ spowiedzi¹
ostatni¹ w ¿yciu.
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Druga spowied� ma na celu pe³niejsze prze¿ycie sakramen-
tu ma³¿eñstwa, czego warunkiem jest szczególna czysto�æ serca
i otwarto�æ na Boga, który jest Mi³o�ci¹ i ¯yciem.

3.6. Rozmowa z narzeczonymi na temat ich
wiedzy religijnej

33. Ma to byæ rozmowa duszpasterza z narzeczonymi na temat
ich pogl¹dów na ma³¿eñstwo, na jego sakramentalno�æ i nieroze-
rwalno�æ, na mi³o�æ, wierno�æ, p³odno�æ i szacunek do poczête-
go dziecka, na obecno�æ Chrystusa w ich ¿yciu i w ¿yciu ich
dzieci, na wychowanie itp.

W rozmowie tej, pe³nej troski i delikatno�ci, chodziæ bêdzie
nie tylko o samo stwierdzenie stanu wiedzy egzaminowanych
i sprawdzenie, czy ona wystarcza do wa¿nego i godziwego za-
warcia sakramentu ma³¿eñstwa, ale te¿ o wspólne rozpoznanie,
co powinni uzupe³niæ, co poprawiæ, gdzie szukaæ pomocy, by ich
¿ycie mog³o byæ dla nich samych �ród³em szczê�cia, dla ich po-
tomstwa �rodowiskiem rozwoju, a dla otoczenia apostolsk¹ za-
chêt¹ do ¿ycia Ewangeli¹.

3.7. W wypadkach wyj¹tkowych

34. W uzasadnionych wypadkach nagl¹cych, gdy nie ma ju¿
mo¿liwo�ci odbycia nawet skróconej katechezy przedma³¿eñ-
skiej, duszpasterz zobowi¹zany jest w sumieniu do przygotowa-
nia kandydata przez osobiste rozmowy i podan¹ lekturê, co za-
koñczy siê stosownym sprawdzeniem stanu jego wiedzy. Ten
sprawdzian nale¿y potwierdziæ za�wiadczeniem, które bêdzie
do³¹czone do protoko³u przed�lubnego.

3.8. Osoby nie ochrzczone i religijnie zaniedbane

35. Gdy o �lub prosi osoba nie ochrzczona lub po chrzcie nie
wprowadzona w ¿ycie eucharystyczne, nale¿y j¹ odes³aæ do die-
cezjalnego lub rejonowego o�rodka katechumenatu dla osób do-
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ros³ych, w celu przygotowania do chrztu i wprowadzenia
w chrze�cijañskie ¿ycie.

3.9. Ma³¿eñstwa mieszane

36. Chodzi o ma³¿eñstwo katolika z osob¹ nie ochrzczon¹;
z ochrzczon¹ poza Ko�cio³em katolickim; z osob¹, która formal-
nie odst¹pi³a od Ko�cio³a katolickiego; z osob¹, która formalnie
nie odst¹pi³a od Ko�cio³a, ale deklaruje siê jako niewierz¹ca;
z osob¹ niepraktykuj¹c¹.

Ko�ció³ jest niechêtnie nastawiony do takich ma³¿eñstw, po-
niewa¿ zachodzi niebezpieczeñstwo utraty wiary, rodziæ siê
mog¹ na tle przekonañ konflikty w�ród ma³¿onków, zagro¿ona
bywa tak¿e ich jedno�æ. Jednak ze wzglêdu na naturalne prawo
nie tylko co do zawarcia samego ma³¿eñstwa, ale tak¿e co do
wyboru wspó³ma³¿onka, Ko�ció³ godzi siê na ich zawarcie pod
pewnymi warunkami (por. IPEM nn: 71-93).

Niezale¿nie od uzyskania odpowiedniej dyspensy czy zgody
Biskupa Diecezjalnego:
1) strona katolicka zobowi¹zana jest do zachowania w³asnej

wiary, usuniêcia zagro¿eñ w jej praktykowaniu, uczynienia
co jest w mocy, by ca³e potomstwo by³o ochrzczone i wy-
chowane w wierze katolickiej;

2) strona niekatolicka powinna byæ poinformowana o zobowi¹-
zaniach strony katolickiej i przyj¹æ je do wiadomo�ci.
�W ma³¿eñstwach katolików z niekatolikami mo¿na i nale¿y

zachêcaæ stronê niekatolick¹ do wziêcia udzia³u w katechizacji
przedma³¿eñskiej, a szczególnie przed�lubnej, motywuj¹c to
wzrostem wzajemnego zrozumienia i wspó³dzia³ania dla dobra
przysz³ego ogniska rodzinnego� (IEP2 n.13).
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III. PORADNICTWO RODZINNE
I POMOC RODZINIE

37. Wobec narastaj¹cych zagro¿eñ ma³¿eñstwa i rodziny z jed-
nej strony i wobec coraz trudniejszych wyzwañ, staj¹cych przed
rodzinami z drugiej, nale¿y organizowaæ pomoc rodzinom w od-
powiednio szerokim zakresie. Jedn¹ z form pomocy narzeczo-
nym, ma³¿onkom i rodzicom jest kompetentne poradnictwo ro-
dzinne, ³¹cz¹ce fachowo�æ doradców z ich osobistym �wiadec-
twem ¿ycia Ewangeli¹. Chodzi bowiem o pomoc tym osobom,
w realizowaniu Bo¿ego zamys³u wobec ich rodziny. Wyró¿niæ
nale¿y: Parafialne Poradnie Rodzinne, Poradnie Specjalistyczne,
oraz Telefony Zaufania.

Niekiedy potrzebne jest wsparcie samotnych matek, rodzin
bezdzietnych, czy wreszcie materialna pomoc rodzinom, zw³asz-
cza dzieciom.

1. Parafialne Poradnie Rodzinne

38. Poradniê Rodzinn¹ powo³uje Ksi¹dz Proboszcz, w porozu-
mieniu z Wydzia³em Duszpasterstwa Rodzin. Nale¿y d¹¿yæ, by
ka¿da parafia mia³a tak¹ poradniê. W przypadkach szczególnych,
o czym zadecyduje Biskup Diecezjalny, poradnia mo¿e s³u¿yæ
kilku parafiom. Za jego zgod¹ dobrze bêdzie zaanga¿owaæ do-
radców tak¿e przy liczniej uczêszczanych sanktuariach.

Pracowaæ w nich mog¹ odpowiednio przygotowane osoby
�wieckie, zwane Doradcami ¯ycia Rodzinnego.

1.1. Zadania Parafialnych Poradni Rodzinnych

39. Do zadañ parafialnego poradnictwa rodzinnego nale¿y:
� ukazywaæ w³a�ciwy wymiar mi³o�ci ma³¿eñskiej i rodzinnej,

w tym czysto�ci przedma³¿eñskiej i ma³¿eñskiej;
� uwra¿liwiaæ na godno�æ ka¿dego cz³owieka od chwili poczê-

cia do naturalnej �mierci;
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� kszta³towaæ postawy prorodzinne;
� nauczaæ zasad odpowiedzialnego rodzicielstwa, w tym me-

tod diagnostycznych rozpoznawania okresów p³odno�ci ma³-
¿eñskiej, by w ten sposób pomóc ma³¿onkom w rozwoju
dwóch istotnych wymiarów mi³o�ci ma³¿eñskiej: jedno�ci
i p³odno�ci;

� ukazywaæ potrzebê pe³nego mi³o�ci towarzyszenia dziecku
od poczêcia;

� pomagaæ w rozwi¹zywaniu konfliktów rodzinnych i proble-
mów wychowawczych.

1.2. Doradcy pracuj¹cy w poradni

40. Doradc¹ mo¿e byæ osoba w wieku 25-60 lat, posiadaj¹ca mi-
nimum �rednie wykszta³cenie i odpowiedni¹ wiedzê z zakresu
psychologii i teologii ma³¿eñstwa i rodziny. Powinna odznaczaæ
siê umiejêtno�ci¹ nawi¹zywania kontaktów z lud�mi i wspó³pra-
cy z nimi, oraz posiadaæ pog³êbion¹ formacjê religijn¹.

Doradca podejmuje pracê w Parafialnej Poradni Rodzinnej:
1) po odpowiednim przygotowaniu, udokumentowanym dyplo-

mem;
2) po otrzymaniu misji kanonicznej, o któr¹ wystêpuje do Bi-

skupa Diecezjalnego, Duszpasterz Rodzin i Diecezjalny
Doradca ¯ycia Rodzinnego; warunkiem odnowienia misji
jest weryfikacja Doradcy, przeprowadzona przez Diecezjal-
ny Wydzia³ Duszpasterstwa Rodzin;

3) po zaanga¿owaniu jej(go) przez Proboszcza.

1.3. Organizacja pracy w poradni

41. Poradnia winna dysponowaæ w³asnym lokalem, estetycznie
i funkcjonalnie urz¹dzonym, zapewniaj¹cym mo¿liwo�æ przepro-
wadzania rozmów, w atmosferze spokoju i intymno�ci.

W poradni powinny znajdowaæ siê materia³y pogl¹dowe, po-
trzebne do pracy doradcy, oraz odpowiednio wyposa¿ona biblio-
teka. Nale¿y te¿ zadbaæ o to, by osoby korzystaj¹ce z poradni
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mia³y mo¿liwo�æ zaopatrzenia siê w odpowiedni¹ literaturê
i inne materia³y.

Poradnia ma byæ czynna w godzinach korzystnych dla danej
parafii. Informacja o dniach i godzinach jej funkcjonowania bê-
dzie:
� umieszczona w gablotach parafialnych i przy poradni;
� czêsto podawana w og³oszeniach parafialnych;
� przypominana szczególnie podczas misji i rekolekcji;
� wyk³adana w formie ulotek, w stosownych miejscach, oraz

udostêpniana spowiednikom.

1.4. Zadania Proboszcza w funkcjonowaniu poradni

42. Ksi¹dz Proboszcz powo³uje Parafialn¹ Poradniê Rodzinn¹
(por. Dyr. 38) i anga¿uje Doradców (por. Dyr. 40). On te¿ zabez-
piecza materialne warunki pracy w Poradni, oraz dba o dokszta³-
canie i formacjê Doradców. Interesuje siê warunkami ich pracy,
wspiera rad¹, wysy³a na zjazdy organizowane dla nich przez Die-
cezjalne Duszpasterstwo Rodzin, czy przez Radê Episkopatu do
Spraw Rodzin. Pokrywa koszty ich dokszta³cania (koszty dojaz-
du, pobytu i materia³ów szkoleniowych), dba o zaopatrzenie bi-
blioteki i og³asza terminy funkcjonowania poradni.

Do Proboszcza nale¿y te¿ stosowne wynagrodzenie Dorad-
cy za pracê w poradni. Je�li to jest poradnia dla dekanatu, za
wynagrodzenie odpowiada Dziekan, gdy dla kilku parafii, spra-
wê wynagrodzenia ustal¹ i zrealizuj¹ zainteresowani Probosz-
czowie.

Zadaniem Proboszcza jest wyszukiwanie kandydatów do
pracy w poradni, mobilizowanie ich do podjêcia odpowiednich
studiów i pomaganie im w pog³êbieniu formacji religijnej.

2. Specjalistyczne Poradnie Rodzinne

43. Ze wzglêdu na rosn¹c¹ liczbê osób wymagaj¹cych pomocy
w wielu szczególnych dziedzinach, powinna w ka¿dej diecezji
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istnieæ Diecezjalna Specjalistyczna Poradnia Rodzinna, oraz
w miarê mo¿liwo�ci Rejonowe, b¹d� Dekanalne Specjalistyczne
Poradnie Rodzinne.

Poradnie takie, w celu zapewnienia zg³aszaj¹cym siê inte-
gralnej pomocy, winny zatrudniaæ ró¿nych specjalistów. Oprócz
duszpasterza bêd¹ w nich dostêpni miêdzy innymi: psycholog,
pedagog, prawnik, lekarz (konsultant), nauczyciel Naturalnego
Planowania Rodziny.

Osoby zatrudnione w poradniach specjalistycznych maj¹ od-
znaczaæ siê odpowiedni¹ wiedz¹, pog³êbion¹ formacj¹ religijn¹
i szczególnym zapa³em apostolskim. Powinny dysponowaæ ban-
kiem informacji o mo¿liwo�ciach dalszej pomocy w skompliko-
wanych sytuacjach ¿yciowych (m.in. o Domach Samotnej Mat-
ki, O�rodkach Adopcyjno-Opiekuñczych, O�rodkach Pomocy
Spo³ecznej).

Dyrektora Poradni Specjalistycznej powo³uje Biskup Diece-
zjalny. Jej pracami kieruje Diecezjalny Wydzia³ Duszpasterstwa
Rodzin.

3. Telefon zaufania

44. Niekiedy osoby potrzebuj¹ce pomocy pragn¹ pozostaæ nie-
znane. Dla nich powinien funkcjonowaæ duszpasterski telefon
zaufania. Dotyczy to zw³aszcza wiêkszych miast. Nale¿y d¹¿yæ
do tego, by taki telefon by³ czynny przez ca³¹ dobê.

Dla jego funkcjonowania trzeba zapewniæ:
� odpowiedni¹ liczbê zaanga¿owanch i kompetentnych osób,

w tym kap³ana, wystarczaj¹c¹ do obs³u¿enia wszystkich dy-
¿urów (czasem w dwie osoby: jedna rozmawia, a druga z in-
nego numeru usi³uje zorganizowaæ pomoc);

� dyskretne pomieszczenie z ³azienk¹, umo¿liwiaj¹ce d³u¿sze
dy¿urowanie;

� jeden lub dwa numery telefonu;
� odpowiednie fundusze na op³acenie telefonu (petenci mogli-

by dzwoniæ na koszt telefonu zaufania) i innych nale¿no�ci;
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Informacja o funkcjonowaniu telefonu zaufania i o tym, jacy
specjali�ci w jakich dniach i godzinach dy¿uruj¹, powinna byæ
dostêpna w gablotach parafialnych, w lokalnej prasie i innych
mediach.

W ka¿dej diecezji winien byæ zorganizowany przynajmniej
jeden taki telefon pod opiek¹ Diecezjalnego Wydzia³u Duszpa-
sterstwa Rodzin.

4. Domy samotnej matki

45. Od pocz¹tku zmagañ o ¿ycie dzieci nienarodzonych zdawa-
no sobie sprawê, ¿e nie wystarczy g³oszenie zasad, ale trzeba
praktycznie przyj�æ z pomoc¹ matkom, zw³aszcza samotnym.
Tak zrodzi³a siê idea domów, w których kobiety te mog³yby
przebywaæ, urodziæ dziecko pod fachow¹ opiek¹, a nastêpnie za-
decydowaæ, czy dziecko oddaæ do adopcji, czy samej je wycho-
wywaæ.

Obecnie funkcjonuje kilkadziesi¹t katolickich domów sa-
motnej matki. Nale¿a³oby d¹¿yæ do tego, by ka¿da diecezja mia-
³a taki dom, a informacja o nich by³a powszechnie znana; chodzi
o gablotki parafialne, kancelarie, a tak¿e konfesjona³y, przed-
sionki ko�cielne i podobne miejsca.

5. Katolickie O�rodki Adopcyjno-Opiekuñcze

46. Coraz wiêcej ma³¿eñstw nie mo¿e mieæ w³asnych dzieci.
Z drugiej strony niektóre matki samotne, a tak¿e ma³¿eñstwa
z ró¿nych powodów, oddaj¹ swe dzieci innym rodzinom przez
adopcjê. Do jej zorganizowania potrzebne jest przede wszyst-
kim grono zaanga¿owanych osób, które dysponuj¹c pomieszcze-
niem biurowym i odpowiednim funduszem, bêd¹ mog³y:
� zorganizowaæ opiekê dla dzieci przed adopcj¹;
� za³atwiæ sprawy prawne;
� odpowiednio przygotowaæ rodziny do adopcji dziecka.
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Dla realizacji tych zadañ powo³uje Ko�ció³ Katolickie
O�rodki Adopcyjno � Opiekuñcze. Jest ich w Polsce kilkana�cie.

Nale¿y podejmowaæ wysi³ki, by ka¿da diecezja mia³a taki
o�rodek, a informacja o tej specyficznej pomocy rodzinom �
dzieciom i rodzicom � by³a dostatecznie rozpowszechniona.

6. Materialna pomoc rodzinom

47. W chrze�cijañstwie od samego pocz¹tku obecna by³a idea
pomagania ludziom znajduj¹cym siê w potrzebie. Ten nakaz
Chrystusowy jest dzisiaj szczególnie aktualny wobec wielu ro-
dzin. Jednak trzeba sobie u�wiadomiæ konieczno�æ m¹drego po-
magania. Nie wystarczy dora�na pomoc, choæby znacz¹ca, je�li
ci¹gle istniej¹ mechanizmy, generuj¹ce biedê ludzk¹. Nale¿¹ do
nich z pewno�ci¹ m.in.:
� z³a polityka podatkowa pañstwa, �karz¹ca� rodziny za opie-

kê nad dzieæmi i osobami starszymi;
� z³e zasady funkcjonowania przedsiêbiorstw w gospodarce wol-

norynkowej, generuj¹ce bezrobocie, na nie spotykan¹ skalê;
� bezkarne reklamowanie alkoholu, prowadz¹ce do degenera-

cji wielu rodzin;
� lekkomy�lne i populistyczne rozdawnictwo pomocy mate-

rialnej, prowadz¹ce do automatycznego wzrostu liczby osób
i rodzin potrzebuj¹cych pomocy.
M¹drze pomagaæ, to znaczy cierpliwie usuwaæ �ród³a biedy,

a nastêpnie pomagaæ tym, którzy z przyczyn od siebie niezale¿-
nych, potrzebuj¹ dora�nego, czy okresowego wsparcia.

Z my�l¹ o tych ostatnich, powinien w ka¿dej parafii istnieæ
dobrze zorganizowany zespó³ charytatywny, który:
� bêdzie dysponowa³, aktualizowan¹ co jaki� czas, list¹ rodzin

potrzebuj¹cych pomocy;
� bêdzie mia³ wypracowany wspólnie z duszpasterzem system

zdobywania �rodków na tê pomoc;
� bêdzie pamiêta³ np. o wigilii dla osób samotnych, o feriach

dla dzieci z rodzin biedniejszych, ale te¿ zadba o spotkania
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emerytów i osób w starszym wieku, którym mo¿e nie tyle
potrzeba pomocy materialnej, co raczej dobrego s³owa i ¿ycz-
liwego towarzystwa.

7. Pomoc dzieciom

48. Rodzina jest naturalnym �rodowiskiem wychowawczym.
Czasem, czy to z powodu �mierci rodziców, ich rozwodu, czy
odebrania im praw rodzicielskich, dziecko jest pozbawione tego
�rodowiska. Poszczególne pañstwa radzi³y sobie z tym proble-
mem przez tworzenie domów dziecka. Wiemy, ¿e to rozwi¹zanie
niesie ze sob¹ wiele skutków ujemnych i jest kosztowne.

7.1. Rodziny zastêpcze i rodzinne domy dziecka

49. Od jakiego� czasu lansowane jest, zw³aszcza przez �rodowiska ka-
tolickie, umieszczanie dzieci pozbawionych rodziców w rodzinach za-
stêpczych i tworzenie rodzinnych domów dziecka. Jest to o wiele tañ-
sze, ale co wa¿niejsze, jest bli¿sze idei naturalnego �rodowiska rodzin-
nego i przynosi o wiele lepsze rezultaty, ni¿ anonimowe przebywanie
w domu dziecka. Dlatego idea ta, godna jest ze wszech miar popiera-
nia i przybli¿ania jej przez �rodowiska sprzyjaj¹ce rodzinie i dziecku.

7.2. �wietlice dla dzieci

50. Przy wielu parafiach ju¿ istniej¹ godne propagowania �wietlice
dla dzieci, b¹d� z rodzin ubo¿szych, b¹d� nie mog¹cych zaopieko-
waæ siê dzieæmi po ich wyj�ciu ze szko³y. W takiej �wietlicy dzieci
otrzymuj¹ ciep³y posi³ek, odrabiaj¹ lekcje pod okiem osób star-
szych, czêsto emerytowanych nauczycieli, czy studentów i po paru
godzinach pobytu wracaj¹ do swoich domów. Na funkcjonowanie
takiej �wietlicy, gdy to jest mo¿liwe, nale¿y zabiegaæ o pomoc
z gminnego funduszu przeznaczonego na profilaktykê w�ród dzie-
ci. Takie bowiem zajêcie siê dzieæmi jest bodaj najskuteczniejsz¹
form¹ uchronienia ich od wielu gro�nych patologii.
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IV. FORMACJA RODZIN DO ZADAÑ
APOSTOLSKICH

1. Rodzina ewangelizowana

51. W pos³udze duszpasterskiej kap³an spotyka siê z wiernymi
w ró¿nych sytuacjach ich ¿ycia. S¹ to czêsto sytuacje wa¿ne
i decyduj¹ce. Zawsze powinien widzieæ poszczególne osoby
w kontek�cie ich ma³¿eñstwa i rodziny, jako wspólnoty ¿ycia
i mi³o�ci, prowadz¹cej do zbawienia. Bêdzie do tego okazja przy
udzielaniu sakramentów, czy takich pos³ug, jak pogrzeb, ró¿ne
po�wiêcenia, b³ogos³awieñstwa, wizyta duszpasterska i spotka-
nia w kancelarii.

Natomiast rodzina usi³uj¹ca ¿yæ wiar¹, trwaæ w Chrystusie
i w Ko�ciele, dbaj¹ca o swój rozwój i o swoje bezpieczeñstwo
w�ród wspó³czesnych zagro¿eñ, powinna znaæ wysi³ki, jakie czy-
ni Ko�ció³, diecezja i parafia dla jej dobra. Powinna nastêpnie
otworzyæ siê na te dzia³ania i usi³owaæ z nich skorzystaæ. Chrystus
wypowiedzia³ znamienne s³owa: �Je�li chcesz�. Takie postawie-
nie sprawy podkre�la nasz¹ godno�æ, ale te¿ wskazuje na nasz¹
odpowiedzialno�æ za skierowan¹ do nas mo¿liwo�æ zbawienia.

1.1. S³owo Bo¿e w ¿yciu rodziny

52. Ma³¿onkowie, którzy zaprosili Chrystusa na wspóln¹ drogê
ziemskiego ¿ycia, winni nieustannie karmiæ siê Jego S³owem.
S³owo Bo¿e dociera do nas przez Pismo �w. i przez nauczanie
Ko�cio³a. Dlatego duszpasterz powinien:
� zachêcaæ narzeczonych, ju¿ podczas spotkañ przed �lubem,

do nabycia egzemplarza Pisma �w., które w rodzinie powin-
no byæ regularnie czytane i rozwa¿ane;

� zadbaæ, aby w coniedzielnym przepowiadaniu by³y odnie-
sienia do problematyki ma³¿eñskiej i rodzinnej;

� troszczyæ siê, aby rekolekcjoni�ci poruszali zagadnienia du-
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chowo�ci ma³¿eñskiej i rodzinnej dostatecznie szeroko, nie
tylko podczas nauk stanowych.
W ka¿dej parafii nale¿y zadbaæ o umieszczenie w programie

duszpasterskim katechez, g³oszonych systematycznie ma³¿on-
kom i rodzicom, np. co miesi¹c.

Z okazji chrztu �w., I Komunii �w. dzieci, oraz bierzmowania
m³odzie¿y, nale¿y przeprowadziæ stosowne spotkania z rodzi-
cami. Obok zagadnieñ z teologii i liturgii danego sakramentu,
nale¿y omówiæ aktualne sprawy dotycz¹ce rodziny (np. nowe
dokumenty Ko�cio³a, zagro¿enia ze strony �cywilizacji �mierci�,
znaki nadziei itp.). Przypomnieæ nale¿y zasady rozwoju mi³o�ci
ma³¿eñskiej i odpowiedzialnego rodzicielstwa, oraz poinformo-
waæ o funkcjonowaniu Parafialnej Poradni Rodzinnej. W tej
ostatniej grupie zagadnieñ wskazane jest skorzystaæ z pomocy
osoby �wieckiej, zaanga¿owanej w Duszpasterstwie Rodzin.

1.2. Sakrament Pokuty i Pojednania w ¿yciu
ma³¿onków

53. Bóg, który jest �bogaty w mi³osierdzie�, ustawicznie okazu-
je mi³o�æ potê¿niejsz¹ ni¿ grzech i odbudowuje jedno�æ ludzi
miêdzy sob¹ i z Nim, poprzez Sakrament Pojednania. Dlatego,
ma³¿onkowie nigdy nie powinni upadaæ na duchu nawet wtedy,
gdy znajd¹ siê w sytuacjach bardzo trudnych pod wzglêdem mo-
ralnym. Duszpasterze natomiast powinni:
� zachêcaæ ich, by stale, z pokor¹ i wytrwa³o�ci¹, uciekali siê

do mi³osierdzia Bo¿ego, którego Bóg tak hojnie udziela
w tym sakramencie (por. HV 25);

� uczulaæ m³odzie¿ i narzeczonych na to, ¿e regularne korzy-
stanie z sakramentu Pokuty i Pojednania jest podstawowym
wymogiem ¿ycia chrze�cijañskiego;

� pilnowaæ, by sprawy tego sakramentu omawiane by³y pod-
czas misji, rekolekcji, konferencji i katechez dla ma³¿onków;

� zadbaæ, by wraz ze zmieniaj¹cymi siê warunkami ¿ycia, ma³-
¿onkowie otrzymywali stosowne teksty rachunku sumienia.
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Szczególnym wsparciem dla ma³¿onków jest Poradnia Ro-
dzinna, która bêd¹c �wiat³em dla sumieñ, staje siê czêsto,
zw³aszcza w zakresie czysto�ci ma³¿eñskiej i odpowiedzialnego
rodzicielstwa, przed³u¿eniem konfesjona³u. Dlatego nale¿y:
� dbaæ o dobre funkcjonowanie Parafialnej Poradni Rodzin-

nej, tak co do regularnych dy¿urów, jak i co do kompetencji
osób w niej pracuj¹cych;

� troszczyæ siê o dobr¹ informacjê o Poradni: w gablocie para-
fialnej, w og³oszeniach parafialnych, w ulotkach, w lokal-
nych mediach, czy na stronie internetowej parafii.
Obowi¹zkiem spowiednika ma³¿onków jest nie tylko zgodne

z zasadami udzielanie rozgrzeszenia lub jego odmowa, ale te¿ w³a-
�ciwe kszta³towanie sumienia penitentów. W tej wa¿nej pos³udze,
w stosunku do penitentów-ma³¿onków, spowiednicy maj¹ obowi¹-
zek kierowania siê wskazaniami Ko�cio³a. Powinni opieraæ siê na
nauce zawartej, miêdzy innymi, w Humanae Vitae, Familiaris Con-
sortio, Evangelium Vitae i na wytycznych w zakresie spowiedzi ma³-
¿onków, a nie na opiniach pojedynczych teologów. Ich zadaniem
jest tak¿e, wed³ug roztropnego rozeznania, zaleciæ penitentom
w niektórych przypadkach, wizytê w Poradni Rodzinnej.

Spowiednik wobec wszystkich penitentów, ale zw³aszcza
wobec ma³¿onków i rodziców, ma pe³niæ funkcjê sêdziego, leka-
rza i ojca. Dlatego potrzebne mu jest uzupe³nianie wiedzy teo-
logicznej, pastoralno-medycznej i psychologicznej, by sprawie-
dliwiej oceniaæ i skuteczniej leczyæ, ale te¿ winien dbaæ o rozwój
swej osobowo�ci kap³añskiej, by coraz pe³niej i owocniej realizo-
waæ swoje ojcostwo duchowe.

1.3. Rodzina otwarta na zjednoczenie z Chrystusem

54. Nowo�æ Dobrej Nowiny w ma³¿eñstwie i w rodzinie polega
na tym, ¿e mocni Chrystusem przez chrzest i sakrament ma³¿eñ-
stwa, ma³¿onkowie pokonuj¹ �twardo�æ karku� natury os³abio-
nej grzechem pierworodnym i staæ ich na trwa³¹, wiern¹, p³odn¹
i daj¹c¹ szczê�cie mi³o�æ. Dlatego powinni:
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� na co dzieñ ¿yæ w ³¹czno�ci z Chrystusem przez trwanie
w ³asce u�wiêcaj¹cej;

� dbaæ o pe³ne uczestnictwo w Mszy �w., po³¹czone z przystê-
powaniem do Komunii �w.;

� cierpliwie naprawiaæ b³êdy i grzechy przez systematyczne
korzystanie z sakramentu Pokuty i Pojednania;

� �nieustannie modliæ siê�:
� przynajmniej codziennym pacierzem, koniecznie wspól-

nie z dzieæmi,
� wieczorem ³¹czyæ modlitwê z rachunkiem sumienia,
� spotykaæ siê z Bogiem na pog³êbionej modlitwie � nie ma

bowiem mi³o�ci bez spotkañ;
� korzystaæ z misji i rekolekcji urz¹dzanych w parafii;
� zainteresowaæ siê grupami o pog³êbionej formacji religijnej

w parafii i do wybranej grupy przy³¹czyæ siê, by zapewniæ
sobie wsparcie w pracy nad sob¹.

1.4. Rodzina w roku liturgicznym Ko�cio³a

55. Niedziela obdarowuje nas Eucharysti¹. Rodzina przygoto-
wuje siê do niej ju¿ w sobotê przez przeczytanie przypadaj¹cych
fragmentów Pisma �w. i przez ustalenie, kto z domowników na
któr¹ Mszê �w. uda siê do ko�cio³a. Je�li to bêdzie mo¿liwe i nie
ma innej utrwalonej praktyki, niech dzieci udaj¹ siê na Mszê �w.
razem z rodzicami. W niedzielê wa¿ne s¹ tak¿e spotkania przy
wspólnym stole, czego brakuje czêsto w ci¹gu tygodnia, oraz
wspólne spêdzenie wolnego czasu.

Katolicka rodzina pamiêta w �rody o �w. Józefie, w pi¹tki
o Mêce Pañskiej i o po�cie, w sobotê o Matce Bo¿ej.

Co miesi¹c rodzina ma okazjê prze¿yæ I Czwartek, I Pi¹tek
i I Sobotê. Nale¿y pomy�leæ o sakramencie Pokuty, o podziêko-
waniu Bogu za Ko�ció³ i Kap³añstwo, oraz pomodliæ siê o powo-
³ania kap³añskie i zakonne. Je�li w rodzinie jest osoba chora, nie
mog¹ca udaæ siê do ko�cio³a, nale¿y zaprosiæ kap³ana z pos³ug¹
w ramach duszpasterstwa chorych. Przy takiej praktyce nie
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bêdzie obawy, ¿e kto� z domowników umrze bez sakramental-
nego pojednania siê z Bogiem.

Adwent to piêkne tradycje chodzenia na roraty i oczekiwa-
nia na Dzieci¹tko Jezus, które chcemy przyj¹æ darami dobrych
uczynków, zw³aszcza szacunkiem wobec poczêtego ¿ycia. Pa-
miêtamy o rekolekcjach adwentowych.

Bo¿e Narodzenie to urz¹dzanie Wigilii z op³atkiem i ¿yczenia-
mi, to udzia³ w Pasterce z tac¹ na fundusz obrony ¿ycia, to �piew ko-
lêd wieczorami, to przyjêcie kap³ana podczas wizyty zwanej kolêd¹.

Niedziela �wiêtej Rodziny to dzieñ odnowienia �lubów
ma³¿eñskich i oddania rodzin Jezusowi, Maryi i Józefowi.

Ofiarowanie Pañskie � Matki Bo¿ej Gromnicznej (2 lutego)
� przed³u¿amy w nastêpne pokolenie zwyczaj przynoszenia do
ko�cio³a �wiecy, która po po�wiêceniu bêdzie �gromnic¹� chro-
ni¹c¹ od nieszczê�æ i �gromów�, ale te¿ bêdzie zapalana przy
konaj¹cych.

�w. Józefa (19 marca), � okazja do podkre�lenia godno�ci
ma³¿onka i ojca w rodzinie; modlimy siê za ma³¿onków, za ojców
i za m³odzieñców przygotowuj¹cych siê do ma³¿eñstwa.

Zwiastowanie (25 marca) prze¿ywamy jako dzieñ �wiêto-
�ci ¿ycia, uczestnicz¹c w proponowanych przez duszpasterzy
modlitwach m.in. za nienarodzone dzieci: czy to w pielgrzymce
na Jasn¹ Górê, czy w parafii, czy wspólnie w domu.

Wielki Post to tak¿e udzia³ w rekolekcjach parafialnych,
chodzenie na Gorzkie ¯ale i udzia³ w nabo¿eñstwach Drogi
Krzy¿owej, w³¹czenie siê w obchody Wielkiego Tygodnia,
zw³aszcza podczas Triduum.

Wielkanoc to Rezurekcja, wcze�niej po�wiêcenie pokar-
mów, a po Mszy �w. wspólne uroczyste �niadanie.

Wspomnienie �w. Anny i �w. Joachima (26.07) � okazja do
podkre�lenia roli babci i dziadka, oraz innych osób starszych
w rodzinie i w spo³eczeñstwie, a tak¿e naszej odpowiedzialno�ci
za wspomaganie ich w potrzebie.

Wspomnienie B³. Ma³¿onków Quatrocchi (25 listopada) jako
przypomnienie ma³¿onkom i rodzicom ich powo³ania do �wiêto�ci.
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Imieniny bliskich, rocznice zmar³ych, a tak¿e chrzest,
bierzmowanie i ma³¿eñstwo, czy wreszcie namaszczenie chorych
i pogrzeb w rodzinie, niech ³¹cz¹ siê z modlitw¹ i z zamawia-
niem Mszy �w. w odpowiedniej intencji.

Pielgrzymka ma³¿eñstw i rodzin na Jasn¹ Górê, organizo-
wana przez Duszpasterstwo Rodzin co roku w 4-t¹ niedzielê
wrze�nia, powinna na sta³e zadomowiæ siê w kalendarzu religij-
nych wydarzeñ katolickiej rodziny w Polsce.

1.5. Wizyta duszpasterska w rodzinie (kolêda)

56. Jest dobr¹ okazj¹ poznania parafian, warunków ich ¿ycia i proble-
mów, z jakimi siê borykaj¹. Mimo znanych trudno�ci czasowych nale¿y
jednak w ka¿dym roku tak¹ wizytê poszczególnym rodzinom z³o¿yæ.
Dobrze prowadzona kartoteka pomo¿e zorientowaæ siê, co do liczby
m³odych ma³¿eñstw, par nieformalnych (jednak razem mieszkaj¹cych),
zwi¹zków niesakramentalnych, wdów i wdowców, by nastêpnie organi-
zowaæ odpowiednio zró¿nicowane duszpasterstwo ma³¿eñstw i rodzin.

Dobr¹ form¹ informacji o duszpasterstwie, w tym o duszpa-
sterstwie rodzin, mog¹ byæ odpowiednie ulotki, czy obrazki
z nadrukiem, rozdawane podczas kolêdy.

1.6. Rocznice: �lubu, narodzin i chrztu dzieci,
zgonu bliskich osób itp.

57. Obchodzenie takich i podobnych rocznic pomaga pamiêtaæ
o wielkich darach Bo¿ych, o naszej wdziêczno�ci za nie i z pew-
no�ci¹ pog³êbia wiê� rodzinn¹ miêdzy ¿yj¹cymi, ale tak¿e i z tymi,
którzy odeszli do Pana. Dobrze by³oby przypominaæ o obowi¹z-
ku wzajemnej modlitwy przy takich okazjach, o zamawianiu
Mszy �w. w tych intencjach i o uczestniczeniu w nich.

1.7. Pielgrzymki ma³¿eñstw i rodzin

58. Wspólne wyjazdy do bli¿szych i dalszych sanktuariów, poza
prze¿yciami religijnymi, przynie�æ mog¹ tak¿e cenne warto�ci
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wzajemnej integracji grup pielgrzymich. Jest to wa¿ne w przy-
padku ma³¿eñstw i rodzin w parafii.

Szczególn¹ uwagê nale¿y zwróciæ na coroczn¹ pielgrzymkê
rodzin i ma³¿eñstw na Jasn¹ Górê w czwart¹ niedzielê wrze�nia.
Za jej organizacjê w Czêstochowie odpowiada Krajowy O�rodek
Duszpasterstwa Rodzin. On wcze�niej wydaje odpowiedni plakat.
Natomiast za organizacjê w diecezji i w parafiach odpowiada Die-
cezjalny Wydzia³ Duszpasterstwa Rodzin. Do diecezjalnych i re-
jonowych duszpasterzy rodzin nale¿y troska o dostarczenie do pa-
rafii plakatów i informacji o tej pielgrzymce, a do proboszczów or-
ganizowanie jej w parafii. Obecno�æ kap³ana w grupie pielgrzy-
mów mo¿e i powinna przekszta³ciæ podró¿ w rodzaj dnia skupie-
nia. Takie wspólne wêdrowanie do Królowej Jasnogórskiej jest
wa¿ne z wielu powodów: u Niej odczytuj¹ pokolenia Polaków swe
powo³anie i odnajduj¹ swoj¹ godno�æ, u Niej budz¹ siê nasze su-
mienia, u Matki odradzaj¹ siê wiêzi rodzinne, a Królowa rozwija
w pielgrzymach prawdziwy patriotyzm.

1.8. Spêdzanie czasu wolnego

59. Wobec intensywnych dzia³añ wielu instytucji, dalekich od
chrze�cijañstwa, by �zdobyæ� wspó³czesnego cz³owieka przez
podanie mu atrakcyjnej oferty spêdzenia wolnego czasu, nale¿y:
� przypominaæ chrze�cijañskie zasady spêdzania wolnego cza-

su. Gdy chodzi o Dni Pañskie, to nie mo¿e w nich brakn¹æ
odwiedzin Chrystusa w ko�ciele i spotkania siê z Nim na
uczcie Eucharystycznej;

� propagowaæ i popieraæ zabawy i wesela bezalkoholowe.
W zwi¹zku z tym zadbaæ, by w parafii byli odpowiednio
przygotowani tzw. wodzireje zabaw bezalkoholowych;

� popieraæ ruchy m³odzie¿owe, funkcjonuj¹ce w oparciu o war-
to�ci chrze�cijañskie takie, jak Oaza, Katolickie Stowarzysze-
nie M³odzie¿y, Harcerstwo itp. Grupy rówie�nicze odgrywa-
j¹ coraz wiêksz¹ rolê w wychowaniu w ogóle, a szczególnie
w organizowaniu czasu wolnego dla dzieci i m³odzie¿y;
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� kontynuowaæ w parafiach tradycjê wakacyjnych wyjazdów
dzieci i m³odzie¿y, zw³aszcza z rodzin ubo¿szych, na odpo-
czynek pod opiek¹ duszpasterza;

� gdzie to mo¿liwe, organizowaæ parafialne kluby m³odzie¿o-
we: sportowe, czytelnicze, dyskusyjne itp.;

� coraz bardziej sprawdzaj¹ siê tak¿e kluby seniora dla osób
starszych, samotnych, czasem opuszczonych.

2. Rodzina ewangelizuj¹ca

60. Duszpasterstwo Rodzin z natury rzeczy skierowane jest ku
rodzinie, która jest jego przedmiotem. Jednak rodzina jest tak¿e
podmiotem w tym duszpasterstwie zgodnie z zasad¹, ¿e jest ona
wspólnot¹ ewangelizowan¹ i ewangelizuj¹c¹, oraz ¿e ma byæ
�wiêta i u�wiêcaj¹ca.

2.1. Rodzina wobec swoich dzieci

61. Rodzina chrze�cijañska, zdecydowanie otwarta na ¿ycie i od-
powiedzialna za planowanie liczby swego potomstwa, z pe³nym
zaufaniem Bo¿ej Opatrzno�ci, przyjmuje przychodz¹ce dzieci.
W takiej rodzinie, ani ma³¿onkowie, ani ich dzieci, ani inne bli-
skie osoby, nie bêd¹ musia³y prze¿ywaæ dramatu syndromu po-
aborcyjnego.

Przyjête dzieci rodzina stara siê po katolicku wychowaæ.
Dokonuje siê to przede wszystkim przez rodzinn¹ atmosferê,
pe³n¹ Boga, prawdy, uczciwo�ci i sumienia. Warto�ci, którymi
dziecko nasi¹ka, stara siê nastêpnie utrwaliæ przez pierwsz¹ ka-
techezê, a jest to katecheza rodzinna � mówiona i pokazywana
¿yciem. Chodzi o mi³o�æ ku sobie i ku Bogu, zachowanie Przy-
kazañ, chodzenie do ko�cio³a, szacunek wobec starszych, praco-
wito�æ, pamiêæ o biednych, troska o Ojczyznê, ostro¿no�æ wo-
bec pogañskich czasem �rodków przekazu i wreszcie ci¹g³a pa-
miêæ o ¿yciu wiecznym.
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Ewangelizuj¹ce oddzia³ywanie w rodzinie dokonuje siê tak-
¿e przez religijny wystrój domu, na który sk³ada siê: estetyczny,
dobrze widoczny krzy¿, Pismo �w. na poczesnym miejscu, kate-
chizm, obrazy religijne, kropielniczka z uzupe³nian¹ wod¹ �wiê-
con¹ przy wej�ciu, a tak¿e o³tarzyk rodzinny, przy którym rodzi-
na gromadzi siê na wspóln¹ modlitwê. Ponadto ka¿dy z domow-
ników ma w³asn¹ ksi¹¿eczkê do modlitwy, ró¿aniec i medalik.

2.2. Rodzina wobec osób starszych i chorych

62. Pismo �w., tak w Starym jak i w Nowym Testamencie, nakazu-
je troskê o rodziców (IV Przykazanie), o osoby starsze i o osoby
chore. S³owa Chrystusa: �co�cie uczynili jednemu z tych najmniej-
szych, mnie�cie uczynili� (Mt 25,40), nale¿y odnie�æ w sposób
szczególny do tych �najmniejszych� w naszej rodzinie.

Osobom chorym i starszym, oprócz pomocy materialnej, nale¿y
zapewniæ pomoc psychologiczn¹, przez interesowanie siê nimi, od-
wiedzanie ich, zapewnienie poczucia bezpieczeñstwa, ale tak¿e po-
moc duchow¹, przez zaproszenie kap³ana w chorobie i przy �mierci.

Szczególne znaczenie wychowawcze ma troska ma³¿onków
o swych rodziców, czasem chorych i zniedo³ê¿nia³ych, bo
w identyczny sposób potraktuj¹ ich kiedy�, jak pokazuje do-
�wiadczenie, ich w³asne dzieci.

2.3. Rodzina wobec dzieci trudnych

63. Na wychowanie sk³ada siê oddzia³ywanie rodziców, ale
ma na nie swój niechlubny wp³yw tak¿e otaczaj¹cy, zlaicyzowa-
ny �wiat. Dzieci zatem bywaj¹ niekiedy pogubione, pokaleczo-
ne, a nawet uzale¿nione. Ewangelizacja takich dzieci jest szcze-
gólnie wa¿na, potrzebna, ale i trudna. Czasem nie wystarczy do-
bra wola. Chrystus powiedzia³: �Beze Mnie nic nie mo¿ecie
uczyniæ� (J 15,5). Trzeba wiêc bêdzie, jak nam przypomnia³ Jan
Pawe³ II w Rosarium Virginis Mariae, szukaæ pomocy w wytrwa-
³ej modlitwie wspólnej rodziców, tak za to trudne dziecko, jak
i za siebie. Ogromnej bowiem wagi nabiera w takich wypadkach
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wzajemna mi³o�æ rodziców i ich wspólny wysi³ek wychowawczy.
Niekiedy trzeba bêdzie skorzystaæ ze specjalistycznej poradni.

2.4. Rodzina ewangelizuj¹ca inne rodziny

64. Rodzina oparta na fundamencie sakramentu ma³¿eñstwa,
pielêgnuj¹ca ¿ywy kontakt z Bogiem, uczestnicz¹ca systema-
tycznie w ¿yciu Ko�cio³a, wychowuj¹ca po katolicku swoje dzie-
ci, kieruj¹ca siê sumieniem w ¿yciu spo³ecznym, bêdzie skutecz-
nie ewangelizowaæ inne rodziny przez samo �wiadectwo ¿ycia.

Powinna byæ �wiadoma, ¿e ewangelizuj¹cy charakter wobec
innych rodzin bêdzie mia³o jej ofiarne anga¿owanie siê w ró¿ne
dzie³a w parafii: udzia³ w Radzie Parafialnej, przynale¿no�æ do
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, do Akcji Katolickiej, do
grup pomocy charytatywnej, do Kó³ Ró¿añca �w. itp.

2.5. Ewangelizacyjna obecno�æ rodziców w szkole

65. Szko³a ma bardzo wa¿ne zadania edukacyjne i wychowawcze.
Mimo to, jest jednak tylko instytucj¹ wspomagaj¹c¹ rodziny w ich zada-
niach wychowawczych wobec w³asnych dzieci. Rodzice musz¹ o tym
pamiêtaæ i nie rezygnowaæ ze swoich praw i obowi¹zków w szkole. Ro-
dzina, �wiadoma swych zadañ ewangelizacyjnych, bêdzie stara³a siê
znaæ swoje uprawnienia na terenie szko³y, bêdzie te¿ usi³owa³a wspó³-
pracowaæ z w³adzami szko³y i bêdzie zabiera³a g³os w sprawach: kto ma
byæ nauczycielem jej dzieci, kto bêdzie ich wychowawc¹, jakie warto-
�ci osoby te preferuj¹, jakie wprowadzi siê podrêczniki, jakie osoby za-
mierza siê sprowadzaæ do szko³y z dodatkowymi prelekcjami, jakie za-
sady uznaje szko³a, co do papierosów, alkoholu, narkotyków itp.

Trzeba budziæ zainteresowanie innych rodziców tymi sprawa-
mi. Niekiedy bowiem rodzice wol¹ dla ��wiêtego spokoju� nie
zabieraæ g³osu i �nie nara¿aæ siê�, z ogromn¹ szkod¹ dla dzieci.
Czasem nale¿y poprosiæ duszpasterza, by pomóg³ np. sprowadziæ
kogo� kompetentnego w tej dziedzinie, by podczas spotkania
z rodzicami omówi³ ich prawa i obowi¹zki i pouczy³, w oparciu
o jakie ustawy, rodzice mog¹ dochodziæ swoich praw w szkole.
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V. DUSZPASTERSTWO RODZIN
W SYTUACJACH SZCZEGÓLNYCH

66. Jan Pawe³ II po�wiêci³ wiele uwagi rodzinom znajduj¹cym
siê w trudnych sytuacjach (por. FC 77-85). Rodziny te winny
byæ w centrum uwagi Ko�cio³a i nale¿y je otoczyæ szczególn¹
opiek¹. Troski tej potrzebuj¹ nie tylko poszczególne rodziny,
ale ca³e ich kategorie.

1. Duszpasterstwo rodzin w sytuacjach trudnych

1.1. Ma³¿eñstwa bezdzietne

67. Tak w Polsce, jak i na �wiecie, przybywa ma³¿eñstw bez-
dzietnych. W tej trudnej sytuacji nale¿y:
� pomóc im zobaczyæ dobrodziejstwo adopcji dziecka potrze-

buj¹cego rodziców i wskazaæ na istnienie Katolickich O�rod-
ków Opiekuñczo-Adopcyjnych. Je�li siê zgodz¹ na takie
rozwi¹zanie, wspieraæ ich w osi¹gniêciu statusu rodziny ad-
opcyjnej;

� gdy nie bêd¹ w stanie zgodziæ siê na adopcjê, pomóc im
uznaæ tê ich drogê krzy¿ow¹ i towarzyszyæ im na niej.
Wskazaæ na formy zaanga¿owania siê dla dobra innych,
przez intensywniejszy udzia³ w ¿yciu parafii, w jej dzie³a mi-
³osierdzia, czy w pomoc rodzinom wielodzietnym;

� otoczyæ je szczególniejsz¹ trosk¹ i wykazywaæ, dlaczego
Ko�ció³ stoi na stanowisku niedopuszczalno�ci sztucznych
zap³odnieñ.

1.2. Rodziny z dzieæmi niepe³nosprawnymi

68. Historia uczy, ¿e bardzo czêsto rodziny przyjmuj¹ce z mi³o-
�ci¹ takie w³a�nie dzieci, po latach stwierdzaj¹ b³ogos³awiony
wp³yw ich obecno�ci na w³asny rozwój wewnêtrzny, pog³êbion¹
mi³o�æ i poczucie spe³nienia siê w ¿yciu. Jest to jednak sytuacja
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trudna, a rodzina taka wymaga szczególnej pomocy. Dlatego
duszpasterz powinien:
� czê�ciej z takimi rodzinami kontaktowaæ siê i podtrzymywaæ

ich na duchu;
� pomóc im organizowaæ siê (stowarzyszenia, fundacje itp.);
� wskazaæ na mo¿liwo�ci uzyskania pomocy materialnej, me-

dycznej czy psychologicznej.

1.3. Rodziny z osobami uzale¿nionymi

69. Czasy obecne coraz bardziej naznaczone s¹ plagami: alko-
holizmu, narkomanii, sekt, czy panerotyzmu. Leczenie jest tu
bardzo trudne, dlatego nale¿y wiêcej uwagi po�wiêciæ zapobie-
ganiu przez u�wiadamianie, tworzenie grup wsparcia i popiera-
nie zdrowych grup rówie�niczych w�ród m³odzie¿y. Zdecydowa-
nie popieraæ �rodowiskowe ruchy obrony przed reklam¹ alkoho-
lu, przed pornografi¹ i przed dzia³alno�ci¹ sekt. W konkretnych
przypadkach pomóc przez cierpliw¹ pos³ugê w sakramencie Po-
jednania, czy przez wskazanie o�rodka lecz¹cego z danego uza-
le¿nienia.

1.4. Rodziny z osobami w podesz³ym wieku

70. Nale¿y rozró¿niæ: osoby w podesz³ym wieku i rodziny z ta-
kimi osobami.

Otó¿ do prze¿ywania w³asnej staro�ci trzeba nam siê przy-
gotowywaæ przez ca³e ¿ycie. Ma³¿onkowie w starszym wieku, ze
swym do�wiadczeniem i dystansem do ¿ycia, mog¹ byæ bardzo
skutecznymi aposto³ami chrze�cijañstwa w codziennym postêpo-
waniu. Mog¹ te¿ bardzo skutecznie w³¹czaæ siê w modlitewn¹,
materialn¹ i doradcz¹ pomoc wnukom i innym potrzebuj¹cym.
Duszpasterz jest czêsto jedyn¹ osob¹, która mo¿e im o tym sku-
tecznie przypominaæ.

Trudniej jest m³odszym zrozumieæ �wiat ludzi starszych, sa-
motnych i chorych. Trzeba im w tym pomagaæ przez dzia³alno�æ
duszpastersk¹: mówienie o tym problemie, organizowanie spo-
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tkañ z lud�mi starszymi, przypominanie, ¿e odpowiednie trakto-
wanie dziadków jest najlepszym przygotowaniem dzieci do po-
stêpowania wobec rodziców, gdy nadejdzie staro�æ.

Nale¿y zdecydowanie piêtnowaæ ob³udê i zak³amanie zwo-
lenników eutanazji.

1.5. Duszpasterstwo wdów, wdowców i osób
samotnych

71. Przez �mieræ jednego z ma³¿onków druga strona znajduje siê
w szczególnej sytuacji. Zwykle opieka nad tak¹ osob¹ nale¿y do
rodziny, zw³aszcza do dzieci. Gdy jednak, z ró¿nych powodów,
takiej opieki nie znajduje, odpowiedni¹ trosk¹ powinna otoczyæ
j¹ wspólnota parafialna, jako rodzina rodzin, poprzez dobrze
funkcjonuj¹ce grupy Caritas. Czasem, bardziej od materialnej,
potrzebna jest pomoc duchowa i tê zw³aszcza powinno zabez-
pieczyæ duszpasterstwo parafialne.

Tak¿e osoby, które z ró¿nych powodów nie zawar³y ma³-
¿eñstwa i ¿yj¹ samotnie, powinny czuæ siê potrzebne i kochane
w rodzinie Ko�cio³a, docieraj¹cego do nich przez wspólnotê pa-
rafialn¹, któr¹ na ten problem uczulaæ powinni duszpasterze.

Duszpasterska troska o wdowy, wdowców i o osoby samot-
ne przejawiaæ siê bêdzie czêsto przez umo¿liwienie im anga¿o-
wania siê w pe³niejsze ¿ycie parafii, co pomo¿e im ból samotno-
�ci przemieniaæ w dobro �wiadczone potrzebuj¹cym.

Sytuacjê osób owdowia³ych i samotnych bêdzie siê omawiaæ
i polecaæ Bogu podczas specjalnych nabo¿eñstw, urz¹dzanych
z okazji �wi¹t Bo¿ego Narodzenia, stosownych �wiêtych Pañ-
skich, jak te¿ rekolekcji i misji.

Ze wzglêdów oczywistych szczególn¹ trosk¹ nale¿y otoczyæ
te osoby, które maj¹ jeszcze na utrzymaniu i wychowuj¹ dzieci.
Chodzi tu bowiem o donios³¹ sprawê prawid³owego ukszta³to-
wania osobowo�ci dziecka w sytuacji braku jednego z rodziców,
co przynajmniej czê�ciowo niech uzupe³ni chrze�cijañska mi³o�æ
s¹siedzka i parafialna.



53

Osoby owdowia³e, o pog³êbionym ¿yciu religijnym, nale¿y
poinformowaæ o istniej¹cej w Ko�ciele praktyce konsekracji
wdów i wdowców. �Osoby te, sk³adaj¹c wieczysty �lub czysto-
�ci, prze¿ywanej, jako znak Królestwa Bo¿ego, konsekruj¹ swój
stan ¿ycia, aby po�wiêciæ siê modlitwie i s³u¿bie Ko�cio³o-
wi�(VC 7).

1.6. Duszpasterstwo w wypadkach losowych

72. Osoby, które dotkniête zosta³y po¿arem, kalectwem, prze-
wlek³¹ chorob¹, �mierci¹ w rodzinie, czy innymi wypadkami, za-
wsze by³y traktowane w naszej tradycji ze szczególn¹ trosk¹.
Czê�ciowo, zw³aszcza od strony materialnej, przychodzi tu z po-
moc¹ system ubezpieczeñ. Nie mo¿na siê jednak ubezpieczyæ
od rozpaczy, poczucia pustki i braku sensu, które mog¹ siê poja-
wiæ po takich prze¿yciach zw³aszcza, gdy dotyczy to osób s³abo
ugruntowanych w wierze. W tych sytuacjach musi szczególnie
mocno doj�æ do g³osu rodzinna opieka ze strony bliskich,
a zw³aszcza ze strony duszpasterzy. Ich troska o ludzi tak do-
�wiadczonych wymaga nie tylko dora�nego zainteresowania siê
nimi, ale czasem d³ugotrwa³ego towarzyszenia poszczególnym
osobom i ca³ym rodzinom. Najczê�ciej nie tyle chodziæ bêdzie
o pomoc materialn¹, choæ i ona jest wa¿na, co raczej o cierpliwe
ukazywanie sensu takich wydarzeñ w �wietle wiary, która nas
zapewnia, ¿e Bóg jest Ojcem, który nie umiera, ani nie odcho-
dzi; jest Mi³o�ci¹, która zawsze jest wierna i nie przemija.

2. Duszpasterstwo rodzin w sytuacjach
nieprawid³owych

2.1. Duszpasterstwo rodzin rozbitych

73. Wrogie rodzinie tendencje w ekonomii, w polityce, w kine-
matografii i w innych �rodkach przekazu z jednej strony, oraz
czêsto spotykana niedojrza³o�æ psychiczna, duchowa i religijna



54

osób zawieraj¹cych ma³¿eñstwo z drugiej, powoduj¹ niepokoj¹-
ce zjawisko nietrwa³o�ci ma³¿eñstw. W konsekwencji sporo osób
b¹d� ¿yje w separacji, nie zawieraj¹c nastêpnych zwi¹zków,
b¹d� porzucone przez wspó³ma³¿onka ¿yj¹ samotnie z poczu-
ciem krzywdy. Czêsto osoby te obarczone s¹ trosk¹ wychowaw-
cz¹ o potomstwo. Szczególn¹ kategori¹ s¹ z pewno�ci¹ dzieci
z takich zwi¹zków. Duszpasterstwo Rodzin powinno obj¹æ
wszystkie te przypadki.

Najpierw, zapobiegaj¹c powstawaniu tej patologii, trzeba
pamiêtaæ o katechezie m³odzie¿y i o jej obecno�ci w ¿yciu para-
fialnym. Wysi³ek podejmowany przez duszpasterzy, by tym m³o-
dym ludziom, na d³ugo przed �lubem, pomóc zrozumieæ podsta-
wowe obowi¹zki ma³¿eñsko-rodzinne, mo¿e zapobiec niejednej
tragedii ma³¿eñskiej i rodzinnej.

Ma³¿eñstwa ¿yj¹ce w formalnej czy faktycznej separacji, oraz
osoby porzucone powinny byæ znane duszpasterzowi. Nale¿y d¹-
¿yæ do wprowadzenia ich do grup parafialnych (¿ywy ró¿aniec,
zespo³y charytatywne itp.), gdzie mog³yby do�wiadczyæ wsparcia
przez �wiadectwo ¿ycia innych i pomagaæ potrzebuj¹cym.

Dzieci takich ma³¿eñstw wymagaj¹ szczególnej opieki ducho-
wej, a czasem materialnej. Rzecz¹ duszpasterskiej troski bêdzie
zaproponowaæ im udzia³ w parafialnych grupach dzieciêcych, oraz
pamiêtanie o nich np. przy organizowaniu ferii i wakacji. Zranio-
ne brakiem odpowiedzialnej mi³o�ci ze strony najbli¿szych, niech
jej do�wiadcz¹ w Ko�ciele, by mog³y siê normalnie rozwijaæ.

2.2. Duszpasterstwo zwi¹zków niesakramentalnych

74. Plag¹ naszych czasów s¹ rozwody. Dotyczy to równie¿ ma³-
¿eñstw katolickich. Osoby po rozwodzie czêsto wchodz¹ w nowe
zwi¹zki, ju¿ tylko cywilne. Ko�ció³ nawo³uje, by osoby z takich
zwi¹zków obejmowaæ trosk¹ duszpastersk¹ (por. FC 84).

Najpierw, nale¿y cierpliwie i wnikliwie zbadaæ, czy poprzed-
nie ma³¿eñstwo by³o wa¿nie zawarte i czy nie nale¿a³oby spra-
wy przedstawiæ w S¹dzie Biskupim.
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Tym, którzy nie mog¹ w sposób poprawny uregulowaæ swe-
go zwi¹zku, nale¿y przypominaæ, ¿e mimo wszystko s¹ dalej
w Ko�ciele, ¿e mog¹ i powinni s³uchaæ S³owa Bo¿ego, uczêsz-
czaæ na Mszê �w., wytrwale siê modliæ, pielêgnowaæ ducha
i czyny pokutne, braæ udzia³ w ¿yciu parafii i w jej dzie³ach mi-
³o�ci, ale nade wszystko cierpliwie wychowywaæ dzieci w wie-
rze chrze�cijañskiej. Dla takich osób urz¹dza siê czasem specjal-
ne rekolekcje, a nastêpnie organizuje siê dla nich comiesiêczne
spotkania modlitewne, z Msz¹ �w., homili¹ i dyskusj¹.

Trzeba pamiêtaæ, ¿e spotkania takie, choæ bardzo wskazane,
mog¹ budziæ zdziwienie, gdy tylko dla takich zwi¹zków jest or-
ganizowane nadzwyczajne duszpasterstwo. Nie bêdzie zdziwie-
nia, gdy wcze�niej zaistniej¹ w parafii spotkania np. dla m³odych
ma³¿eñstw, dla Oazy Rodzin, dla Stowarzyszeñ Rodzin Katolic-
kich; gdy bêd¹ organizowane systematyczne spotkania dla rodzi-
ców w parafii itp.

W pewnych przypadkach mog¹ byæ takie osoby dopuszczo-
ne do sakramentów �w., a wiêc do Pokuty i do Eucharystii. Wy-
maga to jednak spe³nienia nastêpuj¹cych warunków:
1) Niemo¿no�æ rozej�cia siê np. z powodu wychowania dzieci,

czy potrzeby pomocy w chorobie i w podesz³ym wieku;
2) Zdecydowana wola nie wspó³¿ycia ze sob¹ na sposób ma³-

¿eñstwa; najczê�ciej ta wola jest poparta d³u¿sz¹ praktyk¹
¿ycia w ten sposób. Decyzjê swoj¹ niech potwierdz¹ przy-
siêg¹ przed kap³anem. Niektóre diecezje maj¹ praktykê no-
towania tego faktu w kartotece parafialnej;

3) Uregulowanie ewentualnych krzywd i niesprawiedliwo�ci,
pope³nionych w poprzednim zwi¹zku;

4) Unikniêcie zgorszenia; z tej racji, zw³aszcza w mniejszych
miejscowo�ciach, zaleca siê przystêpowanie do Komunii �w.
w innym �rodowisku.
Dobrze bêdzie od czasu do czasu omówiæ te zasady w para-

fii, by je przypomnieæ zainteresowanym, a innych uchroniæ od
zgorszenia.
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VI. ORGANIZACJE SPO£ECZNE
I W£ADZE POLITYCZE W S£U¯BIE
RODZINIE

75. Cz³owiek jest istot¹ spo³eczn¹. Ta naturalna potrzeba ³¹cze-
nia siê i ¿ycia we wspólnotach, grupach i stowarzyszeniach
umocniona zosta³a przez Chrystusa zachêcaj¹cego wyznawców,
¿e bêdzie z nimi �gdy dwóch lub trzech zgromadzi siê w Jego
imiê� (Mt 18,20), podkre�lona przez naukê Ko�cio³a: �podoba-
³o siê Bogu u�wiêciæ i zbawiæ ludzi nie pojedynczo, ale uczyniæ
z nich lud� (KK 9) i przypominana przez Jana Paw³a II, który
w Christifideles laici mówi o �nowej epoce zrzeszeñ�, w której roz-
winê³y siê �stowarzyszenia, grupy, wspólnoty i ruchy�(ChL 29).

W Ko�ciele w Polsce rozwinê³y siê m.in.: Ruchy religijne,
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i Akcja Katolicka.

1. Ruchy pog³êbienia religijnego

76. Za czasów komunizmu zlikwidowano w Polsce wszelkie or-
ganizacje katolickie. Z czasem rozwinê³a siê forma spotykania
siê w ruchach maj¹cych na celu pog³êbienie religijne. By³ to na
przyk³ad ruch oazowy za³o¿ony przez Ks. Franciszka Blachnic-
kiego. Dotyczy³ najpierw m³odzie¿y, ale z czasem obj¹³ rodziny,
które wywodzi³y siê z ruchu oazowego. Tak powsta³y Oazy Ro-
dzin, znane te¿ pod nazw¹ Ko�cio³a Domowego lub Krêgów Ro-
dzin. Historia uczy, ¿e udzia³ w tym ruchu w znacz¹cy sposób
przyczynia siê do lepszej formacji chrze�cijañskiej uczestników.

Na polskim gruncie istniej¹ tak¿e inne ruchy religijnego po-
g³êbienia rodzin. Nale¿y ¿yczyæ wszystkim parafiom, by mia³y
u siebie przynajmniej niektóre z nich. Jest spora nadzieja, ¿e
udzia³ w nich doprowadzi do powstania wiêkszej grupy pog³ê-
bionych i odpowiedzialnych parafian, a wiêc rodzaju elity, która
zdaje siê byæ prawdziw¹ nadziej¹ odrodzenia religijnego, spo-
³ecznego i patriotycznego.
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2. Ruchy obroñców ¿ycia

77. Troska o cz³owieka i jego godno�æ, od poczêcia do natural-
nej �mierci, w perspektywie ¿ycia nie tylko doczesnego ale
przede wszystkim wiecznego, jest zadaniem ca³ego Ko�cio³a.
Troska ta ukierunkowana zosta³a w ostatnich czasach na dziec-
ko przed narodzeniem, poniewa¿ przeciwko cz³owiekowi w tym
najwa¿niejszym okresie jego istnienia, gdy jest ca³kowicie bez-
bronny, s³aby i zdany na opiekê innych, rozpêtana zosta³a for-
malna wojna, a parlamenty wielu pañstw wyrazi³y szczególnie
haniebn¹ zgodê na zabijanie poczêtych dzieci.

Duszpasterstwo rodzin ukierunkowane jest w Polsce w spo-
sób szczególny na obronê nienarodzonych, zw³aszcza od uchwa-
lenia ustawy komunistycznego sejmu w Polsce z roku 1956
o dopuszczalno�ci zabijania dzieci nienarodzonych.

Wybitn¹ rolê w obronie ¿ycia, obok intensywnej dzia³alno�ci
duszpasterskiej Pasterzy Ko�cio³a, maj¹ ludzie �wieccy, broni¹-
cy ¿ycia przez udzia³ w ruchach modlitewnych, oraz przez orga-
nizacje, powo³ywane w tym w³a�nie celu.

2.1. Krucjata Modlitwy w Obronie Poczêtych
Dzieci

78. Zapocz¹tkowana zosta³a przez ludzi �wieckich wspó³pracuj¹-
cych z Instytutem Rodziny przy Papieskiej Akademii Teologicz-
nej w Krakowie w dniu 12 pa�dziernika 1980. Postawi³a sobie
dwa cele:
1) Modlitwa o doprowadzenie do anulowania ustawy z 27.04.1956

o tzw. przerywaniu ci¹¿y i o uznanie bezwarunkowego pra-
wa do ¿ycia ka¿dego poczêtego dziecka;

2) Przebudzenie �wiadomo�ci spo³ecznej w sprawie zabijania
nienarodzonych dzieci i uczulenia spo³eczeñstwa na warto�æ
¿ycia i na odpowiedzialno�æ za ka¿de poczête ¿ycie ludzkie.
Program Krucjaty zobowi¹zuje uczestników do codziennej

modlitwy w intencji obrony ¿ycia, do uczestnictwa raz w miesi¹-
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cu w dzieñ powszedni we Mszy �w. z Komuni¹ �w. Chorzy nie
mog¹cy uczestniczyæ we Mszy �w., ofiaruj¹ dzieñ swego cierpie-
nia w intencji dzieci nienarodzonych.

Krucjata rozpoczyna ka¿dy kolejny rok swej dzia³alno�ci
pielgrzymk¹ na Jasn¹ Górê, w �wiêto Zwiastowania Pañskiego
(sobota przed 25 marca).

2.2. Duchowa adopcja

79. Idea duchowej adopcji, podjêta przez B³êkitn¹ Armiê Matki
Bo¿ej Fatimskiej, przeniesiona zosta³a do Polski w 1994 roku.
Adopcja ta polega na podjêciu zobowi¹zania modlitwy w intencji
zagro¿onego ¿ycia dziecka w ³onie matki, jego rodziców, oraz god-
nego ¿ycia po urodzeniu. Codziennie przez dziewiêæ miesiêcy na-
le¿y odmawiaæ: specjaln¹ modlitwê, oraz jeden dziesi¹tek Ró¿añca.
Ponadto dobrowolnie podejmuje siê dodatkowe praktyki religijne:
Komunia �w., post, aktywne wspieranie dzie³ charytatywnych itp.

2.3. Organizacje obroñców ¿ycia

80. Duszpasterska dzia³alno�æ Ko�cio³a w obronie ¿ycia i aktyw-
no�æ coraz wiêkszej liczby osób �wieckich doprowadzi³y do zna-
cz¹cego wzrostu �wiadomo�ci w spo³eczeñstwie, ¿e aborcja nie
jest zabiegiem, ale zabójstwem.

Potrzeba dalszej obrony przed zlaicyzowanym prawodaw-
stwem i troska o pog³êbianie �wiadomo�ci doprowadzi³y do po-
wstania bardzo wielu organizacji o takim celu. Prawie wszystkie
s¹ zrzeszone w Polskiej Federacji Ruchów Obrony ¯ycia

3. Stowarzyszenia rodzin

81. Przed paru laty pojawi³a siê w Polsce mo¿liwo�æ rejestrowa-
nia stowarzyszeñ. Natychmiast powsta³y Stowarzyszenia Rodzin
Katolickich (SRK) w prawie wszystkich diecezjach, a nastêpnie
Polska Federacja tych Stowarzyszeñ (PFSRK). Organizacje te
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wype³ni³y lukê po zniesionych przez komunistów organizacjach,
ale te¿ s¹ odpowiedzi¹ na apel Ojca �wiêtego, nawo³uj¹cego do
anga¿owania siê w ko�cielne stowarzyszenia �chrze�cijañskiej do-
skona³o�ci, formacji i apostolatu� (FC 72). S¹ równie¿ form¹ an-
ga¿owania siê ludzi �wieckich w sposób uporz¹dkowany, prawnie
zatwierdzony, oparty na zdrowej demokracji w ¿ycie spo³eczne
i ekonomiczne. Niektóre osoby w³¹czaj¹ siê tak¿e w dzia³alno�æ
polityczn¹, w oparciu o g³êboko prze¿ywane warto�ci religijne.

Nale¿y zadbaæ:
� by w ka¿dej parafii istnia³o Ko³o Stowarzyszenia;
� by ksiê¿a asystenci na szczeblu diecezji, a opiekunowie

w parafii, otoczyli te wysi³ki osób �wieckich szczególn¹ tro-
sk¹, zw³aszcza od strony formacji, któr¹ nale¿y systematycz-
nie i konsekwentnie prowadziæ w poszczególnych ko³ach
i w ca³ym Stowarzyszeniu;

� by koniecznie dokumentowaæ liczne, zw³aszcza w wiêk-
szych Stowarzyszeniach prowadzone dzie³a.

4. Rodziny w Akcji Katolickiej

82. Od niedawna wskrzeszona zosta³a Akcja Katolicka, maj¹ca
swoj¹ bogat¹ historiê z czasów przedwojennych. Organizacja ta
funkcjonuje jako powo³ana przez w³adze ko�cielne i dlatego kie-
ruje siê innymi zasadami prawnymi. Przeznaczona jest dla szer-
szej rzeszy uczestników, ni¿ tylko dla rodzin, jak to ma miejsce
w SRK. Jednak przez udzia³ w Akcji Katolickiej tak¿e rodziny
mog¹ pog³êbiaæ swoje ¿ycie religijne, braæ udzia³ w zorganizo-
wanym ¿yciu laikatu w Ko�ciele i przyczyniaæ siê do rozwoju
dobra wspólnego w parafii, w Ojczy�nie i w Ko�ciele.

5. Polityka pañstwa w trosce o rodzinê

83. Wobec lansowanych tendencji, ¿e rodzina i dzietno�æ s¹
prywatn¹ spraw¹ ma³¿onków, ¿e rodzina sama musi siê broniæ
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przed przemoc¹, pornografi¹, alkoholizmem i narkomani¹ � sze-
roko reklamowanymi w imiê praw wolnego rynku, polskie rodzi-
ny katolickie musz¹ sobie u�wiadomiæ, ¿e tê bataliê o swoj¹
przysz³o�æ wygraæ mog¹ tylko wtedy, gdy przyjdzie im z pomo-
c¹ odpowiednie ustawodawstwo pañstwowe i nale¿ycie funkcjo-
nuj¹ce samorz¹dy lokalne.

Ustawodawstwo tak¿e pojawi siê wtedy, gdy wiêkszo�æ
w parlamencie stanowiæ bêd¹ pos³owie uznaj¹cy Kartê Praw Ro-
dziny, a wiêc rozumiej¹cy i uznaj¹cy miejsce rodziny w ¿yciu
spo³eczeñstwa i Ko�cio³a. Rozumiej¹cy te¿, ¿e pañstwo, jego
prawa i w³adze maj¹ funkcjê s³u¿ebn¹ wobec rodziny. Wiêkszo�æ
tak¹ osi¹gn¹æ mo¿na tylko przez bardzo liczny udzia³ w wybo-
rach i zdecydowane poparcie odpowiednich kandydatów.

Podobnie wygl¹da sprawa samorz¹dów.
Polityka pañstwa, uznaj¹ca miejsce rodziny w spo³eczeñ-

stwie i realizuj¹ca jej podstawowe prawa, jest tym bardziej ko-
nieczna wobec gro�nego zjawiska ni¿u demograficznego, jaki
obecnie prze¿ywamy. Taki spadek urodzeñ zapowiada powa¿ne
problemy ekonomiczne w niedalekiej przysz³o�ci, jest niebez-
pieczny dla Ko�cio³a, choæby ze wzglêdu na powo³ania, a w skraj-
nej formie godziæ mo¿e w byt narodu.

Katolik pe³ni¹cy funkcje publiczne pos³a, radnego czy inne-
go urzêdnika jest w sumieniu zobowi¹zany do popierania takiej
prorodzinnej polityki.

Dlatego nale¿y niestrudzenie wychowywaæ elity spo³eczno-
polityczne, zorientowane merytorycznie i pog³êbione religijnie.
Jest to zatem zadanie tak dla duszpasterzy, jak te¿ dla stowarzy-
szeñ i ruchów rodzinnych.

6. Patriotyzm w rodzinie

84. Odpowiedzialno�æ rodziny za w³asne warunki ¿ycia, za przy-
sz³o�æ jej dzieci i wreszcie za Ojczyznê, polegaæ bêdzie czêsto
na wprowadzaniu Ewangelii, tzn. prawdy, sumienia, mi³o�ci i od-
powiedzialno�ci � zw³aszcza przed Bogiem � w ¿ycie wioski,
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osiedla, miasta, powiatu i kraju. Czêsto bêdzie to mo¿liwe przez
udzia³ w strukturach politycznych, w samorz¹dach czy w parla-
mencie. Nie wszyscy siê do tego nadaj¹ i nie ka¿dy t¹ drog¹ pój-
dzie, ale w ka¿dej rodzinie powinno siê rozwijaæ cnoty obywa-
telskie: otwarcie na drugiego cz³owieka, pokochanie go, zdol-
no�æ przebaczania, solidno�æ w ¿yciu, rzetelno�æ w pracy, troska
o dobro wspólne itp., pielêgnowaæ patriotyzm, poznawaæ w³asn¹
historiê, uczyæ szacunku do innych narodów. W ten sposób bê-
dzie wychowywaæ siê dojrza³ych spo³ecznie katolików, m¹drych
wyborców, a czasem przysz³ych polityków, zdolnych do pracy na
rzecz rodzin.
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Modlitwa za rodziny

85. Bo¿e, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo w niebie i na ziemi,
Ojcze, który jeste� Mi³o�ci¹ i ¯yciem, spraw, aby ka¿da ludzka rodzi-
na na ziemi przez Twego Syna, Jezusa Chrystusa, �narodzonego
z Niewiasty�, i przez Ducha �wiêtego stawa³a siê prawdziwym przy-
bytkiem ¿ycia i mi³o�ci dla coraz to nowych pokoleñ.

Spraw, aby Twoja ³aska kierowa³a my�li i uczynki ma³¿onków
ku dobru ich w³asnych rodzin i wszystkich rodzin na �wiecie.

Spraw, aby m³ode pokolenie znajdowa³o w rodzinach mocne
oparcie dla swego cz³owieczeñstwa i jego rozwoju w prawdzie i mi³o�ci.

Spraw, aby mi³o�æ umacniana ³ask¹ Sakramentu Ma³¿eñstwa
okazywa³a siê mocniejsza od wszelkich s³abo�ci i kryzysów, przez ja-
kie nieraz przechodz¹ nasze rodziny.

Spraw wreszcie, b³agamy Ciê o to za po�rednictwem �wiêtej Rodzi-
ny z Nazaretu, a¿eby Ko�ció³ w�ród wszystkich narodów ziemi móg³
owocnie spe³niaæ swe pos³annictwo w rodzinach i poprzez rodziny.

Przez Chrystusa Pana Naszego, który jest Drog¹, Prawd¹ i ¯y-
ciem na wieki wieków.

Amen.0


