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WSTęP

Kościół Chrystusowy w swoim nauczaniu za wzór do na‑
śladowania stawia wiernym Świętą Rodzinę z Nazaretu, która 
podobnie jak współczesne małżeństwa i  rodziny przeżywała 
zarówno chwile radosne, jak i  smutne. To, co ją wyróżniało 
w życiu codziennym, to całkowite zaufanie Bogu i zdanie się 
na Jego wolę1. We współczesnych czasach małżonkowie i  ro‑
dzice również przeżywają trudne sytuacje, jednak podejmowa‑
ne sposoby ich rozwiązania zdecydowanie różnią się od tych 
przedstawianych w Biblii. Współcześni małżonkowie i  rodzi‑
ce małżeńsko ‑rodzinne życie dosyć często budują na innej niż 
Święta Rodzina hierarchii wartości. Na pierwszym miejscu 
stawiają przede wszystkim dobra materialne, a w dalszej kolej‑
ności znajdują się wartości duchowe. Takie podejście do życia 
powoduje, że coraz mniej ludzi odkrywa i  rozumie biblijny 
model małżeństwa i  rodziny chrześcijańskiej2. Przykładem 
takiej postawy może być wzrost liczby rozwodów i  separacji, 
jak również liczba rodziców samotnie wychowujących dzieci. 
Rodzina powinna być fundamentem życia społecznego3. Win‑
na stanowić wspólnotę wiary, nadziei i miłości; być komunią 

1 M. Brzeziński, Życie duchowe rodziny, w: Rodzina jako Kościół domowy, 
red. A. Tomkiewicz, W. Wieczorek, Lublin: Wydawnictwo KUL, s. 341; 
A. Skreczko, Troska Kościoła katolickiego w Polsce o małżeństwo i rodzinę 
w okresie Wielkiej Nowenny (1975 ‑1966). Studium teologiczno ‑pastoralne, 
Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku 2002, s. 263 ‑284. 

2 A. Frączek, Rodzina i  wartości chrześcijańskie jako elementy tożsamości 
kulturowej, s. 166, 176 ‑177, w: https://czasopisma.marszalek.com.pl/
images/pliki/cip/15/cip1510.pdf (dostęp: 18.09.2020).

3 G. Witaszek, Biblijno ‑teologiczne ujęcie rodziny jako Kościoła, w: Rodzina 
jako Kościół domowy, dz. cyt., s. 32 ‑33; J. Łodzińska, Rodzina fundamentem 
rozwoju i wychowania człowieka, SRodz 16:2012, nr 1 ‑2(30 ‑31), s. 109. 
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osób, a jednocześnie znakiem i obrazem komunii Ojca i Syna 
w Duchu Świętym (por. KKK 2204, 2205).

W  niniejszym opracowaniu użyto terminu „trudne sytu‑
acje”4. Sytuację można określić jako trudną, gdy „zachodzi 
w niej brak wzajemnego dostosowania między zadaniem, wa‑
runkami jego realizacji i możliwościami człowieka”5. Doświad‑
czając jej, człowiek może traktować ją jako zadanie albo wyzwa‑
nie, dążąc do jej konstruktywnego rozwiązania. Może również 
uznać ją za sytuację stresową, która zdezorganizuje jego zacho‑
wanie, wpływając negatywnie na życie małżeńskie i rodzinne6. 

Do sytuacji trudnych w swoim nauczaniu odnosił się św. Jan 
Paweł II. W adhortacji apostolskiej Familiaris consortio stwier‑
dza, że „trzeba zwrócić szczególną uwagę na niektóre zwłasz‑
cza kategorie ludzi, którzy w większym stopniu potrzebują nie 
tylko opieki, ale bardziej znaczącego oddziaływania na opinię 
publiczną, a zwłaszcza na struktury kulturalne, ekonomiczne, 
prawne, po to, ażeby w możliwie maksymalnym stopniu usu‑
nąć głębokie przyczyny ich trudności” (FC 77). Św. Jan Paweł 
II nauczał, że rodziny te winny być w centrum uwagi Kościo‑
ła, otoczone szczególną opieką. Podkreślał, że troski potrzebują 
nie tylko poszczególne rodziny, ale całe ich kategorie. Również 
papież Franciszek w  posynodalnej adhortacji Amoris laetitia 

4 Tadeusz Tomaszewski w  zależności od rodzaju i  genezy zakłóceń wy‑
mienia następujące sytuacje trudne: 1. deprywacji, 2. przeciążenia, 
3. utrudnienia, 4. konfliktowe oraz 5. zagrożenia. Zob. E. Koźniewska, 
Sytuacje trudne, w: Wychowanie do życia w rodzinie. Słownik pojęć, red. 
K. Ostrowska, Kraków: Wydawnictwo Rubikon 2004, s. 117 ‑118. 

5 Tamże, s. 117. 
6 Wprowadzenie, red. H. Karaszewska, E. Silecka ‑Marek, w: Sytuacje trud‑

ne w perspektywie jednostkowej i społecznej, red. też, Poznań: Wydawnic‑
two UAM, s. 9 ‑10. 
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odnosi się do sytuacji trudnych, z którymi muszą się zmierzyć 
małżeństwa i rodziny. Zwraca uwagę m.in. na sytuacje związane 
z wybujałym indywidualizmem, który prowadzi do nietoleran‑
cji i agresji (AL 33); szerzeniem się pornografii i komercjalizacji 
ciała (AL 41); rodzinami, w których żyją osoby niepełnospraw‑
ne (AL 47); sytuacjami wymagającymi, które wywołują strach, 
poczucie winy, depresję lub zmęczenie i mogą poważnie wpły‑
nąć na funkcjonowanie małżeństwa i rodziny (AL 235). 

Problematykę duszpasterstwa rodzin w sytuacjach trudnych 
podejmuje również Dyrektorium duszpasterstwa rodzin. Doku‑
ment Konferencji Episkopatu Polski z 2003 r. wśród wyzwań 
dla duszpasterstwa rodzin wskazuje kondycję małżeństw bez‑
dzietnych, rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi, rodzin z oso‑
bami uzależnionymi, rodzin z  osobami w  podeszłym wieku, 
duszpasterstwa wdów, wdowców i osób samotnych oraz dusz‑
pasterstwa w  wypadkach losowych (DDR 67 ‑72). Ostatnia 
z wymienionych sytuacji trudnych przez Dyrektorium duszpa‑
sterstwa rodzin, nazywana wypadkami losowymi lub incyden‑
talnymi, różni się od wcześniej wymienionych sytuacji tym, że 
wywoływana jest niespodziewanymi, nieoczekiwanymi wyda‑
rzeniami niosącymi zagrożenie zdrowiu i życiu człowieka oraz 
jego bezpieczeństwu i tożsamości7. Wśród charakterystycznych 
cech odróżniających wypadki losowe od innych wymienia się: 
nieprzewidywalność, nagłość, szokujący charakter, intensyw‑
ność oraz katastroficzność8. Dotyczą one pożaru, śmierci bli‑

7 W. Badura ‑Madej, Podstawowe pojęcia teorii kryzysu i interwencji kryzy‑
sowej, w: taż, Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej. Poradnik dla 
pracowników socjalnych, Katowice: Wydawnictwo „Śląsk” 1999, s. 22.

8 R.K. James, B.E. Gilliland, Strategie interwencji kryzysowej, tłum. A. Bi‑
dziński, Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Al‑
koholowych 2004, s. 28.
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skiej osoby, utraty pracy, diagnozy poważnej choroby, nagłego 
inwalidztwa czy odkrycia zdrady partnera. W  sytuacjach lo‑
sowych reakcja człowieka opisywana jest zazwyczaj w czterech 
fazach: faza szoku, faza reakcji emocjonalnej, faza pracy nad 
kryzysem oraz faza nowej orientacji9. Autor monografii podjął 
próbę opisania, a  także przedstawienia propozycji rozwiązań 
sytuacji trudnych10. 

Troska o rodziny w sytuacjach trudnych winna przejawiać 
się w staraniu i zatroskaniu o małżeństwa i rodziny ze strony 
Kościoła katolickiego w Polsce11. Główną wspólnotą, w której 
niesiona jest pomoc potrzebującym małżeństwom i rodzinom, 
jest parafia12. Dlatego Sobór Watykański II naucza na temat 

9 Por. J. Szymołon, Pomoc psychoduchowa w sytuacji śmierci członka rodzi‑
ny, w: Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i  działalność pastoral‑
na, red. R. Kamiński, G. Pyźlak, J. Goleń, Lublin: Bonus Liber 2013, 
s. 593 ‑594; L. Szot, Pomoc rodzinie w sytuacji choroby i śmierci, w: tamże, 
s. 607 ‑610; E. Włodarczyk, Zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa. Czyli 
o tym, że niekiedy sam czas to za mało, by uleczyć rany, w: Człowiek wo‑
bec krytycznych sytuacji życiowych. Z teorii i praktyki pracy socjalnej, red. 
E. Włodarczyk, I. Cytlak, Poznań: Wydawnictwo UAM 2011, s. 316.

10 W sytuacji pożaru „zwłaszcza od strony materialnej, przychodzi z pomo‑
cą system ubezpieczeń” (DDR 72). W ramach niesienia pomocy duszpa‑
sterskiej potrzebne jest położenie szczególnego akcentu na ukazaniu tego 
typu wydarzeń w świetle wiary. 

11 Z. Zarembski, Troska Kościoła w Polsce o małżeństwa i rodzinę po Soborze 
Watykańskim II, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK 2013, s. 408. 

12 Papież Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Familiaris consortio wska‑
zuje, że „każda wspólnota parafialna winna lepiej sobie uświadomić łaskę 
i odpowiedzialność, które otrzymuje od Pana dla rozwijania duszpaster‑
stwa rodzin” (FC 70). J. Goleń, Tworzenie wspólnot rodzin, w: Duszpa‑
sterstwo rodzin..., dz. cyt., s. 439; R. Kamiński, Przynależność do parafii 
− wspólnoty miłości w nauczaniu Kościoła współczesnego w Polsce, „Semi‑
nare. Poszukiwania naukowe” 1985, nr 7, s. 71 ‑72; M. Olszewski, Dusz‑
pasterstwo parafialne w świetle programów duszpasterskich episkopatu Polski 
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natury i charakteru wspólnoty parafialnej, zwracając uwagę, że 
„biskup w swoim Kościele nie może osobiście zawsze i wszę‑
dzie przewodniczyć całej owczarni, dlatego powinien koniecz‑
nie utworzyć grupy wiernych” (KL 42). Wspólnota parafialna 
jest przede wszystkim wspólnotą rodzin, która realizując apo‑
stolat, pragnie działać na rzecz promocji małżeństwa i rodziny. 
Dlatego ważne jest dążenie do nawiązania właściwej współpra‑
cy między duszpasterzami a  wiernymi świeckimi (DA 10)13. 
Troska duszpasterska Kościoła i wiernych winna zmierzać do 
odnowienia życia religijnego przez rodzinę oraz pogłębienia 
teologii małżeństwa i rodziny14.

W sytuacji trudnej obserwuje się sekwencję zmian w zacho‑
waniu małżonków i rodzin. Na początku dochodzi do mobili‑
zacji i są podejmowane próby rozwiązania zaistniałej sytuacji. 
Jednak wydłużający się czas trwania sytuacji trudnej wpływa 
przede wszystkim na słabszy poziom wykonania zadania. To‑
warzyszą temu emocje, żal, poczucie winy i bezsilność, a na‑
stępnie rezygnacja i wycofanie15. 

W trosce o małżeństwa i rodziny znajdujące się w sytuacji 
trudnej ważne jest ukazanie im możliwości znalezienia wyjścia, 
czyli w jaki sposób przejść z sytuacji problemowej do jej roz‑
wiązania. Warto zauważyć, że człowiek ma problem wtedy, gdy 

1967 ‑2000. Studium teologicznopastoralne, Białystok: Kuria Metropoli‑
tarna Białostocka, Wydział Duszpasterski 2005, s. 69 ‑80.

13 Por. T. Cuber, Apostolat rodziny chrześcijańskiej. Studium teologicznopasto‑
ralne, Sandomierz 2013, s. 375 ‑395; W. Śmigiel, Apostolat rodzin kato‑
lickich − kręgi oddziaływania, w: Duszpasterstwo rodzin w teorii i praktyce, 
red. A. Pryba, Poznań: WT UAM w Poznaniu 2015, s. 90 ‑92. 

14 A. Skreczko, Troska Kościoła katolickiego w Polsce o małżeństwo i rodzi‑
nę..., dz. cyt., s. 16.

15 E. Koźniewska, Sytuacje trudne, w: Wychowanie do życia w  rodzinie..., 
dz. cyt., s. 118.
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chce osiągnąć określony cel, lecz niestety nie zna sposobu jego 
osiągnięcia. Problem stanowi rodzaj zadania, którego małżon‑
kowie i  rodzice nie mogą rozwikłać za pomocą posiadanych 
wiadomości, umiejętności i  nawyków. Rozwiązywanie pro‑
blemu połączone jest z pokonywaniem trudności i przeszkód, 
podczas których istotną rolę odgrywa myślenie. Dlatego czło‑
wiek jako istota rozumna dzięki myśleniu przystosowuje się do 
warunków zewnętrznych i realizuje swoje cele. Proces ten wy‑
stępuje ze szczególną wyrazistością, gdy małżonkowie i rodzice 
rozwiązują problemy. Próby wyjścia z sytuacji trudnych mogą 
być długotrwałe i  skomplikowane. Należy jednak zauważyć, 
że czas ich rozwiązania zależy przede wszystkim od charakteru 
problemu oraz cech osobowościowych podmiotu rozwiązują‑
cego problem i jego intencji16.

W odniesieniu do życia małżeńskiego i  rodzinnego amery‑
kański psycholog i psychoterapeuta Thomas Gordon zapropo‑
nował metodę rozwiązywania sytuacji kryzysowych w  sześciu 
fazach. Zaproponowane techniki dotyczą rodzin, w  których 
jest dziecko. Pierwsza faza to rozpoznanie i nazwanie konfliktu. 
Dziecko ma być wówczas poinformowane przez rodzica lub wy‑
chowawcę o zaistniałym zatargu, który należy rozwiązać. W dru‑
giej fazie ważna jest informacja zwrotna dziecka dotycząca jego 
odczuć związanych z zaistniałą sytuacją. Na tym etapie istotne 
jest znalezienie jak największej liczby rozwiązań, których nie po‑
winno się oceniać w momencie ich pojawienia się. Trzecia faza 
to krytyczna ocena projektów rozwiązań polegająca na wspólnej 
ocenie pomysłów. Wówczas nieprzydatne pomysły rozwiązania 
sytuacji kryzysowej zostają odrzucone. Czwarta faza to wybór 

16 G.L. Gutek, Filozoficzne i ideologiczne podstawy edukacji, Gdańsk: Gdań‑
skie Wydawnictwo Psychologiczne 2003, s. 94 ‑95.
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najlepszego rozwiązania, następna zaś winna polegać na opraco‑
waniu sposobów wprowadzenia w życie przyjętego rozwiązania. 
Istotna jest tu analiza szczegółów dotyczących wykonania po‑
stanowienia. Szósta faza polega na poddaniu kontroli i ocenie 
krytycznej przyjętego rozwiązania. Zwraca się tutaj uwagę na 
zastosowanie wybranego rozwiązania w życiu oraz możliwość jej 
przestrzegania przez wszystkie strony sytuacji konfliktowej. Jeśli 
nie można wprowadzić w życie małżeństwa i rodziny wybranego 
rozwiązania, należy podjąć negocjacje warunków umowy, aby 
nie dopuścić do narastania konfliktu17. 

Wobec pojawiających się sytuacji trudnych w rodzinie zwra‑
ca się uwagę, aby rodzice nie izolowali dziecka od problemów. 
Również ono winno stopniowo poznawać świat oraz uczyć się 
pokonywania trudności i znoszenia niewygody, aby stawać się 
jednostką wrażliwą na różne przejawy życia społecznego. W wa‑
runkach pozytywnych wzorów wychowawczych dziecko rozwija 
się w kierunku właściwej, odrębnej i niezależnej osobowości18. 
Metody zastosowane w rozwiązywaniu sytuacji trudnej prowa‑
dzą do lepszego zrozumienia decyzji podjętych przez członków 
rodziny oraz uczą akceptacji przyjętych rozwiązań. Wspólne 
stawanie w  obliczu sytuacji trudnych powoduje współodczu‑
wanie doświadczeń drugiego człowieka, które prowadzi przede 

17 Por. T. Gordon, Wychowanie bez porażek. Rozwiązywanie konfliktów 
między rodzicami a dziećmi, tłum. A. Makowska, E. Sujak, Warszawa: 
Instytut Wydawniczy PAX 1993, s. 225 ‑230; T. Gordon, Jak dobrze żyć 
z ludźmi, tłum. K. Orszulewska, Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX 
2001, s. 88 ‑93; B. Śliwerski, Współczesne teorie i nurty wychowania, Kra‑
ków: Wydawnictwo Impuls 2005, s. 145.

18 K. Dąbrowski, Wprowadzenie do higieny psychicznej, Warszawa: Wydaw‑
nictwo Szkolne i Pedagogiczne 1997, s. 121 ‑122.
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wszystkim do samodzielności w  podejmowaniu decyzji oraz 
zwiększa elastyczność podejmowanych rozwiązań19.

Przedstawiona w  monografii problematyka ma charakter 
interdyscyplinarny. Analiza problematyki małżeńsko ‑rodzinnej 
prowadzi do wniosku, że tematyka troski o rodziny w sytuacjach 
trudnych (mimo wielu publikacji) nie została jeszcze całościowo 
omówiona. Autor niniejszej publikacji pragnie ukazać główne 
kierunki podejmowanych działań pastoralnych wobec współ‑
czesnych wyzwań stojących przed małżeństwami i rodzinami20. 
Refleksja naukowa przedstawiona w  tym opracowaniu może 
służyć pomocą pracownikom duszpasterstwa rodzin, zarówno 
duchownym, jak i  świeckim, małżonkom i  rodzicom, którzy 
doświadczają sytuacji trudnych w życiu lub z takimi sytuacjami 
się spotykają. Monografia może być również pomocą dla osób, 
które doświadczają problemu bezdzietności, niepełnosprawno‑
ści, uzależnienia, starości, wdowieństwa i samotności, ale także 
braku kontaktu z parafią, małżonków małoletnich, emigrantów, 
rodzin, w których jeden z członków zmuszony jest do przebywa‑
nia dłuższy czas poza domem, więźniów oraz małżeństw miesza‑
nych. Przedstawione opracowanie, oparte na nauczaniu Kościo‑
ła katolickiego, może być pomocą dla małżonków i  rodziców 
w realizacji misji wynikającej z daru powołania21. 

19 Cz. Walesa, Psychologiczna analiza decyzji życiowo doniosłych, w: Wykłady 
z psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w roku akademickim 
1985/86, red. A. Biela, Z. Uchnast, T. Witkowski, Lublin: RW KUL 
1988, s. 277 ‑350.

20 Z. Zarembski, Troska Kościoła w Polsce o małżeństwa..., dz. cyt., s. 25; por. 
Sytuacje trudne w perspektywie jednostkowej i społecznej, red. H. Karaszew‑
ska, E. Silecka ‑Marek, Poznań: Wydawnictwo UAM 2016, s. 19 ‑219. 

21 G. Pyźlak, Marriage as a vocation, „Rocznik Teologii Katolickiej” 2016, 
t. 15(2), s. 163 ‑164.
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1. Małżeństwa bezdzietne 

Podejmując zagadnienie związane z  małżeństwami, które 
nie mogą mieć dzieci, należy zauważyć, że obecne społeczeń‑
stwa pozwoliły kobietom żyjącym w małżeństwie dokonywać 
wyboru posiadania czy też nieposiadania dzieci. Współcześnie 
bezdzietność nie jest już tak stygmatyzowana, jak miało to 
miejsce w przeszłości22. Zauważa się również nowe podejście 
do prokreacji, niespotykane w poprzednich wiekach23. W wy‑
jątkowych sytuacjach posiadanie potomstwa zastępowane jest 
wyborem dokonywanym przez same kobiety, a  związanym 
z samorealizacją, najczęściej z osiąganiem sukcesu zawodowe‑
go lub twórczego24. Należy jednak zauważyć, że bezdzietność 

22 Prokreacja i  rodzicielstwo staje się obecnie bardziej konstruktem spo‑
łecznym niż imperatywem biologicznym. Istnieje wiele czynników, które 
mogą wpływać na bezdzietność i które odnoszą się do biologicznej, eko‑
nomicznej, społecznej czy osobistej sfery życia człowieka. Por. E. Baker, 
Families, Labour and Love, UBC Press: Vancouver 2001, s. 16 ‑17.

23 Należy tu przywołać jako przykład małżeństwa double income no kids 
(skrót: DINKS), które świadomie nie decydują się na posiadania dzieci, 
skupione zaś są na inwestowaniu we własny rozwój i zaspokajanie potrzeb 
na najwyższym poziomie. Zob. M. Biedroń, A. Mitręga, Doświadczenie 
ponowoczesności w intymnych relacjach rodzinnych, Wrocław: Oficyna Wy‑
dawnicza Atut ‑Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe 2013, s. 49.

24 Wyróżnia się dwa typy małżeństw bezdzietnych − z  wyboru (nowe 
zjawisko we współczesnym świecie) oraz małżeństwa z  niezamierzoną 
bezdzietnością. Decyzja życia bez dzieci często podyktowana jest moż‑
liwością realizowania się przez kobiety w innych rolach niż macierzyń‑
skie. Świadomy wybór takiego stylu życia może im zrównoważyć brak 
dziecka i  wpływać na zadowolenie z  małżeństwa. Wśród czynników 
warunkujących bezdzietność z własnego wyboru wymienia się: trauma‑
tyczne doświadczenia z dzieciństwa, np. rozwód rodziców, ich nadopie‑
kuńczość bądź poświęcenie się karierze zawodowej, odpowiedzialność za 
rodzeństwo, lęk przed ciążą i porodem. Drugim typem są małżeństwa 
z  niezamierzoną bezdzietnością, w  których partnerzy pragną dziecka, 
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małżeństw zarówno w dawniejszych, jak i we współczesnych 
czasach zazwyczaj postrzegana i omawiana jest jako problem, 
z którym muszą się zmierzyć pary małżeńskie25. 

Pismo Święte ukazuje podejście społeczeństw do dzietno‑
ści rodzin postrzeganej jako przejaw błogosławieństwa Boże‑
go (por. Rdz 9,11). Wtóruje mu prawo rzymskie wychodzące 
z założenia, że prokreacja jest celem małżeństwa, a posiadanie 
potomstwa − obowiązkiem obywatelskim. Prawo rzymskie 
przeciwstawiało się udziałowi małżeństw i rodzin bezdzietnych 
w wyższych warstwach społecznych. Bezdzietnych nie dopusz‑
czano również do pełnienia wyższych urzędów państwowych26.

lecz z przyczyn od siebie niezależnych nie mogą zostać rodzicami. Sil‑
ne napięcie towarzyszące małżonkom w  oczekiwaniu na rozpoznanie 
przeradza się z czasem w gniew i agresję kierowaną przeciw lekarzowi, 
klinice, procesowi leczenia – emocje związane z frustracją i poczuciem 
bezsilności. Por. K. Slany, I. Szczepaniak, Fenomen dobrowolnej bezdziet‑
ności we współczesnych wysoko rozwiniętych społeczeństwach, „Małżeństwo 
i  rodzina” 2003, nr 5, w: http://www.psychologia.edu.pl/czytelnia/58‑
‑maestwo ‑i ‑rodzina/674 ‑fenomen ‑dobrowolnej ‑bezdzietnosci ‑we‑
‑wspolczesnych ‑wysoko ‑rozwinietych ‑spoleczenstwach.html (dostęp: 
24.10.2020), K.  Slany, Alternatywne formy życia małżeńsko ‑rodzinnego 
w ponowoczesnym świecie, Kraków: Nomos 2002, s. 102. 

25 B. Celińska, Bezdzietność jako styl życia, „Pogranicze. Studia Społeczne” 
2014, t. 24, s. 279, 280.

26 Ustawa Lex Papia Poppaea, wydana przez cesarza w 9 r. po Chrystusie, 
wprowadziła dodatkowo obowiązek posiadania w małżeństwie potom‑
stwa. Ustawodawca przewidywał sankcję głównie w prawie spadkowym, 
która dotyczyła osób niepozostających w  małżeństwie. Nie miały one 
zdolności nabywania niczego w  dziedziczeniu testamentowym, nato‑
miast bezdzietni mogli otrzymywać tylko połowę dziedziczenia testa‑
mentowego. Cesarz wystosował również zachętę dotyczącą posiadania 
większej liczby potomstwa. Zob. F. Longchamps de Bérier, Dość egzo‑
tycznie, ale monogamicznie. Małżeństwo w prawie rzymskim – i dzisiaj, 
„Więź” 2009, nr 11 ‑12(613), s. 14 ‑15.



21

W  historii odnotowano również czas kultywowania bez‑
dzietności, który był okresem wzrostu kultu dziewictwa. Za 
wzór dziewiczego małżeństwa wskazywano Józefa i Maryję. Na‑
wet w niektórych środowiskach chrześcijańskich rozpowszech‑
nił się zwyczaj, że małżonkowie żyli ze sobą „jak brat z siostrą”. 
W czasach tych gloryfikowano abstynencję płciową i wyklucza‑
nie potomstwa z życia małżeńskiego. Jednak doktryna chrześci‑
jańska stopniowo zaczęła ulegać zmianie przez przeciwstawianie 
się bezdzietności z wyboru. Do tej sytuacji odniósł się również 
św. Paweł, który nauczał, iż kobieta „zbawiona zostanie przez 
rodzenie dzieci” (1Tm 2,15). Od czasów średniowiecza roz‑
powszechniała się opinia, że bezdzietność byłaby obrazą Boga, 
gdyż uzyskuje On chwałę z rozmnażania się ludzi27. 

Wobec pojawiających się wątpliwości we współczesnych 
czasach, które dotyczą płodności i  planowania przez mał‑
żonków potomstwa, Sobór Watykański II przypomina, że 
z „natury swojej instytucja małżeństwa oraz miłość małżeń‑
ska nastawione są na rodzenie i wychowanie potomstwa, co 
stanowi jej jakby szczytowe uwieńczenie” (KDK 48). Papież 
Paweł VI w encyklice Humanae vitae pouczał, że małżonko‑
wie mają obowiązek przekazywania życia, wynikający z pra‑
wa naturalnego, co można interpretować jako zanegowanie 
bezdzietności praktykowanej w  tzw. małżeństwach dziewi‑
czych (por. HV  1)28. Także św. Jan Paweł II w  adhortacji 
apostolskiej Familiaris consortio przypominał: „Płodna mi‑
łość małżeńska wyraża się w różnych formach służenia życiu. 
Wśród nich najbardziej bezpośrednie, właściwe małżeństwu 

27 Por. K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Lublin: Towarzystwa Nauko‑
wego KUL 1982, s. 31 ‑33.

28 J. Strojnowski, Bezdzietność, EK, t. 2, kol. 345 ‑347. 
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i zarazem takie, w których nic małżeństwa nie może zastąpić, 
to rodzenie i wychowanie” (FC 14). Nauczanie Kościoła jest 
odpowiedzią na niewłaściwe podejście współczesnych spo‑
łeczeństw do funkcji rodzicielskich, sugerujących, że posia‑
danie dzieci obniża status jednostek, utrudnia karierę zawo‑
dową małżonków oraz pociąga za sobą trud wychowawczy 
i koszty ekonomiczne29. 

Bezdzietność
Bezdzietność małżeństw definiuje się najkrócej jako nie‑

posiadanie dzieci. Oznacza ona stwierdzenie pewnego faktu, 
przeciwnego wobec naturalnego oczekiwania dojrzałego bio‑
logicznie człowieka, że będzie on uczestniczył w przedłużaniu 
życia gatunku ludzkiego. Poruszając zagadnienie bezdzietno‑
ści, dzieli się ją na pierwotną i  wtórną. Pierwsza występuje 
wtedy, gdy dana rodzina lub osoba nie miała dzieci w ogóle. 
Natomiast o bezdzietności wtórnej mówimy, gdy rodzina lub 
osoba miała dziecko lub dzieci, ale aktualnie ich nie posiada 
na skutek ich śmierci. Nie dotyczy to jednak rodziców, którzy 
utracili swoje dziecko na mocy prawa, gdyż rodzicielstwo jest 
niezbywalne. Rodzice zatem mają dziecko, tylko nie sprawują 
nad nim funkcji rodzicielskiej30.

Z  medycznego punktu widzenia bezdzietność małżeństw 
łączy się często z problemem bezpłodności31 lub wpływem in‑

29 Por. M. Horkheimer, Społeczna funkcja filozofii, przeł. J. Doktór, Warsza‑
wa: PIW 1987, s. 414 ‑415. 

30 Zob. M. Graczyk, Niepłodność, SMR, s. 301.
31 Należy zwrócić uwagę, że dla wielu osób używane terminy „bezpłod‑

ność” i „niepłodność” oznaczają to samo. Mimo że łączy je niemożność 
posiadania dziecka, to jednak każdy z nich ma nieco inne podłoże.
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nych chorób na prokreację32. Bezpłodność jest cechą trwałą, 
powodującą nieposiadanie dzieci przez małżonków, i zgodnie 
z  obecnie posiadanym stanem wiedzy medycznej i  farmako‑
logicznej jest nieuleczalna. Różni się ona od niepłodności, 
która w wielu przypadkach jest możliwa do wyleczenia nawet 
w stopniu całkowitym. Bezpłodność u kobiet jest często spo‑
wodowana uszkodzeniem mechanicznym lub brakiem okre‑
ślonych narządów rozrodczych, np. brakiem macicy, jajników, 
a także przedwcześnie pojawiającą się menopauzą. Natomiast 
u  mężczyzn bezpłodność może wystąpić jako rezultat powi‑

32 Impotencja to niemoc płciowa dotycząca zarówno mężczyzny, jak i kobie‑
ty. W znaczeniu fizjologicznym jest to niezdolność do obcowania ciele‑
snego, zapłodnienia i poczęcia. Ogólnie ujmuje się ją jako niezdolność do 
zrodzenia. Rozróżnia się impotencję w dokonaniu stosunku: erekcyjną, 
prokreacyjną, podstawową, trwałą (czyli stan, który w żadnych okoliczno‑
ściach nie pozwala na kompletny stosunek płciowy) oraz wtórną (nabyta 
po okresie wcześniejszej normalnej aktywności seksualnej). Impotencja 
to jedna z przeszkód zrywających małżeństwo. W prawie kościelnych od‑
różnia się niemoc płciową od niepłodności. Niepłodność to niezdolność 
do płodzenia potomstwa pomimo możliwości normalnego współżycia 
cielesnego. Kongregacja Doktryny Wiary w dokumencie z 13.05.1977 r. 
orzekła, iż niezdolność uprzednia i stała dopełnienia stosunku (czy to ze 
strony mężczyzny, czy kobiety) jest przeszkodą zrywającą małżeństwo. 
Według prawa kanonicznego (KPK, kan. 1084) nie należy rozumieć 
impotencji jako braku zdolności do zrodzenia potomstwa, czyli niepłod‑
ności. Rozróżnia się impotencję uprzednią, istniejącą przed zawarciem 
małżeństwa, od następczej, która nie może już wpłynąć na ważność mał‑
żeństwa. Impotencja u mężczyzny istnieje tylko wtedy, kiedy nie jest on 
zdolny do dokonania pełnego aktu płciowego. O zupełnie pewnej nie‑
zdolności, zgodnie z nauką kanoniczną i starą jurysdykcją, można mówić 
wtedy, gdy: a) występuje brak lub niedorozwój prącia; b) następuje stały, 
niedostateczny i nieuleczalny wzwód prącia; c) mężczyzna jest pozbawio‑
ny obydwu gruczołów płciowych. U kobiet dotyczy to tych organów, któ‑
re są niezbędne do odbycia normalnego aktu małżeńskiego, muszą one 
istnieć i być funkcjonalne. Zob. M. Graczyk, Niepłodność, dz. cyt., s. 301.
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kłania pochorobowego z  okresu dzieciństwa, np. świnki, jak 
również może być rezultatem uszkodzenia części lub całości 
narządów rozrodczych. Bezpłodność bywa także rezultatem 
mutacji lub innych zaburzeń o podłożu genetycznym33.

Niepłodność natomiast wiąże się z niemożnością poczęcia 
dziecka po uzyskaniu przez człowieka dojrzałości fizycznej. 
Na początku określa się ją jako czasową, tj. uleczalną, i okres 
ten może trwać co najmniej 12 miesięcy. Niepłodność w ta‑
kim rozumieniu wynika najczęściej z biologicznych uwarun‑
kowań zdrowotnych34. Może być ona również konsekwencją 
interwencji i zewnętrznych zabiegów stosowanych świadomie, 

33 Bezpłodność, w: https://www.medonet.pl/zdrowie,bezplodnosc ‑ ‑ ‑bezplod 
nosc ‑a ‑nieplodnosc ‑ ‑przyczyny ‑ ‑diagnostyka,artykul,1730204.html 
(dostęp: 5.07.2020).

34 Niepłodność może dotyczyć kobiety, mężczyzny albo obojga parterów jed‑
nocześnie. Częstą przyczyną niepłodności są zaburzenia gospodarki hor‑
monalnej. Niewłaściwy poziom hormonów w organizmie może bowiem 
upośledzić pracę jajników, zahamować owulację lub produkcję substancji 
warunkujących prawidłowe zagnieżdżenie się zarodka w macicy. Może też 
zaburzyć proces spermatogenezy u mężczyzny. Szczególnie istotne dla ko‑
biecej płodności będą hormony: AMH, FSH, LH, prolaktyna, estrogen 
i progesteron. Za trudności z poczęciem dziecka mogą odpowiadać takie 
schorzenia o podłożu hormonalnym, jak zespół policystycznych jajników 
(PCOS) czy hiperprolaktynemia. Niepłodność może występować rów‑
nież w przebiegu wielu chorób przewlekłych, np. cukrzycy, nadciśnienia 
tętniczego czy choroby nerek. Trudności z poczęciem dziecka mogą mieć 
też związek z  niewłaściwym trybem życia. Brak ruchu, tłuste jedzenie 
i związana z tym otyłość, palenie papierosów, nadużywanie alkoholu, stre‑
sująca praca, to tylko niektóre z czynników sprzyjających niepłodności. 
W przypadku mężczyzn kolejnym zagrożeniem będzie przegrzewanie ją‑
der. Wzrost temperatury w mosznie już o 1,5°C działa bowiem hamująco 
na wspomnianą spermatogenezę, czyli proces powstawania plemników. 
Por. M. Bidzan, Niepłodność w ujęciu bio ‑psychospołecznym, Kraków: Ofi‑
cyna Wydawnicza „Impuls” 2010, s. 53 ‑94.
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przez spędzanie płodu, stosowanie antykoncepcji, zastosowa‑
nie sterylizacji (por. FC 30)35. 

W przypadku stwierdzonej niepłodności sposób leczenia nie‑
płodnej pary winien być adekwatny do przyczyny problemu. 
Klinika, do której zgłaszają się małżonkowie z problemem nie‑
płodności, może zaproponować wsparcie psychologa lub terapię 
hormonalną, w zależności od zdiagnozowania przyczyny proble‑
mu. Rozwiązaniem zaistniałej sytuacji może być również operacja 
chirurgiczna, gdy np. poczęcie dziecka uniemożliwiają niedrożne 
jajowody36. Należy zauważyć, że bezdzietność może mieć także 
formę osobistego wyboru stylu życia lub wypływać np. z przyję‑
tego w niektórych religiach wyboru stanu duchownego37.

Pomoc Kościoła małżeństwom bezdzietnym
Podejmując próbę otoczenia troską małżeństwa przeży‑

wające problem bezdzietności, Kościół katolicki zauważa, że 
znalazły się one w sytuacji dramatycznej, która wymaga chrze‑
ścijańskiej pomocy i solidarności. Dzieje się to w konkretnym 
społeczeństwie, dlatego ważną rolą Kościoła jest budzenie 
w środowisku wiernych zrozumienia dla małżonków borykają‑
cych się z trudnością poczęcia i urodzenia potomstwa. Z uwa‑
gi na złożoność tego problemu potrzebne jest nawiązywanie 

35 U. Dudziak, Biologiczno ‑medyczne podstawy duszpasterstwa rodzin, 
w: Duszpasterstwo rodzin..., dz. cyt., s. 164 ‑166.

36 W ostateczności, a więc gdy zastosowane metody nie przynoszą rezultatu, 
sięga się po techniki wspomaganego rozrodu, czyli inseminację bądź in 
vitro z komórkami pozyskanymi od partnerów lub anonimowych daw‑
ców. Bezpłodność i niepłodność – brzmi podobnie, znaczy coś zupełnie inne‑
go!, w: https://www.gyncentrum.pl/blog/pl/bezplodnosc ‑i ‑nieplodnosc‑
‑brzmi ‑podobnie ‑znaczy ‑cos ‑zupelnie ‑innego (dostęp: 26.06.2020).

37 K. Ostrowska, Bezdzietność, w: Wychowanie do życia w  rodzinie..., 
dz. cyt., s. 64 ‑65.
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współpracy z różnymi specjalistami: lekarzami, teologami oraz 
psychologami, którzy w swojej praktyce stosują się do naucza‑
nia Kościoła i wyrażają chęć niesienia pomocy małżeństwom 
bezdzietnym38. Kościół katolicki powinien przede wszystkim 
pomagać małżonkom doświadczającym bezdzietności, aby 
w  duchu wiary weszły na drogę biblijnego doświadczenia 
Abrahama i Sary, którzy także z tęsknotą oczekiwali na potom‑
ka (Rdz 21,1 ‑2). W adhortacji apostolskiej Familiaris consortio 
św. Jan Paweł II przypominał, iż małżeństwo bezdzietne za‑
chowuje pełną wartość, „[...] także wówczas, kiedy zrodzenie 
potomstwa nie jest możliwe, życie małżeńskie nie traci z tego 
powodu swojej wartości. Niepłodność fizyczna może bowiem 
dostarczyć małżonkom sposobności do innej, ważnej służby na 
rzecz życia osoby ludzkiej, jak na przykład: adopcja, różne for‑
my pracy wychowawczej, niesienie pomocy innym rodzinom 
czy dzieciom ubogim lub upośledzonym” (FC 14).

Dyrektorium duszpasterstwa rodzin również odnosi się do 
dramatu, którym jest bezdzietność małżeństw. Autorzy doku‑
mentu zwracają uwagę w sytuacji, kiedy małżonkowie nie mogą 
być biologicznymi rodzicami, na niesienie pomocy polegającej 
na adopcji dziecka potrzebującego rodziców oraz wspieranie 
małżeństw bezdzietnych w  osiągnięciu statusu rodziny adop‑
cyjnej (DDR 67). Jeśli małżonkowie nie podejmą tej formy 
pomocy, Kościół winien towarzyszyć im w  ich „drodze krzy‑
żowej”, a  także „wskazać na formy zaangażowania się dla do‑
bra innych przez intensywniejszy udział w życiu parafii, w jej 

38 K. Wędrychowicz, Niepłodność: specyfika funkcjonowania małżeństw bez‑
dzietnych biologiczne i  emocjonalne uwarunkowania, w: http://www.pcts.
com.pl/nieplodnosc ‑specyfika ‑funkcjonowania ‑malzenstw ‑bezdzietnych‑
‑biologiczne ‑i ‑emocjonalne ‑uwarunkowania (dostęp: 6.07.2020). 
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dziełach miłosierdzia czy w pomocy rodzinom wielodzietnym” 
(DDR 67). Istotne jest również otoczenie małżonków bezdziet‑
nych szczególną troską oraz ukazanie, że Kościół „stoi na stano‑
wisku niedopuszczalności sztucznych zapłodnień” (DDR 57)39. 

Współczesna nauka wychodzi wobec małżeństw bezdziet‑
nych z propozycją zapłodnienia pozaustrojowego (in vitro) lub 
sztucznej inseminacji, polegającej na przeniesieniu do narzą‑
dów rodnych kobiety spermy wcześniej pobranej od mężczy‑
zny. Małżonkom przeżywającym problem bezdzietności może 
się wydawać, że metody te pozwalają rozwiązać zaistniały pro‑
blem. Jednakże Kościół katolicki jednoznacznie odrzuca wszel‑
kie metody sztucznego zapłodnienia, a swoje zobowiązanie do 
szczególnej ochrony ludzkiego życia czerpie z Biblii (por. Rdz 
9,5). Geneza człowieka, który został stworzony przez Boga na 
Jego obraz i podobieństwo, jest zdaniem antropologii biblijnej 
podstawą szczególnej pozycji człowieka wśród pozostałych ga‑
tunków, jego godności i związanych z nią praw (por. RH 14)40.

W instrukcji Donum vitae z 1987 r. na temat przekazywania 
życia czytamy: „Wspólnota wierzących jest powołana do wy‑
jaśnienia i podtrzymywania na duchu tych wszystkich, którzy 
nie mogą zrealizować słusznych dążeń do macierzyństwa i ojco‑
stwa. Zachęca się ludzi nauki do kontynuowania ich badań pro‑
wadzących do wyeliminowania różnych przyczyn bezpłodności 
czy też do jej wyleczenia, aby małżonkowie bezpłodni mogli 

39 Należy odnieść się w tej sytuacji do terminu i właściwego rozumienia od‑
powiedzialnego rodzicielstwa, w którego realizacji pomocne wydaje się za‑
stosowanie nowej nauki medycznej zwanej NaProTECHNOLOGY, czyli 
naturalnego wsparcia prokreacji. Zob. B. Bassa, Dowartościowanie odpowie‑
dzialnego rodzicielstwa, w: Duszpasterstwo rodzin...., dz. cyt., s. 191 ‑192.

40 Por. A. Kokoszka, Moralność życia małżeńskiego. Sakramentologia moral‑
na, cz. III, Tarnów: Biblos 2003, s. 220 ‑223.
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stać się płodnymi przy zachowaniu ich godności osobowej oraz 
godności dziecka” (DV 8). Kościół dostrzega zarówno problem, 
jak również nieszczęście małżonków, którzy nie mogą mieć po‑
tomstwa. Zachęca jednak do szukania rozwiązań, również opie‑
rając się na medycznym wspomaganiu prokreacji, i trzeba pod‑
kreślić, że część z tych metod akceptuje41. 

W  swoim nauczaniu Kościół katolicki zwraca uwagę na 
fakt, że dziecko to nie rzecz, która należy się małżonkom, lecz 
jest darem. Dlatego ma prawo być ono owocem aktu miłości 
małżeńskiej rodziców i jako osoba od momentu swego poczę‑
cia mieć prawo do szacunku. Nie może być poczęte jako rezul‑
tat interwencji technik medycznych i biologicznych, ponieważ 
oznaczałoby to sprowadzenie go do poziomu przedmiotu tech‑
nologii naukowej. Nie można uzależniać poczęcia dziecka od 
skuteczności technicznej, ocenianej według parametrów kon‑
troli i panowania. 

Święty Jan Paweł II w encyklice Evangelium vitae nauczał, 
że „człowiek nie jest absolutnym władcą i  samowolnym sę‑
dzią rzeczy, a  tym bardziej życia, ale jest sługą planu ustalo‑
nego przez Stwórcę i  na tym polega jego niezrównana wiel‑
kość” (EV 52). Należy zauważyć, iż Kościół, choć przeciwny 
zapłodnieniu pozaustrojowemu (in vitro), w swoim nauczaniu 
jasno jednak daje do zrozumienia, że dziecko z probówki jest 
również dzieckiem Bożym. Wbrew pojawiającym się niekiedy 
opiniom Kościół nie naucza, że dzieci, które poczęły się w wy‑
niku sztucznego zapłodnienia, nie są elementem Bożego pla‑
nu. W instrukcji Donum vitae Kościół przypomina, że „każda 

41 M. Radkowska ‑Walkowicz, Doświadczenie in vitro: niepłodność i  nowe 
technologie reprodukcyjne w perspektywie antropologicznej, Warszawa: Wy‑
dawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2013, s. 23 ‑24.
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istota ludzka powinna być przyjęta jako dar i  błogosławień‑
stwo Boga” (DV 6.1). Nauczanie Kościoła na temat sztucznego 
zapłodnienia dotyczy natomiast kwestii związanej w szczegól‑
ny sposób z odpowiedzialnym rodzicielstwem42.

Kościół katolicki rozumie również, że osoby bezdzietne 
pragną zrealizować swoje pragnienie związane z posiadaniem 
dzieci. Od strony prawnej może to być adopcja, czyli przyspo‑
sobienie dziecka43. Oznacza to, że adoptowany nabywa w ro‑
dzinie adopcyjnej prawa i  obowiązki, które ma biologiczne 
dziecko, np. prawo do dziedziczenia, a jednocześnie zniesione 
zostają jego relacje prawne z rodziną biologiczną.

Dobro dziecka − rozumiane jako stworzenie mu warunków 
do rozwoju i  zaspokojenia jego potrzeb, czyli jak najbardziej 
zbliżonych do naturalnych − jest głównym celem adopcji. 
W Polsce adoptowane może być dziecko, którego rodzice (opie‑
kun) wyrazili zgodę na przysposobienie bądź wskazali osobę 
przysposabiającą. Opiekun lub rodzice mogą również wyrazić 
zgodę na anonimowe przysposobienie lub bez zgody rodziców 
w przypadku, gdy zostali oni pozbawieni władzy rodzicielskiej 
lub są nieznani. Od adoptującego rodzica wymagana jest pełna 
zdolność do czynności prawnych oraz posiadanie kwalifikacji 
osobistych uzasadniających przekonanie, że będzie wywiązywał 

42 Por. J. Orzeszyna, Niepłodność w małżeństwie i pokusa in vitro, w: W tro‑
sce o godność człowieka: studium filozoficzno ‑teologiczne, red. J. Dziedzic, 
Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Paw‑
ła II w Krakowie 2019, s. 167 ‑197.

43 „Adopcja” (przysposobienie) − termin używany w  kodeksie prawnym, 
oznacza nawiązanie między adoptującym a  adoptowanym stosunku 
prawno ‑rodzinnego, takiego jaki istnieje w  rodzinie biologicznej. Por. 
Piecza zastępcza i przysposobienie w polskim systemie prawa, red. J.M. Łu‑
kasiewicz, R. Łukasiewicz, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2019, 
s. 270 ‑286.
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się z  obowiązków przysposabiającego. Ponadto między adop‑
tującym a  adoptowanym dzieckiem powinna być odpowied‑
nia różnica wieku, co rozumiane jest jako różnica występująca 
w rodzinach biologicznych. Adoptować dziecko mogą małżon‑
kowie wspólnie lub osoby samotne. Adoptujący mogą też mieć 
dzieci biologiczne lub dzieci wcześniej adoptowane44.

Małżeństwa bezdzietne doświadczają często trudności psy‑
chologicznych, które ujawniają się w  czasie, w  którym para 
przygotowuje się do adopcji dziecka. Dlatego niektóre ośrodki 
adopcyjne przygotowują pary do adopcji dzieci przez specjalne 
kursy. Zadaniem szkolenia jest świadome zmierzenie się z bra‑
kiem dzieci i zarazem skierowanie uwagi małżonków na odbu‑
dowę związku i więzi małżeńskiej. Podczas kolejnych spotkań 
małżeństwa odnawiają relacje między sobą. Specjaliści poma‑
gają im wyrwać się z zamknięcia, którym jest brak dzieci. Po‑
magają również oczyścić motywację co do posiadania dziecka, 
aby nie było ono wypełnieniem luki, którą mieli w sercu, ale 
osobą, która zostanie przyjęta i kochana dla niej samej. Dziec‑
ko ma znaleźć się w kręgu miłości rodziców, a nie być tylko 
środkiem uśmierzającym ból niepłodności45.

Pomoc małżeństwom bezdzietnym winni nieść również 
duszpasterze. Misją pracy duszpasterskiej jest objęcie troską 
małżeństwa doświadczające głębokich problemów duchowych, 
wynikających z braku potomstwa. Niesienie tego typu pomocy 

44 W  ustawodawstwie polskim istnieją trzy rodzaje adopcji (przysposo‑
bienia): adopcja pełna nierozwiązywalna, adopcja pełna rozwiązywalna 
i adopcja niepełna. Zob. E. Milewska, Adopcja, w: Wychowanie do życia 
w rodzinie..., dz. cyt., s. 42 ‑43.

45 Por. A. Pryba, Planowanie rodziny a więź małżeńska, Olsztyn: Wydaw‑
nictwo Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej 
„Hosianum” 2002, 60 ‑74.
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nie ogranicza się jedynie do spotkania, gdyż istnieje możliwość 
kontaktowania się i niesienia porady także poprzez stronę in‑
ternetową poświęconą duszpasterstwu małżeństw bezdziet‑
nych46. Przekazywane są przede wszystkim słowa zachęty dla 
bezdzietnych małżonków, by zechcieli otworzyć się na dzieci 
czekające na adopcję czy na rodziny zastępcze. Ważne jest rów‑
nież towarzyszenie małżonkom, które winno być nacechowane 
empatią i współodczuwaniem47.

Należy zwrócić także uwagę na inną formę pomocy, w którą 
angażuje się Kościół katolicki, a mianowicie w duszpasterstwo 
małżeństw bezdzietnych48. Osoby w  nie zaangażowane nie 
chcą trwać w smutku i  roztrząsać dramatu bezdzietności, ale 

46 W kształtowaniu duchowości akcent kładzie się na rekolekcje adwento‑
we dla małżeństw bezdzietnych, comiesięczną modlitwę za małżeństwa 
bezdzietne i za małżeństwa, które utraciły swoje dzieci, Msze święte od‑
prawiane w każdą drugą niedzielę miesiąca o godz. 15.00 w Warszawie, 
w innych diecezjach np. w każdą trzecią niedzielę miesiąca. Oprócz tego 
organizowane są „Weekendowe dni skupienia”, podczas których reali‑
zowany jest następujący program: Eucharystia, konferencje, czas na 
modlitwę, możliwość podzielenia się doświadczeniem oraz prowadzenie 
rozmów. Małżeństwa bezdzietne mogą korzystać również z portali i stron 
internetowych, takich jak: www.adonai.pl, www.adonai.pl/nieplodnosc, 
www.praga.marianie.pl.

47 Badania pokazują, że od 10% do 15% światowej populacji ma problem 
z płodnością (to stanowi 60 ‑80 milionów par). W Polsce z niepłodnością 
boryka się co piąte małżeństwo, a więc trudności z poczęciem dziecka 
ma około 1 miliona par, tj. 20% ‑25% małżeństw. Problem bezdzietności 
o takim wymiarze urasta zatem do miary choroby cywilizacyjnej.

48 W archidiecezji lubelskiej 12 listopada 2008 r. arcybiskup metropolita 
lubelski Józef Życiński powołał archidiecezjalnego duszpasterza mał‑
żeństw bezdzietnych. Zbiegło się ono w czasie z nową inicjatywą, którą 
było powstanie Instytutu Leczenia Niepłodności Małżeńskiej im. Jana 
Pawła II w Lublinie. Instytut w grudniu 2008 r. przeprowadził po raz 
pierwszy w Polsce kurs naprotechnologii.
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przez wspólne spotkania pragną pomagać sobie w zrozumieniu 
bólu oraz odnaleźć upragnioną drogę do rodzicielstwa49. Misją 
duszpasterstwa małżeństw bezdzietnych jest objęcie duszpa‑
sterską troską rodzin doświadczających głębokich problemów 
duchowych wynikających z braku potomstwa. Ważne jest rów‑
nież budzenie w  środowisku wiernych zrozumienia dla mał‑
żonków borykających się z problemem bezdzietności. Duszpa‑
sterstwo małżeństw bezdzietnych stawia sobie również za cel 
udzielanie chrześcijańskiej pomocy i solidarności małżonkom, 
którzy nie mogą doczekać się własnego potomstwa. Ważna jest 
również pomoc w poszukiwaniu środowiska medycznego, po‑
stępującego zgodnie z etyką katolicką. Działalność tego dusz‑
pasterstwa ma także nieść zachętę bezdzietnym małżonkom, 
aby poszukując nadziei, zechcieli tworzyć środowisko życia dla 
dzieci adoptowanych poprzez tworzenie rodzin zastępczych50.

49 Ważnym wydarzeniem prowadzącym do powstania duszpasterstwa mał‑
żeństw bezdzietnych było zainicjowane przez Katarzynę i  Tomasza Ja‑
roszów duszpasterstwo małżeństw niepłodnych, które miało miejsce 
w dniu 3 stycznia 2008 r. Udział w spotkaniu wzięli zaproszeni goście: ks. 
Piotr Kieniewicz − etyk, Zofia Dłutek − dyrektor ośrodka adopcyjnego 
oraz ks. Michał Kozak − organizator rekolekcji dla niepłodnych małżeństw.

50 Por. A. Łuczyński, Rodziny zastępcze: ich rola i zadania w systemie opieki 
całkowitej, w: Opieka i wychowanie dzieci sierocych w Polsce, red. J. Kuź‑
ma, Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne − Oficyna Wydaw‑
nicza AFM 2007, s. 67 ‑97.
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2. Rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi

Niepełnosprawność z punktu widzenia medycyny określana 
jest jako zły stan zdrowia, której skutkiem bezpośrednim mogą 
być choroby przewlekłe, następstwem zaś są nieodwracalne 
stany dysfunkcji organizmu51. Odnosząc się do osób niepełno‑
sprawnych, obejmujemy refleksją zarówno te osoby, które są 
dotknięte jakąś wadą anatomiczną lub funkcjonalną, jak rów‑
nież i te, które stały się nie w pełni sprawne z powodu chorób 
przewlekłych oraz osoby doświadczające różnego typu cier‑
pień52. Zazwyczaj wymienia się cztery kategorie ludzi niepełno‑

51 Por. M. Paluszkiewicz, Prawne pojęcie niepełnosprawności, „Studia Prawno‑
‑Ekonomiczne” 2015, t. 95, s. 77 ‑98. Światowa Organizacja Zdrowia 
(WHO) porządkuje pojęcie niepełnosprawności, wprowadzając następującą 
terminologię: a) uszkodzenie, rozumiane jako wszelkie zaburzenia czy niepra‑
widłowości anatomicznej, fizjologicznej lub psychicznej struktury bądź funk‑
cji organizmu (np. uszkodzenie wzroku, słuchu, narządów wewnętrznych, 
mózgu, kończyn); b) niemożność lub niezdolność do wykonywania pewnych 
czynności (np. mówienia, uczenia się czy poruszania); c) upośledzenie, ozna‑
czające sytuację, w której posiadanie ograniczenia umożliwiają jednostce peł‑
nienie podstawowych ról społecznych (roli ucznia, rodzica, pracownika).

52 D. Kornas ‑Biela, Osoba niepełnosprawna, chora, cierpiąca: nauczanie Jana 
Pawła II, w: Rodzina źródłem życia i szkołą miłości, red. taż, Lublin: TN 
KUL 2001, s. 357 ‑358. Jedna z  częściej stosowanych kategoryzacji do‑
konana ze względu na rodzaj niepełnosprawności dzieli: 1. Osoby z nie‑
pełnosprawnością fizyczną, u których występuje uszkodzenie, zaburzenie, 
choroba narządu ruchu, zaburzenie mowy; 2. Osoby z niepełnosprawno‑
ścią zmysłową (sensoryczną) – niewidomi, niedowidzący, niesłyszący i nie‑
dosłyszący; 3. Osoby z  niepełnosprawnością psychiczną lub umysłową, 
są to osoby z zaburzeniami i chorobami psychicznymi, z upośledzeniem 
umysłowym i z autyzmem. Jednak w praktyce rehabilitacyjnej rzadko spo‑
tyka się osoby, które można byłoby przyporządkować do jednej z wymie‑
nionych kategorii, gdyż współwystępują u nich różne zaburzenia i defekty. 
Por. T. Witkowski, Rozumieć problemy osób niepełnosprawnych (13 rodza‑
jów niepełnosprawności), Warszawa: Małe Dzieło Boskiej Opatrzności 
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sprawnych: głusi i niedosłyszący53, niewidomi i niedowidzący, 
niepełnosprawni intelektualnie i niepełnosprawni ruchowo.

Osoby głuche postrzegane są najczęściej jako pozbawione 
zdolności słyszenia, a jeśli słyszą to wyłącznie dźwięki przytłu‑
mione i niewyraźne. Niesłyszący jest osobą z uszkodzonym słu‑
chem w stopniu uniemożliwiającym odbiór mowy drogą słu‑
chową, nawet gdy ma protezę słuchawkową. Niedosłyszący zaś 
to osoba z  uszkodzonym słuchem w  stopniu ograniczającym 
jej odbiór mowy drogą słuchową. Człowiek ten ma szansę opa‑
nować mowę drogą naturalną przy użyciu protez. Natomiast 
osoba słabosłysząca może nauczyć się mowy drogą naturalną54. 

W odniesieniu do osób niewidomych i niedowidzących uży‑
wa się kilku definicji, dzięki którym opisuje się problemy wzro‑
kowe związane z kryteriami medycznymi lub funkcjonalnymi. 
Na tej podstawie określa się, że osoby niewidome to te, które 
urodziły się niewidome lub straciły wzrok przed ukończeniem 
5. roku życia, natomiast ociemniałe utraciły wzrok w wyniku 
wypadków i schorzeń po 5. roku życia. Osoby słabowidzące zaś 
to te, które utraciły wzrok w przebiegu różnych schorzeń55.

1993, s. 180 ‑203; M. Kluz, Troska o życie w doświadczeniu niepełnospraw‑
ności i cierpienia, w: Wartość i jakość życia w ujęciu transdyscyplinarnym, red. 
J. Bartoszek, Tarnów: Wydawnictwo Biblos 2015, s. 249 ‑258.

53 Od roku 1993 w surdopedagogice używa się terminów: „niesłyszący”, 
„niedosłyszący” i „słabosłyszący”. 

54 B. Odowska ‑Szlachcic, B. Mierzejewska, Wzrok i słuch − zmysły wiodące 
w uczeniu się w aspekcie integracji sensorycznej, Gdańsk: Harmonia Uni‑
versalis 2013, s. 71 ‑74.

55 Por. G. Grochocki, R. Zieliński, Niewidomi i niedowidzący charakterysty‑
ka niepełnosprawności, w: https://docplayer.pl/107196566 ‑Niewidomi ‑i‑
‑niedowidzacy ‑charakterystyka ‑niepelnosprawnosci.html, s. 56 ‑62 (do‑
stęp: 10.07.2020). 
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Ważnym zagadnieniem dotyczącym osób z ułomnością jest 
niepełnosprawność intelektualna i ruchowa. Upośledzenie in‑
telektualne postrzegane jest jako znacznie niższy od przecięt‑
nego poziom rozwoju intelektualnego, połączony z  istotnym 
ograniczeniem w zachowaniu przystosowawczym56. Tworzą je 
ograniczenia w zakresie komunikowania się, samoobsługi, ra‑
dzenia sobie w obowiązkach domowych i szkolnych, sprawno‑
ści interpersonalnych, korzystania ze środków zabezpieczenia 
społecznego, kierowania sobą, sposobów spędzania wolnego 
czasu oraz troski o zdrowie57.

Niepełnosprawność ruchowa może dotyczyć całego ciała 
lub poszczególnych jego części, czyli rąk, nóg oraz kręgosłupa, 
i  jest bezpośrednio związana z obserwowaną u osoby niepeł‑
nosprawnej dysfunkcjonalnością. Należy zwrócić uwagę, że 
sprawność narządów ruchu umożliwia człowiekowi wykony‑
wanie dwóch zasadniczych rodzajów ruchów − manipulacyj‑
nych i lokomocyjnych. Wystąpienie nieprawidłowości w funk‑
cjonowaniu któregoś z  elementów tworzących narząd ruchu 
skutkuje pojawieniem się ograniczeń w  zakresie manipulacji 
lub mobilności. Niepełnosprawność ruchowa może mieć cha‑
rakter czasowy lub trwały. Wśród przyczyn niepełnosprawno‑
ści ruchowej wymienia się m.in.: porażenie mózgowe, stward‑

56 J. Doroszewska, Pedagogika specjalna, t. 2: Podstawowe problemy teorii 
i praktyki rewalidacji poszczególnych odchyleń od normy, Wrocław: Zakład 
Narodowy im. Ossolińskich 1981, s. 87 ‑88.

57 Wyróżnia się cztery stopnie upośledzenia umysłowego: lekki, umiarko‑
wany, znaczny i głęboki. Powyższe stopnie niepełnosprawności intelek‑
tualnej stanowią ważne uwarunkowanie dla duszpasterstwa. Por. R. Ko‑
ścielak, Funkcjonowanie psychospołeczne osób niepełnosprawnych umysłowo, 
Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1996, s. 26 ‑29.
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nienie rozsiane, uszkodzenia rdzenia kręgowego, urazy po wy‑
padkach komunikacyjnych oraz dystrofię mięśniową58.

Sytuacja rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym
Rodzina ma istotne znaczenie dla rozwoju niepełnosprawne‑

go dziecka, ponieważ to ona ma za zadanie stworzyć mikroświat, 
którego nie można w  pełni odtworzyć w  innych warunkach. 
Dom rodzinny powinien być najwłaściwszym środowiskiem 
dla wzrostu dziecka, tym bardziej dziecka niepełnosprawnego59. 
Czasami jednak rodzice, podobnie jak uczniowie Chrystusa, 
spoglądają na swe niepełnosprawne dziecko z  politowaniem 
i w głębi serca zadają sobie pytanie: czy to ono, czy my (rodzice) 
winni jesteśmy takiemu losowi dziecka? Chrystus na tego typu 
pytanie udzielił zaskakującej odpowiedzi − zapewne nie tylko 
dla apostołów, ale również dla nas samych. W Ewangelii według 
św. Jana czytamy, że „ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale 
stało się tak, aby się w nim objawiły sprawy Boże” (J 9,3)60. 

58 J. Bogucka, Niepełnosprawność, w: Wychowanie do życia w  rodzinie..., 
dz. cyt., s. 85 ‑86; S. Byra, Niepełnosprawność ruchowa w paradygmacie pozy‑
tywnie ukierunkowanym, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2019, s. 134 ‑136.

59 Istnieją postawy, których rodzice winni unikać w trosce o rozwój dziecka 
niepełnosprawnego. Wśród nich należy wymienić postawę odrzucenia, 
czyli zaprzeczenia rzeczywistości; lęku, która jest reakcją na wyimagino‑
wane zagrożenie ujawniające niezdolność osoby do przystosowania się 
do rzeczywistości; nadopiekuńczości, czyli nadmierne wyręczanie dziec‑
ka oraz postawa rezygnacji, czyli braku twórczego i aktywnego oddzia‑
ływania na dziecko niepełnosprawne, które nie ułatwia mu osiągnięcia 
pewnego stopnia samodzielności. Zob. J. Szeląg, Rodzina a  integracja 
osób niepełnosprawnych w dzieciństwie i wieku dorastania, w: http://wzra‑
stanie.com.pl/wspolnota ‑slug ‑milosierdzia ‑bl ‑jana ‑pawla ‑ii ‑w ‑trosce‑
‑o ‑poglebienie ‑wiary ‑i ‑duszpasterskiego ‑zaangazowania ‑na ‑rzecz ‑osob‑
‑niepelnosprawnych/ (dostęp: 23.07.2020). 

60  Zob. R. Dettlaff, O godności ludzi z upośledzeniem umysłowym w naucza‑
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Zdarza się również, że rodzice decydują się powierzyć nie‑
pełnosprawne dziecko opiece wyspecjalizowanej instytucji, 
zdając sobie sprawę, że sami są bezradni wobec wyzwań, które 
niesie ze sobą zaistniała w ich życiu sytuacja. Bywa również, że 
rodzice bagatelizują wczesny wiek dziecka, odsuwając w czasie 
zabiegi, które mogłyby pomóc w szybszej rehabilitacji dziecka. 
Dlatego istotne jest uświadomienie rodzicom, jak ważny jest 
czas podjęcia działań zaraz po urodzeniu dziecka. Dziecko nie‑
pełnosprawne wymaga terapii od pierwszych chwil życia. Ideal‑
nie byłoby, gdyby specjalistyczna pomoc niesiona dziecku roz‑
poczynała się w momencie stwierdzenia jakichkolwiek w jego 
organizmie nieprawidłowości. Obowiązek ten spoczywa na 
lekarzu, który przeprowadza badania zaraz po urodzeniu dziec‑
ka. Powinien on po stwierdzeniu nieprawidłowości skierować 
rodziców z dzieckiem do odpowiednich specjalistów61. Ważne 
jest, aby rodzice byli świadomi, jakiej natury problemy mogą 
w przyszłości spotkać zarówno dziecko, jak i ich samych62.

Należy zauważyć, że rodzice niepotrafiący pogodzić się ze 
stanem niepełnosprawności dziecka postępują często nieracjo‑
nalnie. W takiej sytuacji zdarza się, że padają ofiarą nieuczci‑

niu Jana Pawła II, „Studia Gdańskie” 2001, t. 14, s. 298.
61 Por. A. Maliszewska, W pełni ludzie. Osoby z głęboką niepełnosprawno‑

ścią intelektualną przez pryzmat nauczania Kościoła katolickiego, „Studia 
Bobolanum” 2018, nr 2(29), s. 45 ‑76.

62 Por. Z. Kuzanowski, Doświadczenia integracyjne młodzieży niepełnospraw‑
nej intelektualnie w kontaktach z własnym rodzeństwem, w: Integracja osób 
niepełnosprawnych w edukacji i interakcjach społecznych, red. Z. Kazanow‑
ski, D. Osik ‑Chudowska, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2003, s. 135 ‑144;  
G. Firlit ‑Fesnak, Rodziny wymagające szczególnej pomocy państwa, w: Ro‑
dzina w okresie transformacji systemowej, red. A. Kurzynowski, Warszawa: 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej 1995, 
s. 209 ‑211.
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wych terapeutów, obiecujących pewną i szybką poprawę stanu 
zdrowia dziecka. Niespełnione oczekiwania rodziców co do 
wyleczenia dziecka wywołują u  nich stany depresji albo po‑
wodują utratę wiarę w sens terapii dziecka. Przeciwieństwem 
takich zachowań jest całkowity brak zainteresowania rodziców 
terapią dziecka i jego losem.

Pozytywnym działaniem rodziców dzieci niepełnospraw‑
nych jest łączenie się i  zakładanie organizacji samopomoco‑
wych, gdyż w  ten sposób łatwiej im walczyć o  należne ich 
dzieciom prawa. Dzięki takim inicjatywom ich świat staje 
się bardziej racjonalny, a  oczekiwania wobec dziecka niepeł‑
nosprawnego nabierają realnego kształtu. Aktywność na rzecz 
rehabilitacji własnego dziecka, wsparta poczuciem więzi z in‑
nymi rodzicami będącymi w podobnej sytuacji, prowadzi do 
zrzeszania się rodziców dzieci niepełnosprawnych w  różne 
ugrupowania. Często inspirują one działania władz lokalnych 
i państwowych na rzecz poprawy sytuacji osób niepełnospraw‑
nych. Wsparciem dla rodziców jest nauczanie Kościoła, który 
głosi pierwszeństwo etyki przed techniką, prymat osoby w sto‑
sunku do rzeczy i  pierwszeństwo ducha wobec materii (por. 
RH 16). Dlatego „dziecko niepełnosprawne jest w  rodzinie 
zadaniem, ale i  darem, który odpowiednio przyjęty, wydaje 
owoce miłości i radości”63.

Rodzice dzieci niepełnosprawnych często zmuszeni są do 
walki o  prawa dziecka, aby mogło ono korzystać z  placówek 
przedszkolnych czy szkolnych, podobnie jak dzieci sprawne. 
Często zostają jednak pozostawieni sami sobie z tego typu pro‑
blemami. Ich rozterki są tym bardziej uzasadnione, ponieważ 

63 R. Zapotoczny, Osoba niepełnosprawna w Kościele, „Wrocławski Przegląd 
Teologiczny” 2014, nr 1(22), s. 124.
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nie zawsze o integracji dzieci niepełnosprawnych i sprawnych, 
realizowanej w polskich przedszkolach czy szkołach mówi się 
pozytywnie. Zdarza się, że rodzice dzieci sprawnych przenoszą 
swoje dzieci do tzw. przedszkola zwykłego, obawiając się za‑
niżania wymagań. Również rodzice dzieci niepełnosprawnych 
mogą niepokoić się o dzieci, którym nauczyciel stawia zbyt wy‑
sokie wymagania albo nie przedstawia żadnego programu pracy 
z  konkretnym niepełnosprawnym dzieckiem. W  następstwie 
tego dziecko jest nietolerowane w grupie, ale również izolowane 
i mało akceptowane przez rówieśników. Wówczas czuje się ono 
źle oraz niechętnie uczęszcza do przedszkola czy szkoły64. 

Obecność w rodzinie dziecka niepełnosprawnego może na‑
silać częstotliwość sytuacji konfliktowych, prowadzących do 
zachwiania równowagi psychicznej wszystkich członków ro‑
dziny. Dlatego w  rodzinach z  dzieckiem niepełnosprawnym 
mogą wystąpić niepokojące mechanizmy, które spowodują, 
że dziecko takie będzie stawało się problemem w funkcjono‑
waniu rodziny. Natomiast rodzice obarczeni ciężarem opieki 
nad dzieckiem niepełnosprawnym będą stawiali wymagania 
pozostałym dzieciom, aby im to wynagrodziły. Może wystąpić 
również taka sytuacja, że potrzeby normalnie funkcjonującego 
rodzeństwa zejdą na dalszy plan, przez co mogą zacząć żywić 
oni urazę do dziecka niepełnosprawnego za taki stan65. 

64 Por. M. Rękosiewicz, W drodze do dorosłości. Tożsamość osób z niepełno‑
sprawnością intelektualną, Wielichowo: TIPI 2012, s. 27 ‑31, 84 ‑87.

65 A. Faber, E. Mazlish, Rodzeństwo bez rywalizacji. Jak pomóc własnym 
dzieciom żyć w zgodzie, by samemu żyć z godnością, Poznań: Wydawnic‑
two Media Rodzina 1986, s. 128. Z  badań przeprowadzonych przez 
A. Żarow ‑Nitoń wynika, że do najczęstszych przyczyn powodujących ob‑
niżenie sprawności intelektualnych należą: mózgowe porażenie dziecięce 
33,5%, różnorodne uszkodzenia okołoporodowe (119 osób – 24,3%), 
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Kościół katolicki wobec osób niepełnosprawnych i ich rodzin
Godność człowieka w  istotny sposób wpisana jest w  chrze‑

ścijaństwo66. Troska o  chorych i  niepełnosprawnych należy do 
zadań Kościoła, gdyż biblijny jego obraz bazuje na tym, co dla 
Ludu Bożego jest wspólne. Dlatego należy dostrzec, iż „każdy 
człowiek jest ‘chciany’ przez Boga, również ten, który jest upośle‑
dzony”67. Z tego względu prawo bycia członkiem Kościoła przy‑
sługuje także osobom niepełnosprawnym, gdyż są one integralną 
częścią społeczeństwa, jak i wspólnoty kościelnej. Zatem osoby 
niepełnosprawne powinny być objęte nie tylko chrześcijańskim 
miłosierdziem, lecz również chrześcijańskim nauczaniem68.

Kościół katolicki podejmuje przedsięwzięcia upowszech‑
niające wiedzę o problemach i potrzebach rodzin z osobą nie‑
pełnosprawną. Prowadzi również duszpasterstwo rodzin spe‑

zaburzenia genetyczne – zespół Downa (100 przypadków − 20,5%) oraz 
zapalenie opon mózgowych, które we wczesnych stadiach rozwojowych 
przechodziło 62 dzieci − 12,7%. Zob. A. Żarow ‑Nitoń, Ruch „Wiara 
i Światło” w służbie rewalidacji społecznej osób znacznie niepełnosprawnych 
intelektualnie, w: Kościół w służbie osób niepełnosprawnych, red. W. Kubik, 
Kraków: Wydawnictwo WAM 2003, s. 18 ‑19.

66 Jest ona określana mianem wartości człowieka jako osoby pozostającej 
w  relacjach interpersonalnych uzasadniających i  usensawiających życie 
osobowe, a  także pozytywnie wartościującą relację do własnej osoby 
i grupy, z którą jednostka się identyfikuje. Por. Z. Chlewiński, Z. Zale‑
ski, Godność, EK, t. 5, kol. 1231. 

67 L.V. Toth, Intergrative kirchliche Einrichtungen, w: Handbuch Intergrative 
Religionspädagogik. Reflexionem und Impulse für Geselschaft, Schule und 
Gemeinde, hrsg. A. Pithan, G. Adam, R. Kollman, Gütersloh: Güter‑
sloher Verlagshaus 2002, s. 315. 

68 Papież Jan Paweł II w szczególny sposób w adhortacji apostolskiej o ka‑
techezie w naszych czasach Catechesi tradendae zwraca uwagę na osoby 
upośledzone fizycznie lub umysłowo, nauczając, że „mają oni prawo tak 
samo, jak ich rówieśnicy, poznać »tajemnicę wiary«” (zob. CT 41).
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cjalnej troski, poprzez różnego rodzaju placówki charytatywne 
wspomaga szczególnie rodziny znajdujące się w trudnej sytu‑
acji materialnej lub kryzysowej. Pod auspicjami Kościoła działa 
również ruch „Wiara i Światło”, skupiający osoby upośledzone 
umysłowo, ich rodziców, opiekunów i przyjaciół, osoby świec‑
kie i duchowne69.

Stolica Apostolska w dokumencie wydanym z okazji Mię‑
dzynarodowego Roku Niepełnosprawnych70 w  szczególny 
sposób zwraca uwagę na zasady duszpasterstwa osób niepeł‑
nosprawnych intelektualnie71. Dokument ten podejmuje pro‑
blemy związane z  uczestnictwem osób upośledzonych inte‑
lektualnie w życiu społecznym i kościelnym. Wyznacznikiem 
uczestnictwa winny być standardy integracji, normalizacji oraz 
personalizacji72. Standard integracji przeciwstawia się tenden‑
cji do izolowania, segregacji i  spychania na margines osoby 
upośledzone. Ma on wyjść naprzeciw problemowi, z którym 
spotyka się dziecko niepełnosprawne i dotyczy braku akcepta‑
cji dla niego ze strony części społeczeństwa jako osoby ludzkiej, 

69 Kościół w służbie osób niepełnosprawnych, red. W. Kubik, Kraków: Wy‑
dawnictwo WAM 2003, s. 24. 

70 Dokument Stolicy Apostolskiej wydany 4 marca 1981 r. z okazji Mię‑
dzynarodowego Roku Osób Upośledzonych podkreśla, że pełna miło‑
ści opieka i troska, którą rodzina może otoczyć osobę niepełnosprawną 
umysłowo, winna mieć na celu przede wszystkim ułatwienie jej w przy‑
szłości udziału w życiu społecznym. Por. Dokument Stolicy Apostolskiej na 
Międzynarodowy Rok Osób Upośledzonych, AK 76:1984, nr 452, s. 8 ‑19.

71 Por. A. Bartoszek, Osoby niepełnosprawne w rodzinie. W 30 lat od ogło‑
szenia dokumentu Stolicy Apostolskiej na Międzynarodowy Rok Niepełno‑
sprawnych, w: Osoby niepełnosprawne a życie rodzinne, „Studia Teologicz‑
ne i Humanistyczne” 2011, nr 1(4), s. 9 ‑14.

72 Por. R. Zapotoczny, Osoba niepełnosprawna w  Kościele, „Wrocławski 
Przegląd Teologiczny” 2014, nr 1(22), s. 124 ‑125.
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będącej podmiotem nienaruszalnych praw73. Dlatego św. Jan 
Paweł II w adhortacji apostolskiej Familiaris consortio zwrócił 
uwagę, że w rodzinie dziecko winno być otoczone szczególną 
troską, dlatego „[...] należy rozwijać głęboki szacunek dla jego 
godności osobistej oraz ze czcią i wielkodusznie służyć jego pra‑
wom. Odnosić się do każdego dziecka, ale szczególnie ważkie 
staje się wobec dziecka małego, wymagającego opieki całko‑
witej, wobec dziecka chorego, cierpiącego lub upośledzonego” 
(FC 26). Osoba upośledzona jest również podmiotem oddzia‑
ływania społecznego i  duszpasterskiego. Zasada ta opiera się 
na uznaniu, że osoba ludzka posiada godność i autonomiczną 
wartość od chwili poczęcia, w każdej fazie swego rozwoju, nie‑
zależnie od jej stanu fizycznego, psychicznego czy duchowego. 

Pismo Święte utwierdza nas w tym, że „stworzył więc Bóg 
człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył” (Rdz 
1,27a). I  chociaż władze umysłowe człowieka chorego i  nie‑
pełnosprawnego nie miały właściwego rozwoju, to godność 
człowieka nabiera szczególnego charakteru. Jako osoba chora 
i  ułomna nie ma możliwości postępowania, które urągałoby 
jej godności. Dlatego apostołowie, jako ci, którzy dostrzegli 
w chorych i niepełnosprawnych obraz cierpiącego Chrystusa 
oraz chętnie otwierali swoje serca na ich potrzeby i spieszyli im 
z pomocą, stają się dla nas przykładem miłości i szacunku74. 

Standard normalizacji oznacza wysiłek społeczeństwa zmie‑
rzający do całkowitej rehabilitacji osób niepełnosprawnych 
oraz zapewnienia im warunków życia i  pracy zbliżonych do 
normalnych. Dlatego osoba obarczona upośledzeniem jest 

73 J. Szeląg, Rodzina a integracja osób niepełnosprawnych..., dz. cyt.
74 Zob. R. Dettlaff, O godności ludzi z upośledzeniem umysłowym..., dz. cyt., 

s. 304 ‑305.
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podmiotem posiadającym wszystkie prawa i należy jej ułatwić 
udział w życiu społecznym i w życiu Kościoła we wszystkich 
wymiarach i na wszystkich poziomach. Polega to na tworzeniu 
dogodnych warunków rodzinnych, społecznych, prawnych 
oraz psychologicznych. Należy zwrócić uwagę na konstruk‑
tywne działania w najnowszych zdobyczach wiedzy medycznej, 
neurologii, pedagogiki czy nauki o wychowaniu osób niepeł‑
nosprawnych. Warto wykorzystać chociażby fakt, że w pierw‑
szych latach życia dziecka niepełnosprawnego nadal rozwijają 
się w jego mózgu powiązania, które będą w późniejszych latach 
odpowiedzialne za różne istotne funkcje, takie jak: uczucia, pa‑
mięć czy zachowania75. 

Standard personalizacji prowadzi do wyeliminowania skut‑
ków upośledzenia, ochrony godności niepełnosprawnych, 
polepszenia warunków ich życia oraz wspomaganie ich inte‑
gralnego rozwoju we wszystkich wymiarach i  uzdolnieniach. 
Osoba niepełnosprawna winna czuć już w domu rodzinnym, 
że jest kochana, chciana, ceniona za to, kim jest. Dlatego ja‑
kość społeczeństw mierzy się szacunkiem, który okazują one 
wobec najsłabszych spośród swoich członków. Osoba upośle‑
dzona jest członkiem społeczeństwa i ma nienaruszalne prawo 
do pełnego życia w społeczeństwie oraz Kościele76.

W ramach troski o osoby niepełnosprawne Kościół katolic‑
ki podejmuje stosowne działania zarówno mające na uwadze 
osoby, jak i  ich rodziny. Wśród form pomocy niesionej oso‑
bom niepełnosprawnym Kościół katolicki, a  także organiza‑
cje i instytucje społeczne organizują lub wspierają m.in. takie 

75 J. Szeląg, Rodzina a integracja osób niepełnosprawnych.., dz. cyt.
76 R. Dettlaff, O godności ludzi z upośledzeniem umysłowym.., dz. cyt., s. 308.
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działania, jak: ośrodki rehabilitacyjne77, zakłady opiekuńczo‑
‑wychowawcze78, domy opieki społecznej79, stacje opieki Cari‑
tas80 oraz warsztaty terapii zajęciowej81.

W ramach podejmowanych działań w tym zakresie II Polski 
Synod Plenarny przypomina o prowadzeniu katechezy dla osób 
niepełnosprawnych intelektualnie. Dlatego należy zadbać o to, 
aby wprowadzać do programów studiów wykłady i  ćwiczenia 
z zakresu katechezy specjalnej (DPSP 62)82. Efektem tych dzia‑
łań winna być wiedza katechizowanego, że Bóg go kocha i nim 
się opiekuje, znajomość najważniejszych wydarzeń z życia Jezu‑

77 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. 127, poz. 721), roz‑
porządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. 
w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. Nr 230, poz. 1694).

78 Z uwagi na charakter wykonywanych działań ustawa rozróżnia dwa rodzaje 
placówek wsparcia dziennego − opiekuńcze; których celem jest pomaganie 
dzieciom w pokonywaniu trudności szkolnych i organizowanie czasu wol‑
nego, prowadzone w formie świetlic, klubów, ognisk wychowawczych i kół 
zainteresowań, oraz specjalistyczne, realizujące (obok funkcji opiekuńczej) 
programy psychokorekcyjne i psychoprofilaktyczne, w tym terapie: peda‑
gogiczną, psychologiczną, rehabilitację, resocjalizację. Zgodnie z art. 17 pkt 
12 ustawy o pomocy społecznej prowadzenie i zapewnienie miejsc w pla‑
cówkach opiekuńczo ‑wychowawczych wsparcia dziennego jest zadaniem 
własnym gminy. Powiat również może organizować i prowadzić placówki 
opiekuńczo ‑wychowawcze wsparcia dziennego o charakterze ponadgmin‑
nym, realizując zadanie, o którym mowa w art. 19 pkt 4 ustawy.

79 Dom Pomocy Społecznej dla Niepełnosprawnych Fizycznie. Zob.  
https://domyopieki.pl/prezentacja/dom ‑pomocy ‑spolecznej ‑dla ‑osob‑
‑niepelnosprawnych ‑fizycznie,344.html

80 Caritas dla osób z  niepełnosprawnościami. Zob. https://caritas.pl/
blog/2019 /11/18/caritas ‑dla ‑osob ‑z ‑niepelnosprawnosciami/

81 Zob. https://www.mops.wroclaw.pl/formy ‑pomocy/swiadczenia ‑dla‑
‑osob ‑niepelnosprawnych/warsztaty ‑terapii ‑zajeciowej.

82 B. Łysik, Niepełnosprawność intelektualna jako peryferie?, „Studia Pasto‑
ralne” 2017, nr 13, s. 197 ‑198.
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sa w powiązaniu z rokiem kościelnym, rozumienie i pragnienie 
przyjęcia daru Boga, którym są sakramenty pokuty, Eucharystii, 
bierzmowania, znajomość podstawowych gestów i postaw litur‑
gicznych (postawa stojąca, siedząca, klęcząca, milcząca, śpiew, 
znak krzyża, znak pokoju itd.). Ważne jest, aby katechizowani 
nabyli też umiejętności odróżniania dobra od zła i chęci czynie‑
nia dobra, znajomości podstawowych modlitw oraz zdolności 
wyrażania własnej przynależności do Boga83. 

Poza tym duszpasterze winni zadbać o  adekwatną liczbę 
miejsc do siedzenia podczas liturgii, stosowne konfesjonały dla 
osób słabosłyszących oraz odpowiednie podjazdy i wejścia dla 
osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Duszpaste‑
rze nie powinni lękać się przyjmowania do służby ministranc‑
kiej, lektorskiej czy scholi liturgicznej niepełnosprawnych 
dzieci i młodzieży. Warto zwrócić uwagę na fakt, że do inte‑
gracji niepełnosprawnych mogą przyczynić się np. wycieczki, 
pielgrzymki, spotkania towarzyskie, wieczornice literackie czy 
zawody rekreacyjne. Takie działania są wprowadzaniem w ży‑
cie nauczania m.in. św. Jana Pawła II, który zwracał uwagę, że 
również niepełnosprawnych Chrystus wzywa do pracy w swo‑
jej winnicy, a ich specyficznym powołaniem jest „uczyć świat, 
czym jest miłość” (ChL 53). Również w  liście apostolskim 
Salvifici doloris papież podkreśla, że ze współdziałania człowie‑
ka cierpiącego z łaską Boskiego Odkupiciela mogą zrodzić się 

83 Po uwzględnieniu kondycji psychofizycznej dziecka katecheza winna 
nabierać szczególnego kształtu. Należy mieć tu na uwadze katechezę 
specjalną, na co zwraca uwagę Dyrektorium ogólne o  katechizacji, aby 
nie była ona spychana na margines duszpasterstwa wspólnotowego. Jak 
przypomina powyższy dokument, „szczególne wymagania takiej kate‑
chezy żądają od katechetów odpowiednich kompetencji i sprawiają, że 
ich służba jest jeszcze bardziej zasługująca na pochwałę” (DOK 189). 
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wielkie owoce duchowe, które stanowią „przejmującą lekcję 
dla ludzi zdrowych i normalnych” (SD 26)84. 

Warto zwrócić uwagę, że konieczne jest wyznaczenie kon‑
kretnych linii działania, które należy podejmować w celu po‑
mocy ludziom niepełnosprawnym i ich rodzinom. Rodzina to 
podstawowe środowisko wychowania dziecka, dlatego Kościół 
wskazuje na konieczność troski również ze strony państwa 
o samą rodzinę, aby mogła sprostać swym wymaganiom (por. 
EV 90). Rodzina, która dowiaduje się o upośledzeniu dziec‑
ka i dźwiga ciężar jego wychowania, podejmuje taki obowią‑
zek przystosowania do życia w  społeczeństwie. Należy także 
ożywiać świadomość rodziców do powszechnego wezwania 
do duchowego wzrostu dziecka niepełnosprawnego poprzez 
pomaganie mu w odkrywaniu więzi z Bogiem. Włączenie go 
do rodziny Bożej dokonuje się przez chrzest św., a następnie 
(w miarę możliwości) należałoby wprowadzać je w modlitwę 
oraz życie sakramentalne (por. DWCH 3). Dziecko niepełno‑
sprawne jest szczególnym odbiorcą Dobrej Nowiny, potrze‑
bującym wsparcia na jego drodze prowadzącej do spotkania 
z Bogiem. Rodzice oraz osoby wspierające ich w wychowaniu 
dziecka niepełnosprawnego nie powinni takiego spotkania 
uniemożliwiać. Pan Jezus zachęca odpowiedzialnych za wy‑
chowanie następującymi słowami: „Pozwólcie wszystkim dzie‑
ciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich 
bowiem należy królestwo niebieskie” (Mt 9,14; por. FC 26). 
Dziecko nie może być wyłączone z duszpasterskiej działalno‑
ści Kościoła, ale przez odpowiednie posunięcia powinno mieć 

84 A. Kiciński, Niepełnosprawnych intelektualnie duszpasterstwo, LTP, s. 557‑
‑560; W. Otrębski, Niepełnosprawnych ruchowo duszpasterstwo, tamże, 
s. 560 ‑565.



47

możliwość poznania Boga, doświadczania Go, jak również bu‑
dowania w swoim życiu relacji z Nim, ponieważ jest to istota 
chrześcijańskiego wychowania. 

Kościół w  niesienie pomocy dzieciom niepełnosprawnym 
i  ich rodzinom pragnie angażować tzw. środki pomocnicze, 
które służą duchowemu kształtowaniu człowieka, a zalicza się 
do nich środki społecznego przekazu czy zrzeszenia zajmujące 
się rozwojem duchowym i fizycznym (zob. DWCH 4). Zale‑
ca się również tworzenie ośrodków szybkiej pomocy, w  sytu‑
acji krytycznej, a także tworzenia ośrodków odpowiednio wy‑
posażonych do stałego zamieszkania, gdy jest ono niemożliwe 
w domu rodzinnym. Na umacnianie podmiotowości osób nie‑
pełnosprawnych we wspólnocie Kościoła zwraca uwagę adhor‑
tacja Christifideles laici, stwierdzająca, że odnowiona działalność 
duszpasterska winna prowadzić do traktowania niepełnospraw‑
nego „nie jako biernego podmiotu miłości i posługi Kościoła, 
ale jako czynnego i odpowiedzialnego podmiotu dzieła ewan‑
gelizacji i  zbawienia” (ChL 54). Słowa te wyraźnie przestrze‑
gają przed takim patrzeniem na niepełnosprawnego, w którym 
widzi się jedynie odbiorcę działań Kościoła z wyłączeniem peł‑
nego zaangażowania niepełnosprawnych w życie wspólnoty85.

Historia uczy, że rodziny przyjmujące z miłością takie właśnie 
dzieci po latach stwierdzają błogosławiony wpływ ich obecno‑
ści na własny rozwój wewnętrzny, pogłębioną miłość i poczucie 
spełnienia się w życiu. Jest to jednak sytuacja trudna, a rodzina 
taka wymaga szczególnej pomocy. Dlatego duszpasterz powi‑
nien częściej z takimi rodzinami kontaktować się i podtrzymy‑
wać ich na duchu, pomóc im organizować się (stowarzyszenia, 

85 M. Grzybowski, Kościół wobec osób niepełnosprawnych. Aspekty historycz‑
ne, AK 76:1984, z. 1, s. 36 ‑41.
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fundacje itp.) oraz wskazać na możliwości uzyskania pomocy 
materialnej, medycznej czy psychologicznej (DDR 68).

Formy pracy duszpasterskiej z niepełnosprawnymi są wła‑
ściwe, jeżeli zmierzają do ożywienia i  pogłębienia życia reli‑
gijnego oraz pokazania właściwego sensu cierpienia, a  także 
przygotowują do świadomego i  czynnego udziału w  liturgii, 
pomagają w rehabilitacji wiodącej w konsekwencji do akcep‑
tacji kalectwa i pogodzenia się z wolą Bożą. Praca duszpasterzy 
wśród osób niepełnosprawnych winna wskazywać drogi umoż‑
liwiające odzyskanie wiary we własne siły, ukazujące właściwe 
wzorce osobowe mobilizujące niepełnosprawnych do przeciw‑
stawiania się kalectwu86. 

86 D. Lipiec, Duszpasterstwo niepełnosprawnych w parafii, „Perspectiva. Le‑
gnickie Studia Teologiczno ‑Historyczne” 8:2009, nr 2(15), s. 118 ‑122.
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3. Rodzina z osobami uzależnionymi

Uzależnienie w praktyce ma wiele znaczeń, jednak najczę‑
ściej definiowane jest jako nabyta, silna potrzeba wykonywa‑
nia jakiejś czynności lub zażywania jakiejś substancji. Używane 
jest ono w  odniesieniu do osób, które nadużywają narkoty‑
ków, leków, alkoholu czy papierosów. Natomiast w  szerszym 
kontekście możemy odnosić je do innych zachowań, takich 
jak uzależnienie od gier hazardowych, oglądania telewizji czy 
Internetu87. We współczesnych czasach zauważa się, że uzależ‑
nienia naznaczone są coraz bardziej plagami alkoholizmu, nar‑
komanii, sekt czy panerotyzmu (por. DDR 69). 

3.1. Uzależnienie od alkoholu
Alkoholizm stanowi jedną z  najbardziej destrukcyjnych 

chorób, często negowanych przez samego chorego. Jest to cho‑
roba chroniczna, gdyż człowiek uzależniony do końca życia 
jest alkoholikiem, czyli kimś, kto nie potrafi w sposób kontro‑
lowany spożywać alkoholu. Dlatego nie mówi się o nim jako 
o „byłym alkoholiku”, gdyż adekwatniejszym określeniem dla 
niego jest bycie „alkoholikiem trzeźwiejącym”. W  chorobie 
alkoholowej ważna jest umiejętność właściwego jej zdiagno‑
zowania. Bezpośrednim symptomem świadczącym o istnieniu 
zespołu uzależnienia alkoholowego jest utrata zdolności do 
kontrolowanego picia88.

87 Uzależnienia – rodzaje leczenia, w: https://www.doctormed.pl/info/psy‑
chiatria/uzaleznienie/ (dostęp: 26.07.2020).

88 Osoba dotknięta alkoholizmem: 1) traci kontrolę nad piciem (nie ma 
możliwości przerwania raz rozpoczętego picia w  dowolnym, z  góry 
obranym momencie); 2) nie jest w stanie zachować przez dłuższy czas 
abstynencji, a w razie braku alkoholu odczuwa silną potrzebę poszuki‑
wania go, niekiedy za wszelką cenę. Według obecnie stosowanej termi‑
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Uwarunkowania i przyczyny alkoholizmu
We współczesnych czasach można wskazać uwarunkowa‑

nia związane z  rozwojem choroby alkoholowej. W  kontek‑
ście tym wymienia się uwarunkowania kulturowe, społeczno‑
‑ekonomiczne, biologiczne, psychologiczne, psychopatolo‑
giczne oraz dziedziczne. W pierwszym z wymienionych uwa‑
runkowań decydujące znaczenie w spożywaniu i nadużywaniu 
alkoholu mają wzorce kulturowe obowiązujące w danej spo‑
łeczności. Jednym z  przykładów stosowania takich zasad są 
kraje muzułmańskie, gdzie alkoholizm nie stanowi problemu 
społecznego ze względu na surowe zakazy religijne. W odnie‑
sieniu do uwarunkowań społeczno ‑ekonomicznych należy 
zaznaczyć, że pijaństwo w społeczeństwie nasila się w okresie 
wojen i  przewrotów społecznych, które wywołują poczucie 
niepewności i zagrożenia w społecznościach doświadczających 
takich sytuacji. Socjologowie wskazują dodatkowe sytuacje ży‑
ciowe, sprzyjające rozwojowi choroby alkoholowej, takie jak: 
bieda, panujące bezrobocie w niektórych zawodach czy brak 
mieszkań. Wśród uwarunkowań biologicznych choroby alko‑
holowej wskazuje się na defekty fizjologiczne i biochemiczne 
organizmu. Natomiast w uwarunkowaniach psychologicznych 
choroby alkoholowej część osób przeprowadzających badania 
naukowe dostrzega zagrożenia nawet u  człowieka zdrowego 
psychicznie, który w sytuacjach konfliktowych sięga po alko‑
hol w  celu zredukowania napięcia i  niepokoju. Zachowania 
takie często spowodowane są stresem psychicznym, który w sy‑
tuacji długofalowego utrzymywania się może doprowadzić do 

nologii mówi się wówczas o tzw. zespole uzależnienia alkoholowego. Por. 
A. Ciupak, Alkoholizm jako postać autodestrukcji, w: Wybrane zagadnienia 
z psychologii osobowości, red. P. Oleś, Lublin: TN KUL 1997, s. 114.
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chorobliwego uzależnienia się danej osoby od alkoholu. Wśród 
uwarunkowań uzależnienia alkoholowego wymienia się rów‑
nież uwarunkowania psychopatologiczne. Dotykają one naj‑
częściej osoby z zaburzeniami i chorobami psychicznymi. 

Ostatnią przyczyną, która może wpłynąć na uzależnienie 
się osoby od alkoholu, są uwarunkowania dziedziczne. Jednak 
najnowsze badania naukowe zaprzeczają tezie, że można dzie‑
dziczyć uzależnienie alkoholowe, choć choroba ta pojawia się 
najczęściej u dzieci alkoholików. Wśród przyczyn ulegania al‑
koholizmowi wymienia się uszkodzenie komórek rozrodczych 
w momencie poczęcia, gdy rodzice są w  stanie nietrzeźwym, 
albo gdy matka podczas ciąży nadużywa alkoholu89. Może być 

89 Należy zwrócić uwagę, że każdego roku w Polsce rodzi się około tysiąca 
dzieci z płodowym zespołem alkoholowym (FAS, ang. Fetal Alcohol Syn‑
drome) wywołanym przez alkohol wypity przez kobiety w czasie ciąży. 
FAS to nieuleczalna choroba będąca skutkiem działania spożywanego 
w  czasie ciąży alkoholu na płód. Jego objawy zdradza wygląd nowo‑
rodka. Wśród symptomów tej choroby zauważa się: szeroko rozstawio‑
ne oczy, opadające powieki, krótki zadarty nosek, wąska górna warga, 
krótka szyja, nisko osadzone uszy. Dlatego należy przestrzegać przyszłe 
matki, że nie istnieje „bezpieczna” dawka alkoholu, którą mogą wypić 
w czasie ciąży. Każdy kieliszek, który pije przyszła matka, jest jednocze‑
śnie „wypijany” przez dziecko, ponieważ łożysko nie chroni przed wnik‑
nięciem alkoholu do jego krwiobiegu. Niepokojące są również badania 
enzymów krwi u ciężarnych pacjentek warszawskiego Instytutu Matki 
i Dziecka, które wykazały, że ponad 20% z nich nie zachowuje abstynen‑
cji w ciąży. Alkohol może być przyczyną zespołu ADHD, spowodować 
wrodzone wady serca czy nerek u dziecka. Wypity w ostatnim tryme‑
strze ciąży alkohol może wywołać poronienie albo przedwczesny poród. 
W Polsce z tego powodu rośnie liczba wcześniaków i dzieci z niską wagą 
urodzeniową. Por. Płodowy zespół alkoholowy (ang. Fetal Alcohol Syndro‑
me – FAS), w: https://fdds.pl/baza_wiedzy/plodowy ‑zespol ‑alkoholowy‑
‑ang ‑fetal ‑alcohol ‑syndrome ‑fas/ (dostęp: 24.10.2020).
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ono spowodowane również nieodpowiednimi warunkami roz‑
woju dziecka w rodzinie alkoholika90.

Osoby podejmujące badania związane z problemem nauży‑
wania alkoholu zwracają uwagę na cztery etapy prowadzące do 
uzależnienia się od niego. W procesie tym wymieniają nastę‑
pujące fazy: wstępną, ostrzegawczą, krytyczną oraz przewle‑
kłą91. W fazie wstępnej zwraca się uwagę na picie okazjonalne 
przez osobnika w celu doznania tzw. ulgi. Sytuacja ta ma miej‑
sce podczas rodzinnych uroczystości czy spotkań towarzyskich, 
a spożywanie alkoholu w tego typu okolicznościach może prze‑
rodzić się w picie stałe. Dlatego z biegiem czasu osoba pijąca 
dąży do tego, aby powtórzyć doznane uczucia i doświadczyć 
ponownie komfortu psychicznego. W  związku z  tym szuka 
i  kreuje sytuacje podobne do tych, w których doznała przy‑
jemnych odczuć. Niebezpieczne staje się to, że coraz częściej 
doprowadza do sytuacji, które dają możliwość picia alkoho‑
lu. Drugim etapem rozwoju choroby alkoholowej jest faza 
ostrzegawcza, zwana również fazą zwiastunów. Na tym etapie 
osoba sięga po alkohol, gdy w  jej funkcjonowaniu pojawiają 
się: napięcie, smutek lub zmęczenie. W  fazie tej zauważa się 
wzrost tolerancji na alkohol, tzn. przy spożyciu większej ilości 
alkoholu u  osoby nie zauważa się objawów upojenia. Pijący 
zdaje sobie sprawę, że pije inaczej niż inni, co budzi w nim 
poczucie wstydu, dlatego unika rozmów o alkoholu. Jednym 
z  charakterystycznych objawów, na tym etapie uzależnienia 
alkoholowego, jest reakcja osoby na uwagę o  potrzebie jego 

90 A. Sułkowski, Alkoholizm, EK, t. 1, kol. 373 ‑374. 
91 Por. Z. Szymański, Alkoholizm, SMR, s. 15 ‑16; P. Brząkalik, O chorobie 

alkoholowej. Cykl refleksji prezentowanych na antenie Radia Watykańskiego 
w sierpniu 1988, Chorzów: Centrum Usług Drukarskich 1988, s. 14 ‑17.
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ograniczenia. Pojawiają się wtedy nawet agresywne zachowania 
u osoby nadużywającej alkoholu. Kolejnym stadium rozwoju 
uzależnienia od alkoholu jest faza krytyczna, zwana również 
ostrą. Wówczas następuje utrata kontroli nad piciem. Sięgając 
po alkohol, osoba taka nie jest w stanie podjąć decyzji o ilo‑
ści, a także momencie przerwania picia. Charakterystycznym 
zachowaniem dla uzależnionego w tym stadium jest wyszuki‑
wanie usprawiedliwienia dla picia. Obejmuje ono coraz szersze 
spektrum, gdyż zaburzenia związane z nadużywaniem alkoho‑
lu przenoszone są również na relacje z  otoczeniem, a przede 
wszystkim wpływają na konflikty z rodziną. Pojawiają się rów‑
nież problemy z pracą, ponieważ na tym etapie picie staje się 
już regularne. Ostatnia faza, zwana przewlekłą, charakteryzuje 
się wielodniowymi „ciągami alkoholowymi”, w razie zaś braku 
alkoholu osoba taka sięga po produkty zastępcze, np. wodę 
kolońską czy denaturat. W  tej fazie zauważa się również de‑
sperackie zachowania uzależnionego polegające na sprzedaży 
sprzętu domowego, aby w ten sposób zdobyć pieniądze na al‑
kohol. Na tym etapie uzależnienia dostrzega się coraz bardziej 
niepokojące symptomy zdrowotne, zauważa się drżenie koń‑
czyn do tego stopnia, że chory nie może na trzeźwo wykonać 
najdrobniejszych czynności. Pogłębiają się również stany lęko‑
we, pojawiają się oznaki depresji, występują zwidy słuchowe, 
wzrokowe, stany deliryczne prowadzące niejednokrotnie do 
szybkiej śmierci.

Podejmując problem alkoholizmu, należy zwrócić uwagę 
na trudną sytuację rodziny, która przeważnie stanowi najbliż‑
sze otoczenie alkoholika. Otoczenie to często jest nieświado‑
me mechanizmów choroby alkoholowej, ulega różnego typu 
manipulacjom, wchodząc nawet w sytuację współuzależnienia, 
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zwanego koalkoholizmem92. Osobami współuzależnionymi 
stają się najczęściej: współmałżonek, rodzice oraz dzieci93. Spe‑
cyficzną cechą współuzależnienia jest fakt, że życie danej osoby, 
choć sama nie spożywa alkoholu, całkowicie skoncentrowane 
jest na alkoholu94. Komfort picia osoby uzależnionej polega na 
tym, że jest ona często chroniona przez kogoś bliskiego przed 
skutkami nadużycia alkoholu. Przejawia się to w taki sposób, 
że chociaż uzależniony od alkoholu nie wywiązuje się ze swo‑
ich obowiązków, to mimo to osoba chroniąca go przygotowuje 
mu posiłki, pierze ubrania, często usprawiedliwia nieobecność 
w  pracy, a  nawet kupuje alkohol. Osobie współuzależnionej 
grozi popadanie w skrajne postawy w stosunku do samej siebie 
oraz w odniesieniu do osoby uzależnionej. Często u współuza‑
leżnionych osób rodzi się poczucie winy wobec problemu al‑
koholowego bliskiej osoby.

Troska o trzeźwość i abstynencję w nauczaniu Kościoła
Człowiek jako świadomy i wolny podmiot zobowiązany jest 

do dokonywania odpowiedzialnych wyborów, a  także przyj‑
mowania postawy trzeźwości oraz abstynencji. Do postaw tych 
odnosi się Pismo Święte, które potępia nadużywanie alkoholu. 
Już Stary Testament ubolewa nad pijakami (por. Iz 5,11; 28,1) 

92 Koalkoholizm − czym jest i jak się przed nim chronić?, w: https://zdrowie‑
‑zycie.pl/koalkoholizm ‑czym ‑jest ‑i ‑jak ‑sie ‑przed ‑nim ‑chronic/ (dostęp: 
13.07.2020). 

93 Dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym, red. W. Sztander, Warszawa: 
Wydawnictwo Instytutu Psychologii. Zdrowia 1995, s. 42; S. Sammon, 
Dzieci alkoholizmu. Dorosłe dzieci z  rodzin dotkniętych alkoholizmem 
w życiu zakonnymi i kapłaństwie, tłum. K. i M. Romanek, Kraków: Wy‑
dawnictwo WAM 1998.

94 Por. Pułapka współuzależnienia, red. W. Sztander, Warszawa: Państwowa 
Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1995, s. 5.
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i uświadamia, że pijaństwo prowadzi do zaburzenia osobowo‑
ści (por. Prz 23,29 ‑33) oraz do biedy (por. Syr 19,1 ‑3). W No‑
wym Testamencie Jezus przestrzega uczniów przed ociężałością 
serca wskutek pijaństwa i uczynkami wykluczającymi człowie‑
ka z królestwa Bożego (Ga 5,21; 1Kor 6,9 ‑11). Dlatego posta‑
wy trzeźwości oraz abstynencji stanowią powinność człowieka 
wynikającą z jego osobowej struktury. 

Do zachowania postawy trzeźwości zachęca przekaz bi‑
blijny, a nawet zobowiązywał starotestamentalny ślub nazire‑
atu95. W Nowym Testamencie postawę trzeźwości ukazał św. Jan 
Chrzciciel (por. Łk 1,15). Na przestrzeganie trzeźwości zwra‑
cają uwagę zarówno Apostoł Paweł, jak i Piotr. Pierwszy z nich 
pisze: „Czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Ci, którzy śpią, w nocy 
śpią, a którzy się upijają, w nocy są pijani. My zaś, którzy do 
dnia należymy, bądźmy trzeźwi, odziani w  pancerze wiary 
i miłości oraz hełm nadziei zbawienia” (1Tes 5,6 ‑8). Natomiast 
święty Piotr nawołuje: „Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik 
wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając kogo pożreć” (1P 
5,8). Charakterystyczne dla tych wypowiedzi jest powiązanie 
trzeźwości z postawą czuwania, rozumianego jako szczególna 
wrażliwość sumienia. Dzięki postawie czuwania człowiek wie, 
jaka ilość alkoholu nie jest dla niego zagrożeniem.

95 Nazireat (hebr. poświęcenie) oparty na prawie Mojżesza czasowy lub wie‑
czysty ślub pełnego poświęcenia się Bogu. Nazirejczyk (nazyrejczyk), 
składając taki ślub, zobowiązywał się na czas trwania ślubów do 1) abs‑
tynencji od wszelkich napojów i pokarmów przygotowywanych z wino‑
gron (Lb 6,3); 2) niestrzyżenia włosów i brody (Lb 6,5) oraz 3) niezbli‑
żania się do zwłok (Lb 6,7). W przypadku naruszenia zasad nazireatu 
przez daną osobę zostawał on przerwany i  unieważniany. Po złożeniu 
odpowiedniej ofiary i oczyszczeniu ślub nazireatu mógł zostać złożony 
na nowo. Por. Nazirejczyk, w: https://www.jhi.pl/psj/nazirejczyk (dostęp: 
4.07.2020).
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Stan trzeźwości należy ukazywać jako możliwy do zachowa‑
nia dzięki umiarkowanemu spożywaniu alkoholu. Katechizm 
Kościoła katolickiego przedstawia umiarkowanie jako cnotę 
moralną „[...] pozwalającą opanować dążenie do przyjemności. 
Zapewnia panowanie woli nad popędem i utrzymuje pragnie‑
nia w granicach uczciwości” (KKK 1809). Dlatego wypraco‑
wanie postawy umiarkowania sprzyja zachowaniu trzeźwości. 

Druga z wymienionych postaw − postawa abstynencji dla 
większości osób jest propozycją moralną. W świetle moralne‑
go wezwania jest ona zgodna z osobową godnością człowieka 
ukazującą moralne zło nadużywania alkoholu. Ograniczenie 
świadomości i wolności poprzez upicie się jest wystąpieniem 
przeciw osobowej godności człowieka i  rodzi zagrożenie uza‑
leżnienia96. Kościół naucza, że istnieje grupa osób, która jest 
zobowiązana do zachowania abstynencji. Należą do niej przede 
wszystkim dzieci i młodzież, gdyż w wieku rozwojowym każ‑
de sięgnięcie po alkohol jest zagrożeniem z  racji możliwości 
wystąpienia zaburzeń rozwojowych oraz możliwości szybkiego 
uzależnienia się97. Abstynencja jest również moralnym obo‑
wiązkiem w odniesieniu do określonych grup osób dorosłych 
oraz przeżywanych sytuacji życiowych. Dlatego całkowita abs‑
tynencja obowiązuje kobiety w  ciąży98, kierowców w  czasie 

96 Tego typu motywacja przyświeca osobom włączającym się w  dzieło 
„Krucjaty Wyzwolenia Człowieka”, związanej z  kościelnym Ruchem 
„Światło ‑Życie”. Por. P. Kulbacki, Duszpasterstwo parafialne wobec nad‑
używania alkoholu a działania profilaktyczne, „Łódzkie Studia Teologicz‑
ne” 2006, nr 15, s. 83 ‑85. 

97 Por. A. Krasowska, Profilaktyka na co dzień: alkohol w życiu nastolatków, 
Warszawa: Wydawnictwo Edukacyjne PARPA 2005, s. 42 ‑44.

98 Por. M. Klecka, Płodowy zespół alkoholowy, w: Zaburzenia psychiczne 
i  rozwojowe u dzieci a  szkolna rzeczywistość, red. M. Jerzak, Warszawa: 
Wydawnictwo Naukowe PWN 2016, s. 234 ‑257; A. Katarzyńska, Al‑
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prowadzenia pojazdów, pracowników w miejscu pracy, a także 
osoby, dla których spożycie alkoholu nawet w małych ilościach 
byłoby szkodliwe dla zdrowia. Abstynencja do końca życia 
obowiązuje alkoholików99. 

Abstynencja może być również podjęta jako forma wsparcia 
osoby bliskiej, która boryka się z  problemami alkoholu. Po‑
dejmowana jest wtedy na określony czas lub na całe życie jako 

koholowy zespół płodowy – FAS, w: Wspomóc uzależnionych od alkoholu. 
Refleksja psychologiczno ‑teologiczna, red. J. Dziedzic, J. Klimek, Kraków: 
WN UPJPII 2017, s. 21 ‑39. 

99 Anonimowi Alkoholicy (AA, z ang. Alcoholics Anonymous) są to dobro‑
wolne, samopomocowe grupy osób uzależnionych od alkoholu etylo‑
wego, tworzone w celu utrzymania trzeźwości własnej i wspomagania 
innych alkoholików w  jej osiąganiu. Abstynenci stawiają sobie za cel 
propagowanie trzeźwego modelu życia. Proces zdrowienia z  choroby 
alkoholowej jest bardzo trudny i  skomplikowany, uzależniony przede 
wszystkim od chęci i dobrej woli zainteresowanego. Najważniejszym ce‑
lem dla uczestników jest pozostać trzeźwym i pomagać innym alkoholi‑
kom osiągnąć trzeźwość. Podstawą filozofii Anonimowych Alkoholików 
jest „dwanaście kroków AA”. Ideą AA jest przede wszystkim stworzenie 
wspólnoty anonimowych alkoholików, która nie oferuje leczenia ani pro‑
fesjonalnej lekarskiej pomocy. Proponuje przede wszystkim powstrzyma‑
nie się od wypicia „pierwszego kieliszka” przez 24h w myśl zasady „nie 
wypijesz, nie upijesz się”. Poza tym wspólnota ta wychodzi z propozycją 
dzielenia się siłą, nadzieją i swoimi doświadczeniami w drodze do trzeź‑
wości na spotkaniach, tzw. mityngach. We wspólnocie Anonimowych 
Alkoholików nie jest wymagana abstynencja. Podstawowym warunkiem 
przynależności do wspólnoty jest pragnienie zaprzestania picia. Początki 
tego ruchu wiążą się z Poznaniem. Pod koniec lat 60 ‑tych psycholog Ma‑
ria Grabowska zaczęła prowadzić zajęcia grupowe oparte na założeniach 
programu 12 kroków. Grupa ta zaczęła samodzielnie funkcjonować na 
jesieni 1974 r. i data ta uznawana jest w Polsce za początek wspólnoty 
Anonimowych Alkoholików. Por. Codzienne refleksje: refleksje uczestni‑
ków AA dla uczestników AA, Warszawa: Fundacja Biuro Służby Krajowej 
Anonimowych Alkoholików w Polsce 2015, s. 228 ‑320.
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forma duchowej ofiary lub pokuty za osobę, która nie może 
poradzić sobie z nałogiem. Abstynencja w takiej sytuacji może 
być postrzegana jako dar w pełni dojrzały, gdy podejmowana 
jest z miłości do ludzi, a nie z nienawiści do alkoholu.

Zagadnieniem godnym uwagi jest znalezienie odpowie‑
dzialnych za doprowadzenie człowieka do uzależnienia alkoho‑
lowego. Niesie to ze sobą konieczność odniesienia tego proble‑
mu do osób z otoczenia człowieka uzależnionego oraz przeana‑
lizowania sytuacji, które miały wpływ na podjęcie przez niego 
nieodpowiedzialnej decyzji. Wskazane jest przede wszystkim 
zwrócenie uwagi na naganne zachowania związane z zachęca‑
niem czy wręcz przymuszaniem do picia przy okazji różnych 
uroczystości rodzinnych, w tym także religijnych100. 

Duszpasterska troska o  wychowanie dzieci i  młodzieży 
w abstynencji

Wśród zadań, które winien realizować Kościół w wychowa‑
niu do trzeźwości i abstynencji, wymienia się nie tylko objęcie 
opieką tych, którzy są już uzależnieni od alkoholu. Istotną for‑
mą posługi duszpasterskiej jest oddziaływanie wychowawcze 
na dzieci i  młodzież, aby nie sięgały one po substancje uza‑
leżniające. Skuteczność tej posługi zależy od poszukiwania 
takich form działania, które odpowiadają aktualnej sytuacji 
ludzi młodych oraz pozwalają niwelować rozmiar zagrożeń 
w  dziedzinie alkoholizmu. Należy zauważyć, że wychowanie 
w trzeźwości to nie tylko kwestia istnienia alkoholu, ale jest to 
przede wszystkim problem człowieka. Pomocą w zapobieganiu 

100 T. Bronakowski, Abstynencja darem miłości, t. 1, Warszawa: Mazowieckie 
Centrum Polityki Społecznej 2014, s. 28 ‑29.
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uzależnieniom jest stosowanie programów profilaktycznych, 
adekwatnych do współczesnych wyzwań101. 

Programy te powinny pomagać w  szczególności ludziom 
młodym w  podejmowaniu odpowiedzialnych życiowych de‑
cyzji, opierając się na dojrzałej hierarchii wartości oraz kie‑
rowaniu własnym ciałem, emocjami i  myśleniem. Ważne są 
również kwestie dotyczące nauki dojrzałego kontaktu z samym 
sobą i z innymi ludźmi oraz pogłębiania przyjaźni z Bogiem. 
Istotne jest, aby nauczyć dzieci i młodzież podejmowania od‑
powiedzialnych decyzji w odniesieniu do życia, a nie tylko do 
abstynencji od substancji uzależniających102. 

W  działalności indywidualnej duszpasterzy wobec dzieci 
i młodzieży praktykowane jest podpisywanie deklaracji o niespo‑
żywaniu alkoholu do pełnoletności. Pierwszy raz deklarację pod‑
pisują dzieci przed Pierwszą Komunią Świętą. Oprócz tego mogą 
być podejmowane inne inicjatywy prowadzone przez ruchy ka‑
tolickie. Jednym z  takich ruchów jest „Krucjata Niepokalanej, 
Królowej Polski”, który swoimi korzeniami sięga lat 1957 ‑1960 
i  wywodzi się z  „Krucjaty Wstrzemięźliwości”. Pierwszym jej 
celem jest ustrzeżenie dzieci przed alkoholizmem, narkomanią, 
nikotynizmem i zepsuciem moralnym. Ruch Krucjaty podkreśla 
charakter profilaktyczny pracy duszpasterskiej z  dziećmi, które 
w różny sposób są zagrożone przez patologie życia społecznego103. 

101 Por. J. Szymańska, Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej psy‑
choprofilaktyki, Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji 2012, s. 11 ‑23. 

102 K. Gerc, Hierarchia wartości młodzieży zagrożonej uzależnieniem od środ‑
ków psychoaktywnych w  kontekście funkcjonowania rodziny, „Państwo 
i Społeczeństwo: półrocznik Krakowskiej Wyższej Szkoły im. Andrzeja 
Frycza Modrzewskiego” 10:2019, nr 3, s. 89 ‑108.

103 G. Wilczyńska, Wychowawca wolnych ludzi, Kraków: Wydawnictwo 
Światło ‑Życie 2018, s. 125 ‑127.
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Drugim celem Krucjaty jest wychowanie dzieci do apo‑
stolstwa przez modlitwę oraz podejmowanie konkretnych 
czynów. W  programie formacyjnym zwraca się uwagę na 
cztery podstawowe wartości: modlitwę, ofiarę, wstrzemięźli‑
wość i  skromność104. Przyjmowanie do Krucjaty odbywa się 
indywidualnie lub grupowo w ramach rekolekcji. Dzieci od‑
nawiają przyrzeczenia co roku, otrzymują cudowny medalik, 
a następnie kolejno odznaki od I do IV stopnia. W celu pod‑
trzymania dzieci w dobrych postanowieniach przewidziane są 
w grupach parafialnych cotygodniowe spotkania informacyjne 
oraz comiesięczne nabożeństwa. Zachęca się również dzieci do 
prowadzenia tzw. Miesięcznej karty zasług, na której codziennie 
zakreślają wypełnienie swoich dobrych postanowień i uczyn‑
ków. W okresie wakacyjnym przewiduje się dla dzieci udział 
w rekolekcjach ze swoimi opiekunami. 

Innym rodzajem krucjaty, której pomysłodawcą był ks. 
Franciszek Blachnicki, jest „Krucjata Wyzwolenia Człowieka”. 
U  podstaw jej powstania leży zniewolenie, rozumiane jako 
psychiczne uzależnienie (głównie od alkoholu) przejawiające 
się m.in. przyzwoleniem na alkoholizm. Podejmowana kru‑
cjata ma być pomocą dla osób, którym brakuje asertywności 
w  sytuacjach szczególnie nadmiernego spożywania alkoholu. 
Z  drugiej strony u  danej osoby pojawiają się obawy przed 
udziałem w wydarzeniach rodzinnych, np. weselach, chrztach, 
na których nie ma alkoholu. Dlatego wyróżnia się dwa rodza‑
je przynależności do Krucjaty. Pierwszy stanowią kandydaci, 

104 Dzieci zobowiązują się mocą złożonego przyrzeczenia do tego, aby co‑
dziennie odmówić przynajmniej dziesiątek różańca, złożyć codziennie 
ofiarę (umartwienie) za grzeszników, nie używać żadnych napojów alko‑
holowych i tytoniu oraz walczyć z nieskromnością w swoim otoczeniu.
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którzy deklarują przystąpienie do niej na okres jednego roku. 
Drugi rodzaj włączenia obejmuje członków, którzy deklaru‑
ją przynależność od momentu przystąpienia do Krucjaty do 
czasu ewentualnej rezygnacji. Należy zaznaczyć, że ten rodzaj 
przynależności bywa błędnie określany jako członkostwo na 
całe życie lub na czas istnienia Krucjaty. Członkowie i kandy‑
daci składają swoje deklaracje abstynenckie do tzw. Stanic Kru‑
cjaty zarówno, gdy podejmują krucjatę lub z niej rezygnują105. 

Członkowie i  kandydaci „Krucjaty Wyzwolenia Człowieka” 
zobowiązują się nie pić napojów alkoholowych, nie częstować 
alkoholem i nie wydawać na niego pieniędzy oraz podejmować 
modlitwy za ludzi nadużywających alkohol. Postawa taka związa‑
na jest również z postem, modlitwą i jałmużną. Dlatego ten typ 
Krucjaty postrzegany jest bardziej jako pomoc w  „uwalnianiu 
człowieka ze wszystkiego, co go zniewala i uwłacza jego godno‑
ści”, a nie jest to wyłącznie dążenie człowieka do abstynencji106.

Przypomnieniem i pomocą w realizacji postanowienia pod‑
jętego przez dziecko z okazji przyjęcia Pierwszej Komunii Świę‑
tej jest złożenie przyrzeczenia abstynencji z okazji przygotowa‑

105 F. Blachnicki, Podręcznik. Krucjata Wyzwolenia Człowieka, Kraków: Wy‑
dawnictwo Światło ‑Życie 2017, s. 45 ‑48; por. P. Kaźmierczak, Pedago‑
giczne znaczenie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, „Paedagogia Christia‑
na” 2017, nr 1(39), s. 199 ‑213.

106 Krucjaty Wyzwolenia Człowieka stawiają osobom, które ją podejmują, 
określone cele: 1. członkowie ukazują swoim sposobem życia jedną z dróg 
rozwoju duchowego opierającego się na wartościach chrześcijańskich, 
w  szczególności miłości bliźniego, 2. potrafią dać świadectwo człowieka 
w pełni wyzwolonego od wszelkich zniewoleń, 3. nie zgadzają się na przy‑
musowe picie alkoholu, 4. zachęcają do spotkań towarzyskich bez alkoholu 
oraz 4. starają się pomóc wszystkim ludziom zniewolonym – nie tylko przez 
alkohol. Por. Czym jest Krucjata KWC?, w: https://pelplin.oaza.pl/diakonie/
diakonia ‑wyzwolenia/czym ‑jest ‑krucjata ‑kwc/ (dostęp: 21.06.2020). 
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nia do przyjęcia sakramentu bierzmowania. W nim to kandy‑
dat do przyjęcia tego sakramentu zobowiązuje się: nie spożywać 
napojów alkoholowych do ukończenia 18. roku życia oraz nie 
używać narkotyków i nie palić papierosów przez całe życie107.

Innymi formami zachęty do praktykowania okresowej abs‑
tynencji w życiu rodzin jest miesiąc sierpień oraz czas Adwentu 
i Wielkiego Postu. Sierpień został ustanowiony w 1984 r. przez 
Konferencję Episkopatu Polski „miesiącem trzeźwości naro‑
du”. Jest on w Polsce czasem przebudzenia narodowego, ma‑
ryjnych uroczystości, a także doniosłych narodowych rocznic. 
Abstynencja od alkoholu ma być okazją budzenia sumień Po‑
laków, darem dla osób, które nie mogą wyjść z nałogu alkoho‑
lizmu. Miesiąc ten winien być przeżywany również jako wyraz 
solidarności z osobami i rodzinami, które przeżywają dramat 
alkoholizmu. Wierni mogą również wpisać się do Parafialnej 
księgi trzeźwości, podejmując zobowiązanie abstynencji, jak 
również dając w ten sposób świadectwo swej wiary108. 

W trosce o trzeźwość rodziny należy zwrócić uwagę na prze‑
żywany w roku liturgicznym czas Adwentu i Wielkiego Postu. 
Okres Adwentu jest czasem przygotowania się do świąt na‑
rodzenia Zbawiciela oraz oczekiwania na powtórne przyjście 
Chrystusa, które nastąpi pod koniec ziemskiego czasu. Adwent, 
podobnie jak Wielki Post, winien być czasem rezygnacji z do‑
zwolonych przyjemności. Zasadność wyrzeczenia, szczególnie 
w życiu katolika, potwierdza Kodeks prawa kanonicznego, w któ‑

107 Por. Wzór zobowiązania z  okazji bierzmowania, w: https://kate‑
chezamg3.wordpress.com/katecheza/bierzmowanie/zobowiazanie‑
‑bierzmowanych/ (dostęp: 20.06.2020). 

108 Sierpień miesiącem abstynencji, w: https://episkopat.pl/apel ‑zespolu‑
‑episkopatu ‑ds ‑apostolstwa ‑trzezwosci ‑na ‑miesiac ‑trzezwosci ‑2/ (dostęp: 
20.06.2020).
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rym czytamy, że „w Kościele powszechnym dniami i okresami 
pokutnymi są poszczególne piątki całego roku i czas wielkiego 
postu” (KPK, kan. 1250). Konkretnym wezwaniem winna być 
abstynencja od napojów alkoholowych, a podjęty post ofiaro‑
wany w intencji osób zniewolonych nałogami. Analogiczna po‑
stawa jest pożądana w odniesieniu do przeżywania Adwentu. 

W trosce o trzeźwość rodzin podjęto również inicjatywę wesel 
bezalkoholowych, których pomysł wprowadzenia zgłosili człon‑
kowie ruchu Oazy Rodzin. Powołali oni najpierw grupę anima‑
torów i wodzirejów bezalkoholowej zabawy. I tak już w grudniu 
1988 r. odbyło się pierwsze spotkanie tych osób z  inicjatywy 
Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin. Zwrócono uwagę, 
że zadaniem powołanych grup jest nie tylko bawienie gości, ale 
przede wszystkim apostolstwo dobrych obyczajów. 

Podstawowe zadanie polega na przygotowaniu przede 
wszystkim narzeczonych do wesela, służby liturgicznej do po‑
sługi podczas uroczystości zawierania sakramentalnego mał‑
żeństwa oraz na poprowadzeniu zabawy weselnej. Przygotowa‑
nie polega na tym, że podczas pierwszej rozmowy z narzeczo‑
nymi zapoznaje się ich z celem i  scenariuszem wesela. Oma‑
wia się również zachowanie nowożeńców w kościele i w  sali 
bankietowej. Wyjaśnia się im znaczenie pocałowania obrączki 
i ważność wypowiadanej przysięgi małżeńskiej. Sami animato‑
rzy i wodzireje muszą się również przygotować do prowadzenia 
wesela. Obejmuje ono zebranie pomysłów zabawowych, piose‑
nek, a także powielenie tekstów piosenek w odpowiedniej licz‑
bie, aby goście weselni mogli z nich korzystać. Podczas przygo‑
towania wesela omawia się szczegółowo jego przebieg109. 

109 Wesele bezalkoholowe może przebiegać według następującego scena‑
riusza. W dniu wesela wodzirej rozpoczyna swoją posługę od zorganizo‑
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Wśród propozycji niesienia troski rodzinom w  sytuacjach 
trudnych ważną rolę do spełnienia mają bractwa trzeźwości 
oraz wydawane i  dostępne na rynku czasopisma zawierające 
treści antyalkoholowe. Bractwo trzeźwości skupia najczęściej 
osoby zainteresowane problemami uzależnienia alkoholowego. 
W  spotkaniach, które odbywają się każdego tygodnia, biorą 
udział osoby uzależnione, trzeźwiejący alkoholicy, abstynen‑
ci, a  także rodziny osób uzależnionych. Jest ono wspólnotą 
formacyjną, ponieważ dba również o  wzbogacanie życia du‑

wania uroczystego błogosławieństwa w domu panny młodej. Powinien 
on zadbać o  to, aby miało ono charakter religijny i naturalny. Podczas 
uroczystości błogosławieństwa winny być zapalone świece, na stole powi‑
nien znajdować się krzyż. Lektor lub ktoś z weselników winien przeczy‑
tać odpowiedni fragment Pisma Świętego, a wszyscy wspólnie odśpiewać 
pieśń, np. Pod Twoją obronę, następnie winno nastąpić wręczenie tekstu 
błogosławieństwa rodzicom narzeczonych, można w tym momencie wy‑
głosić mowę wprowadzającą. Następną formą pomocy nowożeńcom jest 
służba liturgiczna. Polega ona na pełnieniu w Kościele funkcji lektora, 
kantora oraz pełnym uczestnictwie we Mszy św. Po zaślubinach w Ko‑
ściele wszyscy spotykają się w sali bankietowej lub domu weselnym na 
dalszą zabawę. Najtrudniejszym zadaniem jest prowadzenie zabawy wraz 
z orkiestrą lub przy muzyce odtwarzanej z płyt, dbając o to, aby wszyscy 
goście dobrze się bawili. Scenariusz wesela z reguły jest ten sam: wesołe 
powinszowania, prezentacja gości, złożenie przyrzeczenia dobrej zabawy, 
odtańczenie poloneza, nadanie dowcipnych przydomków weselnych, 
dowcipy, konkursy i zabawy taneczne, występy dzieci, przyśpiewki oraz 
bogaty program oczepin. Przez cały czas z rozdanych tekstów piosenek 
goście śpiewają najpopularniejsze pieśni ludowe i towarzyskie oraz współ‑
czesne młodzieżowe przeboje. Podczas wesela bezalkoholowego nie ma 
toastów, niektórych piosenek i przyśpiewek. Program jest elastyczny, po‑
nieważ jedni goście wolą śpiewać, inni opowiadać dowcipy, a jeszcze inni 
brać udział w konkursach i zabawach tanecznych. Por. Szkolenia dla wo‑
dzirejów wesel i zabaw bezalkoholowych, Fundacja Światło ‑Życie, Ośrodek 
Profilaktyczno ‑Szkoleniowy im. ks. F. Blachnickiego w Katowicach, www.
osrodek ‑brynow.pl, kontakt@osrodek ‑brynow.pl (dostęp: 20.07.2020).
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chowego i  religijnego swoich uczestników. Propagowany jest 
w nim trzeźwościowy styl życia, co wyraża się również tym, że 
wiele osób działających w bractwie podejmuje całkowitą abs‑
tynencję. Poza tym członkowie bractwa spotykają się z dziećmi 
i młodzieżą szkolną, zapoznając z problematyką alkoholową, 
oraz organizują raz w  roku rekolekcje ewangelizacyjne dla 
trzeźwiejących alkoholików i ich rodzin. Należący do bractwa 
trzeźwości biorą również czynny udział w pieszej pielgrzym‑
ce w  intencji trzeźwości narodu. Natomiast wśród najpopu‑
larniejszych czasopism zawierających treści antyalkoholowe 
należy wymienić dwumiesięcznik „Trzeźwymi Bądźcie” oraz 
miesięcznik „Rycerz Niepokalanej”. 

Jedną z  form niesienia pomocy ludziom przeżywającym 
sytuacje trudne, kryzysy, zagubienie lub uzależnienie jest „te‑
lefon zaufania”. Tematyka podejmowana podczas rozmowy 
telefonicznej dotyczy często funkcjonowania rodziny oraz al‑
koholizmu któregoś z członków rodziny110. 

3.2. Uzależnienie od narkotyków
Narkotyk to środek odurzający pochodzenia roślinnego lub 

syntetycznego, powodujący w zależności od dawki uspokojenie, 
zniesienie bólu, odurzenie, a także euforię lub sen. Jednak wie‑
lokrotne stosowanie tego środka prowadzi do przyzwyczajenia 
i tzw. głodu narkotykowego, a w konsekwencji do narkomanii111.

110 Por. M. Kalinowski, Duszpasterski telefon zaufania, w: Duszpasterstwo ro‑
dzin..., dz. cyt., s. 403 ‑407; P. Landwójtowicz, Duszpasterskie wsparcie 
małżonków i rodzin w kryzysach, w: Towarzyszyć małżeństwu i rodzinie. 
Inspiracje adhortacji apostolskiej „Amoris laetitia” dla duszpasterstwa ro‑
dzin, red. J. Goleń, Lublin: Wydawnictwo KUL 2017, s. 373 ‑385.

111 Zob. W. Rzepa, Narkomania, EK, t. 13, kol. 729 ‑130; G. Chojnicki, 
Narkomania, w: tamże, kol. 730 ‑731.
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„Narkomania” to termin, którym określa się zażywanie 
w sposób nałogowy środków psychoaktywnych. Nauczanie Ko‑
ścioła katolickiego dotyczące takiego zachowania jest stanow‑
cze, ponieważ narkomania: „Wyrządza bardzo poważne szkody 
zdrowiu i życiu ludzkiemu. Jest ciężkim wykroczeniem, chyba 
że wynika ze wskazań ściśle lekarskich. Nielegalna produkcja 
i przemyt narkotyków są działaniami gorszącymi; stanowią one 
bezpośredni współudział w  działaniach głęboko sprzecznych 
z prawem moralnym, ponieważ skłaniają do nich” (KKK 2291). 
Również papież Franciszek w  swoim nauczaniu przestrzega 
przed zażywaniem narkotyków, stwierdzając, że jest to: „Rana 
naszego społeczeństwa. W jej sidła wpada wiele osób. Jej ofiary 
tracą swoją wolność w zamian za tę niewolę, uzależnienie, które 
możemy nazwać chemicznym. Zażywanie narkotyków poważ‑
nie szkodzi zdrowiu, ludzkiemu życiu i społeczeństwu”112. Na‑
leży podkreślić, że narkomania jest zjawiskiem społecznie groź‑
nym, gdyż z  jednej strony dezorganizuje życie osób biorących 
narkotyki, z  drugiej zaś strony wpływa negatywnie na społe‑
czeństwo. Wytrąca ona jednostkę z normalnego toku życia, gdyż 
aktywność człowieka zażywającego narkotyki koncentruje się na 
ich zdobywaniu i  zażywaniu. Nałóg trwający wiele lat powo‑
duje zaburzenia emocjonalności jednostki, dlatego jej zdolność 
odczuwania uczuć miłości, przywiązania, odpowiedzialności za 
bliskich ulega znacznemu ograniczeniu, więzy rodzinne zaś czy 
stosunki emocjonalne z najbliższymi przestają mieć znaczenie113.

112 Franciszek, Papież ostrzega przed narkotykami i nowymi nałogami, w: https://
www.niedziela.pl/artykul/39447/Papiez ‑ostrzega ‑przed ‑narkotykami ‑i  
(dostęp: 20.06.2020). 

113 S. Sabatowski, Narkomania. Podstawowe pojęcia. Słownik wybranych 
terminów związanych ze zjawiskiem narkomanii. Materiały dydaktyczne, 
cz. II, Legionowo: Wydawnictwo CSP 2000, s. 20, 51. 
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Niepokojące jest to, że w  Polsce i  na świecie liczba mło‑
dzieży uzależnionej od narkotyków stale wzrasta114. Wpraw‑
dzie w ostatnich latach w krajach Unii Europejskiej i Stanach 
Zjednoczonych zaobserwowano zmniejszenie dynamiki tego 
zjawiska, co może być wynikiem wprowadzanych na szeroką 
skalę programów profilaktycznych dla młodzieży, jednakże 
trudno określić rzeczywiste rozmiary tego zjawiska, gdyż ist‑
nieją obiektywne przeszkody w  dotarciu do osób uzależnio‑
nych. Wynika to również z  faktu, że zażywanie narkotyków 
w większości krajów jest karalne, w związku z tym narkomani 
nie przyznają się do nałogu. Statystyki dotyczące narkomanii 
młodzieżowej oparte są często na danych szacunkowych, co 
oznacza ich małą dokładność115. 

Dotykając problemu podatności na uzależnienie od narko‑
tyków, zauważa się, że najbardziej skłonne są jednostki o oso‑
bowości niestabilnej, bierne, emocjonalnie zależne, a  także 
o niskiej odporności na stres. Jedną z najważniejszych przyczyn 
nałogu są zaburzenia stosunków rodzinnych, szczególnie nad‑
mierna pobłażliwość, nadopiekuńczość, a  czasami ambiwa‑
lencja matek oraz odrzucające, wrogie postawy ojców. Wśród 
przyczyn nałogu wymienia się także doświadczanie niepowo‑
dzeń szkolnych, które najczęściej wynikają z nieprawidłowości 

114 Na zasięg narkomanii wśród młodzieży w szczególny sposób wpływają takie 
czynniki, jak: 1. nieprawidłowe cechy osobowości, 2. zaburzenia stosun‑
ków interpersonalnych w rodzinie, 3. niepowodzenia szkolne oraz 4. wpływ 
dewiacyjnej grupy rówieśniczej. Por. J.Z. Chmielowiec, Wiedza i postawy 
wobec uzależnień od środków psychoaktywnych w grupach zawodowych: pra‑
cowników służby zdrowia, nauczycieli i policji w województwie lubuskim (nie‑
publikowana rozprawa doktorska), Poznań 2012 [mps ABWr], s. 23 ‑24.

115 P. Jabłoński, Wstęp, w: Uzależnienie od narkotyków. Podręcznik dla te‑
rapeutów, red. P. Jabłoński, B. Bukowska, J.C. Czabała, Łódź: Łódzkie 
Zakłady Graficzne 2012, s. 11.



68

w procesie dydaktycznym i stosunku nauczycieli do uczniów. 
Narkotyk jest często dla osób przeżywających niestabilność czy 
niepowodzenia sposobem na wyjście z sytuacji, która postrze‑
gana jest jako zbyt trudna116.

W Polsce przez lata narkomania uznawana była za zjawisko 
niegroźne społecznie. Sytuacja uległa zmianie pod koniec lat 
60 ‑tych, kiedy narkomania zaczęła rozpowszechniać się wśród 
młodzieży. W  opiniach praktyków i  naukowców ważne jest 
stworzenie osobom uzależnionym możliwości dostępu do róż‑
norodnych form oddziaływań terapeutycznych. Aby leczenie 
mogło być postrzegane jako efektywna i  skuteczna składowa 
ogólnej polityki ograniczania popytu na substancje psychoak‑
tywne, winny być spełnione co najmniej dwa warunki − le‑
czenie musi ograniczać używanie narkotyków oraz duże grupy 
osób uzależnionych muszą mieć dostęp do instytucji leczni‑
czych i pomocowych117. Dlatego w Polsce o terapii narkoma‑
nów mówi się od 1971 r. Wtedy to założono oddział detok‑
sykacji, prowadzony przez znawcę problematyki uzależnień 
lekowych dra Zbigniewa Thillego na terenie Wojewódzkiego 
Szpitala dla Nerwowo i  Psychicznie Chorych w  Lubiążu118. 
Tego typu uzależnionych leczono również w  Szpitalu Psy‑
chiatrycznym Akademii Medycznej w Warszawie. W 1974 r. 
utworzono oddział dla narkomanów przy Szpitalu dla Nerwic 
i Psychicznie Chorych w Garwolinie. Zmianę w podejściu do 
terapii narkomanii zapoczątkował Marek Kotański w paździer‑
niku 1978 r. Bodźcem do wprowadzenia zmian była nie tylko 

116 J. Rogala ‑Obłękowska, Narkomania, w: Wychowanie do życia w rodzi‑
nie..., dz. cyt., s. 83 ‑84.

117 P. Jabłoński, Wstęp, dz. cyt., s. 9.
118 P. Karpowicz, Narkotyki. Jak pomóc człowiekowi i  jego rodzinie?, Biały‑

stok: Instytut Wydawniczy Kreator 2002, s. 170.
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chęć niesienia pomocy osobom uzależnionym, ale także roz‑
czarowanie dotychczasowymi metodami pracy terapeutycznej 
i  jej wynikami. W 1978 r. wraz z  częścią pacjentów i  kadry 
z sanatorium w Garwolinie założył ośrodek w Głoskowie, któ‑
ry stał się kolebką i zaczynem dla działalności terapeutycznej 
i resocjalizacyjnej „Monaru”119. 

Wraz z rozprzestrzenianiem się zakażeń HIV i zachorowań na 
AIDS wśród osób uzależnionych powstawały nowe inicjatywy 
społeczne i państwowe. Nowym wyzwaniem był brak placówek 
do przyjmowania pacjentów HIV ‑dodatnich, dlatego M. Kotań‑
ski w 1984 r. powołał ośrodek Monaru dla osób uzależnionych, 
zakażonych wirusem HIV. W tym zakresie zaczęto wprowadzać 
różnorodne działania edukacyjne i prewencyjne. Wraz z rozwo‑
jem lecznictwa i rehabilitacji uzależnień powstawały nowe formy 
organizacyjne umożliwiające reintegrację społeczną osób leczą‑
cych się, np. hostele czy mieszkania rehabilitacyjne120.

119 „Monar” został zarejestrowany 4.08.1981 r., uzyskując tym samym oso‑
bowość prawną. Wśród reguł obowiązywały w nim m.in.: charyzmatycz‑
ne przywództwo, równość wśród członków społeczności, pełna abstynen‑
cja, ograniczenie dopływu wzorców z zewnątrz oraz budowanie własnych 
norm. J. Siczek, Narkonauci: od uzależnienia do dobrego życia, Warszawa: 
Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza 1994, s. 120 ‑123.

120 Należy zauważyć, że praca terapeutyczna realizowana w ośrodkach „Mo‑
naru” opierała się głównie na dwóch technikach psychoterapii grupowej 
− konfrontacji i oddziaływaniu środowiska. Konfrontacja, zwana także grą 
lub terapią ataku, polegała na otwartym ataku i krytykowaniu jednostki 
w grupie w taki sposób, aby wytworzyć w niej przekonanie, że narkomania 
jest słabością i może być pokonana tylko wtedy, gdy narkoman będzie prze‑
strzegał bezwarunkowo wymagań stawianych mu przez grupę. Oddziały‑
wanie społeczności terapeutycznej polegało natomiast na tym, że jednostka 
żyje, pracuje wewnątrz progresywnie zaprogramowanej struktury i może 
zmienić swój status, a także polepszyć swoje położenie, jeśli wypełni wymo‑
gi społeczności. Zgodnie z procedurami warunkowania instrumentalnego 
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Duszpasterstwo narkomanów
Wobec wyzwań związanych z  uzależnieniem od narkoty‑

ków do pomocy angażowani są również duszpasterze. Duszpa‑
sterstwo takie realizowane jest w ramach duszpasterstwa spe‑
cjalistycznego. Praca duszpasterza z osobami uzależnionymi od 
narkotyków łączy się z koniecznością posiadania charyzmatu, 
czyli szczególnego powołania i predyspozycji do pracy z nar‑
komanami. Duszpasterz zaangażowany w pracę na rzecz nar‑
komanów musi mieć przygotowanie naukowe z dziedziny psy‑
chologii, pedagogiki, resocjalizacji, medycyny pastoralnej oraz 
praktycznej znajomości podstawowych metod psychoterapeu‑
tycznych. Wiąże się to również z ciągłym pogłębianiem przez 
kapłana wiedzy na temat uzależnień oraz najnowszych sposo‑
bów pomocy narkomanom, zwłaszcza w dziedzinie duchowej, 
która przynależy w sposób szczególny do jego zadań121. 

nagradzane były wszelkie przejawy akceptowanych form zachowania, a ka‑
rane te, które nie były przez tę społeczność aprobowane. Najwyższą karę 
stanowiło usunięcie uzależnionego ze społeczności. Przez cały czas prze‑
bywania w ośrodku jednostka miała możliwość alternatywnych wyborów, 
której z jednej strony umożliwiały jej uświadomienie sobie swoich porażek 
i sukcesów, z drugiej zaś miały pomóc w tworzeniu innej hierarchii wartości 
akceptowanych przez narkomanów i wyznaczających ich dalszą autoterapię, 
co było jednym z głównych założeń realizowanych przez społeczność tego 
typu. M. Fiałkowski, Duszpasterstwo narkomanów, w: Teologia pastoralna, 
t. 2, red. R. Kamiński, Lublin: Atla 2 2002, s. 399 ‑401; zob. Ośrodki le‑
czenia narkomanii w Polsce, w: https://www.izito.pl/ws?q=o%C5%9Brod‑
ki%20leczenia%20uzaleznie%C5%84&asid=iz_pl_gb_1_cg1_10&
abt=1&mt=b&nw=g&de=c&ap=&kid=aud ‑318184690290:kwd‑
‑314361033347&aid=42276529105&ac=422&cid=835595880&aid=4
2276529105&kid=aud ‑318184690290:kwd ‑314361033347&locale=pl_
PL&gclid=EAIaIQobChMI ‑qu13JvX7AIVNxoGAB0Xpg1HEAAYASA
AEgL ‑ ‑fD_BwE (dostęp: 24.10.2020).

121  Por. M. Fiałkowski, Duszpasterstwo narkomanów, dz. cyt., s. 396.
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Osobom pracującym w duszpasterstwie narkomanów przy‑
chodzą z pomocą środki masowego przekazu. Mogą one po‑
przez audycje, broszury, ulotki, a  także literaturę popularną 
i specjalistyczną rzetelnie informować o zjawisku narkomanii, 
wskazywać miejsca i  kompetentne osoby, do których można 
zwracać się o pomoc. Łączy się to z  koniecznością wykorzy‑
stania istniejących sieci poradni lub organizowania nowych 
punktów konsultacyjnych czy telefonów zaufania, gdzie moż‑
na uzyskać nie tylko fachową informację na temat narkomanii, 
ale i konkretną pomoc122. 

Wśród metod i  form stosowanych w duszpasterstwie nar‑
komanów skierowanym do ogółu wierzących ważne miejsce 
zajmują wysiłki podejmowane na rzecz kształtowania dojrzałej 
wiary. To właśnie ona winna stanowić oparcie dla człowieka 
w trudnych chwilach życia i wyrażać się głębokim życiem sa‑
kramentalnym i modlitwą, także za osoby uzależnione i ich ro‑
dziny. Jednak najtrudniej jest dotrzeć duszpasterzowi do osób, 
które są oddalone czy nawet uprzedzone do Kościoła. Koniecz‑
ne jest poszukiwanie nowych form docierania do nich z orę‑
dziem ewangelicznym. Najpierw trzeba do nich wyjść, poznać 
ich świat, podjąć próbę zrozumienia ich problemów, poświęcić 
im swój czas, a następnie wysłuchać i zyskać ich zaufanie. 

Istotne wydają się również wysiłki na rzecz zorganizowa‑
nia czasu wolnego dla osób zagrożonych narkomanią. Chodzi 
zatem o  tworzenie przy parafiach świetlic, klubów, kawiare‑
nek, klubów sportowych, które są okazją do regularnych spo‑
tkań, rozmów i kontaktów, a tym samym do wychowawczego 

122 I. Niewiadomska, J. Chwaszcz, A. Nesterenko, Pomoc rodzinom z pro‑
blemem uzależnienia od środków psychoaktywnych, w: Duszpasterstwo ro‑
dzin..., dz. cyt., s. 621 ‑524.
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oddziaływania na spotykającą się tam młodzież. Podobnemu 
celowi służą zawody sportowe, wyjazdy turystyczne, wspólne 
spędzanie wakacji oraz piesze pielgrzymki. Należy w tym miej‑
scu wspomnieć o organizowanej od 1979 r. przez ks. Andrzeja 
Szpaka SDB (†18.11.2017) Ogólnopolskiej Pieszej Pielgrzym‑
ce Młodzieży Różnych Dróg (tzw. hippisowskiej). Początkowo 
była ona częścią pielgrzymki warszawskiej, ale ze względu na 
swoją odrębność, uczestników i sposób zachowania się została 
w 1982 r. wykluczona z niej i stała się samodzielną pielgrzymką. 
Podczas pielgrzymowania każdego dnia uczestnicy mogą brać 
udział we Mszy św., mają możliwość skorzystania z  różnych 
sakramentów: spowiedzi, chrztu, a nawet małżeństwa. Zdarza 
się, że błogosławieni są również nowi małżonkowie, którzy po 
wcześniejszym odbyciu nauk przedmałżeńskich pragną teraz 
uporządkować swoje życie poprzez zawarcie sakramentalne‑
go małżeństwa. Ponadto podczas wędrowania na pielgrzymim 
szlaku organizowane są dyskusje, spotkania z  mieszkańcami 
miejscowości, przez które przebiega trasa pielgrzymki, wysta‑
wiane są misteria oraz inscenizacje teatralne. Pielgrzymka ma 
także swoje radio, które podczas drogi nadaje audycje, mu‑
zykę, a  także modlitwy i prowadzone w gronie pielgrzymów 
panele dyskusyjne123. 

Należy zauważyć, że w Polsce do 1989 r. Kościół nie mógł 
zakładać i  prowadzić ośrodków terapeutycznych i  resocjaliza‑
cyjnych. Obecnie działają takie siedziby, np. Katolicki Ośrodek 
Rehabilitacyjno ‑Readaptacyjny „Betania” (od 1982 r.), ośro‑
dek terapeutyczny w  Giezkowie koło Koszalina (od 2001  r.), 
Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN 
(od 1987  r.), które prowadzi m.in. placówki opiekuńczo‑

123 M. Fiałkowski, Duszpasterstwo narkomanów, dz. cyt., s. 399.
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‑wychowawcze, poradnie leczenia uzależnień i współuzależnień 
czy punkty konsultacyjne. Warto zwrócić uwagę na działalność 
Caritasu, który kieruje sześcioma stacjonarnymi placówkami dla 
osób uzależnionych (od 2009 r.). Działalność taka wiąże się także 
z przygotowaniem odpowiednich programów pomocy osobom 
uzależnionym i ich najbliższym. Programy takie odwołują się do 
wiary, mają służyć nie tylko wyzwoleniu człowieka z nałogu, ale 
także doprowadzić do osobistego spotkania z Bogiem124.

Duszpasterstwo narkomanów w Polsce jest obecnie na etapie 
rozwoju poszukiwania najbardziej adekwatnych, trwałych oraz 
wielowymiarowych metod i  form działalności. Coraz liczniej 
angażują się w nie kapłani, klerycy, zakonnicy oraz ludzie świec‑
cy. Aktywność ta jest wyrazem troski o najuboższych i odrzu‑
conych. We współczesnych czasach człowiek często przeżywa 
różnego rodzaju frustracje, które wywołują: stres, brak higie‑
ny odpoczynku czy niewłaściwe wzorce. Stanowią one pewien 
przyczynek do uzależnienia się młodzieży od narkotyków, do‑
palaczy, cyberseksu, Internetu, a także hazardu i zadłużenia125. 

3.3. Uzależnienie od sekt 
Zjawiska określane współcześnie mianem „sekta” są zróż‑

nicowane i wykraczają poza tradycyjne rozumienie tego poję‑
cia. W przeszłości terminem tym określano grupę wyznawców, 
która odłączyła się od macierzystego Kościoła z przyczyn dok‑

124 Rodziny z osobami uzależnionymi, w: https://rodzina.archidiecezjakato‑
wicka.pl/19 ‑sytuacje ‑trudne/40 ‑rodziny ‑z ‑osobami ‑uzaleznionymi (do‑
stęp: 6.07.2020). 

125 Kościół, narkotyki i narkomania: podręcznik duszpasterski, tłum. J. Króli‑
kowski, red. Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Zdrowia, Poznań: Pallot‑
tinum 2006; W. Żmudziński, Narkomani i Chrystus, Kraków: Wydaw‑
nictwo WAM 2001, s. 20 ‑21.
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trynalnych, liturgicznych, etycznych lub instytucjonalnych126. 
Obecnie sekty czerpią zarówno z chrześcijaństwa, jak i z roz‑
maitych prądów filozoficznych oraz przybierają różne formy. 
Dlatego sektę postrzega się jako grupę religijną mającą własny, 
indywidualny światopogląd wywiedziony z nauki jakiejś wiel‑
kiej religii światowej, lecz nie tożsamej z nią127. Termin „sekta” 
ma w  wielu częściach świata znaczenie pejoratywne, jest on 
również zastępowany określeniami: „nowe ruchy religijne”, 
„religie marginalne”, „nowe religie”, „kulty” itp.128.

126 Czasami spotyka się zarzut, że Kościół katolicki to pewnego rodzaju sekta. 
Podstawowa różnica polega jednak na tym, że sekty są grupami skupiający‑
mi tylko wybranych i zbawionych. Kościół natomiast zwraca się do wszyst‑
kich, jest powszechny i  lokalny. Wśród wyznawców ma zarówno osoby 
wyróżniające się świętością, jak i grzeszników. Nigdy nie będzie mógł skła‑
dać się wyłącznie z wybranych i dlatego nie jest z natury nastawiony na 
odniesienie szybkiego i bezkompromisowego sukcesu, co jest celem sek‑
ty. Chociaż nadal swoją ważność zachowuje zdanie, iż „poza Kościołem 
nie ma zbawienia”, ale Kościół nigdy nie potrafi dać własnym wiernym 
takiej „pewności” zbawienia, jaką „dają” sekty własnym członkom, ponie‑
waż takiej pewności w Piśmie Świętym po prostu nie ma. Jest tylko ufność 
w zbawienie dzięki nieskończonemu miłosierdziu i wierności Boga. Takiej 
pewności nie daje nawet automatyczna przynależność do prawdziwego 
Kościoła. Stąd widać, iż sekty są dalekie od ducha Pisma Świętego, a w swej 
istocie nastawione są przede wszystkim na skuteczność (chodzi tutaj o na‑
bór nowych członków, nie zaś skuteczność rzucanych na początku obiet‑
nic). S. Pyszka, Zadania Kościoła wobec sekt i ruchów religijnych, w: tegoż, 
Kościół katolicki a sekty, Kraków: Wydawnictwo WAM 1994, s. 24 ‑25. 

127 M. Fiałkowski, Działalność sekt i nowych ruchów religijnych a duszpaster‑
stwo, w: https://repozytorium.kul.pl/bitstream/20.500.12153/325/4/
Fialkowski_Dzialalnosc_sekt_i_nowych_ruchow_religijnych_a_dusz‑
pasterstwo_edited.pdf (dostęp: 29.10.2020), por. K. Pierzchała, Kościół 
i sekta w perspektywie współczesnej religijności, „Nurt SVD” 2015, nr 2, 
s. 213 ‑226; M. Fiałkowski, Sekty, LTP, s. 781 ‑785.

128 W polskim prawie używa się określenia „związek wyznaniowy”. Zareje‑
strowanych jest kilka Kościołów i ponad 100 związków wyznaniowych. 
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Poruszając problematykę związaną z funkcjonowaniem sek‑
ty, należy zwrócić uwagę na wyróżniające ją cechy129. Należą 
do nich: ekskluzywizm, izolacjonizm, antyekumeniczność, po‑
siadanie poza Biblią innych „ksiąg objawionych” i „proroctw”, 
a także specyficzna rola przywódcy sekty oraz prozelityzm. Ek‑
skluzywizm używany jest w celu opisania religii w stosunku do 
siebie. Według niego jedna religia, z wyłączeniem wszystkich 
innych, ma prawidłowe rozumienie Boga, posiada prawdę oraz 
środki prowadzące do zbawienia. Kolejną cechą charaktery‑
styczną w funkcjonowaniu sekty jest izolacjonizm. Określenie 
to dotyczy w szczególny sposób członków sekty, którzy są izo‑
lowani od aktualnej rzeczywistości. Niebezpieczne w takim po‑
dejściu jest dążenie, aby należący do sekty zerwali więzi z rodzi‑
ną, a przede wszystkim kontakty z osobami, które nie podziela‑

Prawdopodobnie drugie tyle różnych ugrupowań religijnych działa bez 
rejestracji. W  publicystyce i  literaturze przedmiotu używa się również 
terminów: „ruch religijny”, „nowy ruch religijny”, „grupa wyznaniowa”, 
„grupa religijna” i pojęcia szerszego „grupa kultowa”. W powszechnym 
odczuciu za sektę uważa się grupę wyznaniową szkodliwą i destrukcyjną 
społecznie. Nowe ruchy religijne przede wszystkim poszukają nowych 
ludzi: inteligentnych, wrażliwych, mających ideały, intelektualnie i du‑
chowo ciekawych. B. Ferdek, Sekty i nowe ruchy religijne, Wrocław: Atla 
2 1998, s. 24 ‑25; Z. Drozdowicz, Sekty religijne w nowożytnej Europie, 
Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora 2000, s. 31.

129 Proces werbowania do sekt można podzielić na kilka podstawowych eta‑
pów: Etap I „Uwodzenie” – polega na doprowadzaniu do tego, aby no‑
wicjusz zachwycił się, a przynajmniej zainteresował sektą. Etap II „Zdo‑
bywanie kontroli nad umysłem” – te działania zmierzają do usunięcia 
starego systemu wartości adepta, po to, żeby w  jego miejsce wtłoczyć 
nowe treści i stworzyć lepszą wizję rzeczywistości. III „Formowanie no‑
wej tożsamości” – w tym etapie sekta stara się stworzyć nowy model za‑
chowań, sposób myślenia i odczuwania adepta. Celem tego działania jest 
zastąpienie dotychczasowego światopoglądu. P.T. Nowakowski, Sekty. Co 
każdy powinien wiedzieć, Tychy: Maternus Media 1999, s. 22 ‑24.
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ją przekonań sekty. Wśród wymienianych cech przypisywanych 
sektom jest również antyekumeniczność, która wyraża się w ra‑
dykalnym dystansowaniu się od Kościoła, a  nawet wrogością 
wobec niego, szczególnie względem Kościoła katolickiego.

Ważną rolę w życiu wspólnot chrześcijańskich spełnia Bi‑
blia, która jest księgą objawienia Bożego. Pismo Święte tworzy 
pewien system wartości, w którym najistotniejsze jest budowa‑
nie relacji między człowiekiem a Bogiem. Ujęta jest ona w ję‑
zyk metafor i symboli130. Znacznie inne podejście realizowane 
jest w sektach, gdyż poza Biblią podstawowe księgi stanowią 
„księgi objawione” oraz „proroctwa”, których autorami są 
najczęściej przywódcy lub założyciele sekt. Proroctwom tym 
często przypisuje się większe znaczenie niż Pismu Świętemu, 
co prowadzi do licznych błędów i  wypaczeń doktrynalnych. 
W  funkcjonowaniu sekty należy zwrócić również uwagę na 
specyficzną rolę przywódcy. Zajmuje on w  niej centralne 
miejsce, jest dla jej członków niekwestionowanym autoryte‑
tem. Należący do sekty wierzą w wyjątkową moc i szczególne 
posłannictwo swojego przywódcy, który jest także symbolem 
stabilności sekty, jedności oraz gwarantem jej przetrwania131. 
Kolejną cechą charakterystyczną w funkcjonowaniu sekty jest 
prozelityzm, który przejawia się w dążeniu do nawracania in‑
nych na swoje wyznanie oraz w chęci przyłączenia do sekty jak 
największej liczby osób. Pojawia się pytanie, czy w takim razie 
dążenie do pozyskania nowych wyznawców wiary katolickiej 

130 S. Nagy, Problem człowieka problemem Boga, Lublin: TN KUL 2006, 
s. 39 ‑40.

131 Świeccy zwracają się do rozmaitych guru różnych sekt i nowych ruchów 
religijnych. Tymczasem Kościół katolicki posiada olbrzymi skarbiec wła‑
snych mistrzów duchowych, począwszy od pierwszych ojców Kościoła aż 
do obecnych czasów. P.T. Nowakowski, Sekty..., dz. cyt., s. 26.
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nie jest czymś złym? Sobór Watykański II naucza, że „Kościół 
surowo zabrania zmuszać kogoś do przyjęcia wiary lub dopro‑
wadzać do niej czy przynęcać niegodziwymi środkami” (DM 
13). Ojcowie soborowi dodają również, że „w  rozpowszech‑
nianiu wiary religijnej trzeba zawsze wystrzegać się wszelkiej 
działalności, która miałaby posmak przymusu albo nieuczci‑
wego nakłaniania, zwłaszcza w stosunku do ludzi prostych czy 
ubogich” (DH 4). Sobór Watykański II zwraca jednak szcze‑
gólną uwagę na potrzebę ewangelizacji, czyli głoszenia Jezusa 
Chrystusa jako Zbawiciela wszystkich ludzi. Gdyby Kościół 
nie realizował misyjnego nakazu Chrystusa: „Idźcie więc i na‑
uczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w  imię Ojca 
i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28,19), przestałby być Kościo‑
łem. Przeciwieństwem do tak rozumianej misyjności Kościoła 
są sekty, w których stosowanemu prozelityzmowi towarzyszy 
radykalny rygoryzm moralny, a także odrzucenie kompromi‑
sów oraz fanatyzm132.

Poruszając zagadnienie związane z uzależnieniem od sekt, 
należy zwrócić uwagę na przyczyny, które powodują, że ludzie 
do nich wstępują. Wśród nich wymienia się przyczyny spo‑
łeczne, kulturowe, psychologiczne i  wynikające ze stosowa‑
nia technik werbowania, szkolenia oraz indoktrynacji133. Do 
pierwszych z  wymienionych przyczyn należą te, powodujące 
konsekwencje społeczne, wśród których szczególną uwagę 
zwraca się na kryzys rodziny, a  także organizacji społecznych 
i  Kościołów. Zjawisko to wywołuje przede wszystkim nieza‑

132 Por. M. Libiszowska ‑Żółtowska, Nowe ruchy religijne i misje ewangeliza‑
cyjne. Odwieczne tęsknoty w nowych narracjach, „Roczniki Nauk Społecz‑
nych” 2019, t. 11(47), nr 4, s. 114 ‑118. 

133 E. Kosińska, M. Gajewski, Sekty − religijny supermarket, Kraków: Rubi‑
kon 2000, s. 23 ‑25.
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dowolenie z istniejących struktur społecznych, przez co wiele 
osób odcina się, a nawet neguje obowiązujący porządek spo‑
łeczny. Wśród niepokojących zjawisk zauważa się konsumpcyj‑
ny styl życia, nietrwałość więzi małżeńskiej oraz utratę autory‑
tetu rodziców w oczach dzieci. Rodzina niejednokrotnie prze‑
staje pełnić swoją podstawową rolę, którą jest wychowywanie 
dzieci w świetle zasad moralnych i wartości duchowych. Pro‑
blemem staje się również brak czasu na budowanie i pielęgno‑
wanie więzi rodzinnych, które przez to się rozluźniają. Do sekt 
werbowani są przede wszystkim ludzie szukający rozwiązania 
swoich życiowych problemów, często o nieuregulowanej sytu‑
acji małżeńskiej, żyjący w  związkach nieformalnych, a  także 
katolicy, którzy weszli w konflikt religijno ‑moralny z Kościo‑
łem lub księdzem. Często werbowani są również ludzie, któ‑
rzy przeżyli tragedię czy śmierć kogoś bliskiego. Takie sytuacje 
wykorzystują sekty, oferując człowiekowi nowe struktury oraz 
nowy porządek społeczny. Dlatego we współczesnych czasach 
człowiek skłonny jest szukać w  sektach ciepła i  braterstwa, 
gdyż nie znajduje tych wartości w  domu rodzinnym. Czło‑
wiek doświadczający trudnej sytuacji zostaje do sekty przyję‑
ty, wysłuchany i najczęściej spotyka się tam z uznaniem i  ze 
zrozumieniem. Na tej bazie sekty tworzą wspólnoty i  grupy 
oparcia dla osób rozczarowanych i zbuntowanych, przywraca‑
jąc im w pewnym sensie poczucie stabilności i bezpieczeństwa. 
Zauważa się również u  osób wstępujących do sekt zerwanie 
dotychczasowych przyjaźni oraz unikanie kontaktu z osobami 
ze „starego” otoczenia134.

134 A. Wawrzonkiewicz ‑Słomska, P. Cabak, Sekty jako zagrożenie dla człowie‑
ka, „Problemy Współczesnej Pedagogiki” 2016, nr 2(1), s. 86.
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Ważny w  uzależnieniu od sekt jest również czynnik kul‑
turowy, ponieważ współczesną kulturę znamionuje spłycenie, 
wewnętrzne rozdarcie, jak również zanikanie wrażliwości na 
sacrum. Coraz szersze kręgi zatacza kultura śmierci, charak‑
teryzująca się lekceważeniem godności osoby ludzkiej oraz 
brakiem szacunku dla ludzkiego życia. Pojęcia „cywilizacja 
śmierci” lub „kultura śmierci” wprowadził papież Jan Paweł II. 
W  encyklice Evangelium vitae papież zwracał uwagę, że „we 
współczesnym kontekście społecznym, naznaczonym przez 
dramatyczną walkę między «kulturą życia» a «kulturą śmierci», 
należy wykształcić w sobie silny zmysł krytyczny, pozwalający 
na rozeznanie prawdziwych wartości i autentycznych potrzeb” 
(EV 95). Nauczanie papieskie jest odniesieniem do naucza‑
nia Kościoła katolickiego, które potępia takie działania, jak: 
aborcja, eutanazja, morderstwo, ludobójstwo, antykoncepcja 
oraz metody zapłodnienia in vitro. Osoba zwerbowana do sek‑
ty często porzuca swój dotychczasowy światopogląd, bezkry‑
tycznie przyjmując poglądy grupy, co wiąże się z odrzuceniem 
zasad dotychczas wyznawanej religii.

Przyczyny psychologiczne uzależnienia od sekt powodują, 
że człowiek wewnętrznie rozbity i zagubiony poszukuje oparcia 
w grupie. Tutaj szuka on również silnego autorytetu, który go 
zrozumie, pomoże i udzieli stosownych rad. Należy zauważyć, 
że sekty tworzą często małe grupy, w których ludzie mogą za‑
spokoić swoje potrzeby psychiczne, znaleźć schronienie przed 
niepewnością, brakiem akceptacji i ryzykiem. Zbyt mało mówi 
się o konsekwencjach dla zdrowia psychicznego zwerbowanej 
osoby, których niebezpiecznym przejawem jest m.in. występo‑
wanie huśtawki nastrojów − począwszy od euforycznej radości, 
kończąc na depresji. Przeżywa ona nieuzasadnione lęki, depre‑
sje, które nie dają się leczyć farmakologicznie. Czasami osoba 



80

taka sprawia wrażenie opanowanej przez demony, co wyma‑
gałoby interwencji egzorcysty. „Uzależniony” od sekty często 
nie może odnaleźć się w normalnie funkcjonującym świecie. 
Osoba zwerbowana do sekty wobec niezrozumienia otoczenia 
często odosabnia się i ucieka przed rzeczywistością135. 

Warto również zwrócić uwagę na techniki werbowania, 
szkolenia i indoktrynacji stosowane przez sekty. Zwraca się tu‑
taj szczególną uwagę na szereg metod nacisku, np. „bombardo‑
wanie miłością”, metody przebudowy świadomości i kontroli 
umysłu, manipulowania poczuciem winy, stopniowe i delikat‑
ne wprowadzanie konwertyty w sektę, możliwość stosowania 
metody „prania mózgu”, hipnozy i  środków odurzających. 
Należy zauważyć, że człowiek podejmujący decyzję wstąpienia 
do sekty może kierować się również chęcią zdobycia korzyści 
finansowych i politycznych, możliwością zdobycia atrakcyjnej 
pracy oraz zwykłą ludzką ciekawością136. 

Problem powstawania nowych ruchów religijnych towarzy‑
szy chrześcijaństwu od bardzo dawna. Sekty obiecują człowie‑
kowi wolność, a przynoszą zniewolenie, zapewniają o prawdzie 
i spełnieniu, a w konsekwencji są miejscem ludzkiego nieszczę‑
ścia i cierpienia. Niektóre grupy religijne uważają, że droga do 
zbawienia wiedzie przez wstąpienie w ich szeregi. Czasami te 
nowe religie pomagają swym adeptom doznać nowych przeżyć 
duchowych, Bożej obecności oraz miłości. Najczęściej jednak 
sekty sprowadzają człowieka na manowce wiary137.

135 E. Kosińska, M. Gajewski, Sekty..., dz. cyt., s. 63 ‑65.
136 P. Szuppe, Nowe ruchy religijne z perspektywy teologiczno ‑duszpasterskiej 

Kościoła katolickiego, Lublin: Polihymnia 2017, s. 359.
137 E. Mantykiewicz, Przyczyny powstawania i funkcjonowania sekt w Polsce, 

w: https://szkolnictwo.pl/index.php?id=PU0366 (dostęp: 20.07.2020).
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Kościół wobec sekt
Eksperci zajmujący się problematyką sekt, np. psychologo‑

wie, terapeuci, jak również członkowie rodzin doświadczonych 
przez sekty przyznają, że łatwiej jest zapobiegać wstępowaniu 
ludzi do sekt, niż później podejmować próby wyciągnięcia ich 
z tych grup. Ważną rolę do spełnienia w tej kwestii ma Kościół. 
Dlatego zjawisko związane z powstawaniem i działalnością sekt 
należy traktować nie tylko jako zagrożenie dla Kościoła, ale 
przede wszystkim jako wyzwanie dla duszpasterzy138. Strategia 
Kościoła wobec sekt powinna koncentrować się przede wszyst‑
kim na rzetelnym informowaniu wiernych o  ich działalności, 
pogłębianiu wiedzy religijnej małżeństw i rodzin, trosce o litur‑
gię i modlitwę w małżeństwie i rodzinie oraz na dbałości o roz‑
wój stowarzyszeń i ruchów zrzeszających małżeństwa i rodziny.

Rzetelna informacja jest prawdziwa, jeśli wszystkie jej ele‑
menty znajdują odzwierciedlenie w  rzeczywistości, a  źródła 
jej pochodzenia są wiarygodne. Przekaz jej nie powinien roz‑
budzać ciekawości i  reklamować działalności sekty. Dlatego 
istotne informacje o zagrożeniu sekt mogą być przekazywane 
podczas katechez, rekolekcji i misji, a także konferencji wygła‑
szanych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Wskazane byłoby również pogłębianie wiedzy religijnej 
małżeństw i rodzin. Pomocą w realizacji tego zadania byłoby 
podjęcie stałej współpracy ze specjalistami i ośrodkami zajmu‑
jącymi się fenomenami sekt. Kolejnym krokiem mogłoby być 
tworzenie punktów konsultacyjnych, poradni oraz ośrodków 

138 Jednym z  wyzwań jest zapewnienie wiernym ducha „komunii”, życz‑
liwości, braterstwa i przyjaźni. Dlatego wierni nie powinni patrzeć na 
Kościół jako instytucję usług religijnych, w której można załatwić for‑
malności od chrztu do pogrzebu. Por. tamże, s. 25. 
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służących pomocą osobom pokrzywdzonym przez sekty, jak 
również zbieraniem o nich informacji. W informowaniu spo‑
łeczności o sektach i ośrodkach, poradniach i punktach, gdzie 
można uzyskać pomoc, należy wykorzystać katolicką prasę, 
strony internetowe, jak również gablotki przykościelne i  bi‑
blioteki parafialne. 

Sekty wykorzystują ignorancję ludzi wierzących, dlatego 
należałoby zachęcać wiernych do pogłębiania wiedzy religijnej. 
Niestety wielu katolików zaniedbuje troskę o swoją wiarę, co 
skutkuje nieznajomością jej podstawowych prawd i niestoso‑
waniem jej w życiu codziennym. Należy również zwrócić uwa‑
gę na słabą znajomość Pisma Świętego przez katolików i  jego 
poprawną interpretację. Dlatego wypadałoby dowartościować 
przede wszystkim katechezę rodzinną i formację biblijną mał‑
żeństw i  rodzin. Pomocna może się tutaj okazać zachęta do 
pogłębiania wiedzy religijnej przez czytanie książek religijnych 
i sięganie po prasę katolicką139. 

W celu zapobiegania werbowaniu ludzi do sekt wskazana 
jest troska duszpasterzy o poznawanie i godne przeżywanie li‑
turgii oraz zachęta do praktykowania modlitwy przez małżon‑
ków i  rodziców. W  obecnych czasach obserwuje się znaczne 
zaciekawienie katolików duchowością, technikami medyta‑
cyjnymi oraz poszukiwaniem mistrzów i przewodników życia 
duchowego. Zainteresowanie to wykorzystują również sekty, 
dlatego w  duszpasterstwie należy zwrócić uwagę na prakty‑
kę modlitwy i  formy kultu. Należy przypominać, że przede 
wszystkim Kościół w swoim skarbcu wiary posiada bogactwo 
duchowości i tradycji liturgicznych, które są zdolne zaspokoić 
potrzeby człowieka. Szczególnym miejscem w liturgii Kościoła 

139 H. Wrońska, Katecheza w rodzinie, dz. cyt., s. 480 ‑487. 
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jest niedzielna Eucharystia. Św. Łukasz w Dziejach apostolskich 
wyraźnie wskazuje, że apostołowie, realizując polecenie Chry‑
stusa: „Codziennie trwali jednomyślnie w  świątyni, a  łamiąc 
chleb po domach, spożywali posiłek w radości i prostocie ser‑
ca. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan 
zaś przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zba‑
wienia” (Dz 2,44 ‑47). Współcześnie często mówi się o  obo‑
wiązku niedzielnej Eucharystii oraz o tym, czym Ona jest, ale 
nie pokazuje się, w jaki sposób należy przeżywać tę Wielką Ta‑
jemnicę Wiary. Dlatego ważne jest jej staranne przygotowanie 
i czynne w niej zaangażowanie katolików. Nie można również 
zapomnieć o potrzebie wyjaśniania symboli, gestów oraz zna‑
ków liturgicznych140. 

Jako formę przeciwdziałania sektom wymienia się potrze‑
bę rozwijania stowarzyszeń i ruchów zrzeszających małżeństwa 
i rodzinny. Należy zwrócić uwagę na różnorodność form orga‑
nizowania się wiernych w Kościele141. Stowarzyszenie obejmuje 
określoną grupę osób zrzeszających się w celu osiągnięcia okre‑
ślonych celów związanych z życiem Kościoła (zob. DA 19 ‑21, 
KPK, kan. 298 ‑339). Zadania stojące przed stowarzyszenia‑
mi dotyczą doskonalenia życia chrześcijańskiego, popierania 
publicznego kultu religijnego i  nauczania chrześcijańskiego, 
podejmowania inicjatyw ewangelizacyjnych, praktykowania 
dzieł pobożności, podejmowania akcji charytatywnych oraz 
przenikania porządku doczesnego duchem chrześcijańskim 
(KPK, kan. 298; DA 19). Ruch religijny to zbiorowość o dość 

140 Por. P. Goliszek, Katecheza młodzieży i dorosłych o małżeństwie i rodzinie, 
w: Towarzyszyć małżeństwu i rodzinie..., dz. cyt., s. 245 ‑253.

141 Najbardziej miarodajny podział zaproponował św. Jan Paweł II w adhor‑
tacji apostolskiej Christifideles laici. Papież wymienił formy zrzeszania się 
wiernych w grupach, stowarzyszeniach, ruchach i wspólnotach (ChL 29).
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luźnej strukturze, wymagająca od swoich członków większe‑
go zaangażowania i  wyraźnego określenia tożsamości religij‑
nej. Współczesne małżeństwa i rodziny otrzymują możliwość 
budowania wspólnot religijnych zdolnych do kształtowania 
klimatu zaufania oraz bliskości i  serdeczności. Stowarzysze‑
nia i ruchy religijne są dla katolickich małżeństw szkołą wiary, 
formacji do odpowiedzialności za Kościół i świat. Istotne jest 
także wychowanie katolików świeckich do podejmowania od‑
powiedzialnych zadań i funkcji w Kościele. 

3.4. Uzależnienie od pornografii
Wśród uzależnień, które uderzają w  rodzinę, jest również 

pornografia. Na to uzależnienie należy uwrażliwiać zarówno 
rodziców, młodzież, jak i dzieci. Przez „uzależnienia” rozumie 
się „każdy proces, który sprawia, że osoba uzależniona prze‑
staje kierować swoim życiem, co w następstwie prowadzi do 
jej degradacji i wnosi w jej życie przejawy stopniowego znisz‑
czenia”142. Pornografia rozpowszechniana jest w celach komer‑
cyjnych. Stoi za tym najczęściej chęć zysku lub zdobycia part‑
nera seksualnego. Rozpowszechnianie pornografii może mieć 
również cel ideologiczny, prowadzący do demoralizacji innych. 
Przedsiębiorstwa pornograficzne nie mają nic przeciwko temu, 
aby osoba uzależniła się całkowicie od ich produktów143. 

W  ramach lepszego zrozumienia procesu uzależniania się 
od pornografii amerykański psycholog Viktor Cline podzielił 
go na kilka stadiów, tj. uzależnienie, eskalację, odczulenie i od‑
grywanie. Jednak inni autorzy zwracają uwagę na jeszcze jedno 
stadium, które odgrywa ważną rolę w początkowym stadium 

142 E. Mantykiewicz, Przyczyny powstawania i funkcjonowania sekt..., dz. cyt. 
143 Tamże.
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uzależnienia od pornografii, a  mianowicie wczesną ekspozy‑
cję. Stadium to charakteryzuje się tym, że człowiek już od naj‑
młodszych lat zaczyna oglądać pornografię. Często żywi prze‑
konanie, że nie jest to dla niego szkodliwe. Oglądane sceny 
zostają jednak w  ludzkiej podświadomości, nie dając o  sobie 
zapomnieć. Pierwsze stadium według V. Cline’a to uzależnie‑
nie, które powoduje, że pornografia staje się stałym elemen‑
tem życia, z którego człowiek uzależniony nie może już zrezy‑
gnować. Następnym stadium uzależnienia jest eskalacja − jej 
przejawem jest chęć sięgania po coraz mocniejsze treści zwią‑
zane z pornografią. To, co wcześniej powodowało u człowieka 
obrzydzenie, w tym stadium staje się podnieceniem. Kolejne 
stadium to odczulanie powodujące, że człowiek staje się nie‑
czuły na to, co widzi. Nawet najdrastyczniejsza pornografia już 
nie powoduje podniecenia. Człowiek szuka czegoś więcej, tzw. 
dreszczyka emocji, ale nie może tego nigdzie znaleźć. Ostatnim 
stadium jest seksualne odgrywanie. Jest to moment, w którym 
człowiek zaczyna odgrywać to, co widział. Jak wcześniej do od‑
wzorowywania scen najczęściej korzystał z gadżetów, tak teraz 
łupem odgrywania pada najczęściej inna osoba144. Należy za‑
uważyć, że szkodliwość pornografii zależy od wielu czynników, 
m.in. wieku145, od którego rozpoczął się kontakt z pornografią, 

144 V.B. Cline, Skutki pornografii, Gdańsk: TOR, Human Life International‑
‑Europa 1996, s. 34 ‑35.

145 Uzależnienie panerotyzmu definiuje się jako miłość o  silnym podłożu 
zmysłowym, odnosząca się do większej liczby ludzi, dotycząca jakiejś 
grupy społecznej. Im wcześniejszy i częstszy kontakt z pornografią, tym 
większa erotyzacja psychiki, tzw. panseksualizm: marzenia senne, wypo‑
wiedzi, żarty, zabawy i  „twórczość” o  charakterze seksualnym, prowo‑
kacyjne zachowania. Zauważa się również zaburzenia zachowania, np. 
ucieczki, problemy szkolne, sięganie po używki, objawy nerwicowe, po‑
datność na uwiedzenie i prostytucję, rozwój dewiacji seksualnych i pa‑
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częstotliwość kontaktów, rodzaju używanych materiałów, me‑
chanizmów kontroli emocji, cech temperamentu i osobowości 
oraz związków uczuciowych z innymi146.

Poruszając zagadnienie pornografii, należy zwrócić uwagę, 
że działa ona również destrukcyjnie na współżycie seksualne 
w  małżeństwie. Sztucznie kreowane obrazy erotyczne stop‑
niowo zakorzeniają się w  umyśle, wypełniając go. Nabytych 
wyobrażeń małżonkowie nie będą w stanie szybko wymazać, 
ponieważ uaktualniają się one w czasie stosunku seksualnego. 
Mogą prowadzić również do porównywania zachowania seksu‑
alnego współmałżonka z zachowaniami ukazanymi w materia‑
łach pornograficznych147. 

Małżonkowie winni zdawać sobie sprawę, że oznaką wkra‑
dającego się zła w ich relacje mogą być niepokój i cierpienie. 
Warto odnieść się w tej sytuacji do słów Jezusa, który nauczał, 
że „jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie 
moimi uczniami i  poznacie prawdę, a  prawda was wyzwoli” 
(J 8,31 ‑32). Stając w  prawdzie, człowiek zauważa, że to, co 
na początku sprawiało zadowolenie w  pożyciu małżeńskim, 
wraz z upływającym czasem może być przyczyną narastającego 
dramatu. Specyfika zadowolenia seksualnego może sprawić, że 
poszukiwanie przyjemności stanie się celem samym w  sobie. 
Takie podejście może uzależnić człowieka i prowadzić go do 
„[...] nałogu analogicznego do uzależnień od alkoholu czy na‑
wet narkotyku. […] nie tylko przyjemność płciowa, ale rów‑

tologii, również związanych z czynami kryminalnymi. D. Kornas ‑Biela, 
Pornografia, w: Wychowanie do życia w rodzinie..., dz. cyt., s. 158. 

146 Tamże, s. 157.
147 Por. D.A. Scott, Pornografia, Gdańsk: TOR, Human Life International‑

‑Europa 1995, s. 22. 
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nież wyobrażenia czy marzenia o treści seksualnej i korzystanie 
z pornografii mogą stać się prawdziwymi uzależnieniami”148.

Wraz z utrwalaniem się pornografii pojawia się coraz mniej‑
sza szansa na przeżywanie miłości małżeńskiej w wymiarze du‑
chowym. W porządku ludzkiego doświadczenia miłości, naj‑
pierw mówimy o miłości instynktownej, następnie o miłości 
zmysłowej, aż wreszcie kształtuje się miłość duchowa płynąca 
z woli i  obejmująca umysł. Jednak prawdziwa miłość płynie 
z woli, dlatego człowiek kocha drugiego człowieka, ponieważ 
tego chce. Jednym z  powodów braku doświadczania miłości 
duchowej jest grzech. Tym bardziej długotrwałe sięganie po 
materiały pornograficzne powoduje zanik wrażliwości na po‑
trzeby innych, a  także stopniową i  coraz bardziej agresywną 
prymitywizację relacji emocjonalnych. Taka postawa powodu‑
je osłabienie wiary w małżeństwo, które winno być postrzega‑
ne jako trwały i twórczy związek. Efektem ubocznym systema‑
tycznego sięgania po materiały pornograficzne może być sytu‑
acja, że człowiek „zaczyna uznawać związki niemonogamiczne 
za coś normalnego i naturalnego”149. W  ten sposób wchodzi 
w nową rzeczywistość, która rządzi się własną logiką. Odda‑
la się on od świata przepojonego duchem chrześcijaństwa, nie 
uznając porządku wprowadzonego przez Boga.

Kościół wobec nagości i pornografii
W języku biblijnym Nowego Testamentu na określenie ciała 

używa się dwóch słów − soma i sarks. Pierwsza forma oznacza 

148 K. Meissner, Płciowość człowieka w kontekście wychowania osoby ludzkiej, 
w: Boża tajemnica płci, miłości, macierzyństwa, Warszawa: Wydawnictwo 
„Jerozolima” 1980, s. 28.

149 Por. D.A. Scott, Pornografia, dz. cyt., s. 14.
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ciało żywe bez piętna grzechu i  obciążenia śmiercią ducho‑
wą. Druga zaś odnosi się do ciała ludzkiego widzianego od 
strony zniszczalności człowieka, która akcentuje szczególnie 
ludzki wymiar ciała. Warto zauważyć, że to forma sarks dotyka 
problemu nagości człowieka, a także grzeszności − zależy ona 
od tego, czemu nagość w konkretnym wypadku służy oraz ja‑
kiego stosunku do ciała jest wyrazem. Warto zwrócić uwagę 
na nauczanie św. Pawła, który do ludzkiego ciała porównuje 
Kościół, będący Mistycznym Ciałem Chrystusa. Przypomina 
również, że ciało człowieka jest „świątynią Ducha Świętego” 
(por. 1 Kor 6,15,19). 

W odniesieniu do ciała zauważa się, że generalnie nagość 
nie jest grzechem. Nagości nie wymieniają tzw. katalogi grze‑
chów zawarte w  Piśmie Świętym ani powszechnie dostępne 
opracowane rachunki sumienia. Dlatego nagość sama w sobie 
nie może być grzechem, gdyż ludzkie ciało samo w sobie nie 
jest złe. Według Biblii do chwili popełnienia grzechu pierwo‑
rodnego ludzie chodzili nago i w pewnym sensie „nie dostrze‑
gali tego”, a sam fakt nagości był dla nich oczywisty150.

Zagadnienie nagości to przede wszystkim kwestia godności 
ludzkiego ciała. Człowiek jest najważniejszym stworzeniem, 
ponieważ to po jego stworzeniu wszystko, co Bóg uczynił, 
było bardzo dobre (Rdz 1,51). To człowiek jest obrazem Boga 
poprzez swoją osobowość, czyli wolną wolę, samoświado‑
mość oraz autorefleksję. Godność człowieka wyraża się przede 
wszystkim poczuciem własnej wartości, a także zachowaniem, 
które winno zasługiwać na szacunek innych ludzi. Natomiast 
nagość, podobnie jak kontakty intymne, należy do sfery życia 

150 J. Miras, J.I. Baňares, Małżeństwo i  rodzina. Wprowadzenie teologiczne, 
przeł. B. Jakubowski, Poznań: Wydawnictwo św. Wojciecha 2009, s. 14 ‑16. 
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prywatnego. Człowiek ma prawo do ochrony swego ciała przed 
niepożądanymi spojrzeniami. Prawo to rodzi także obowiązek 
troski o własne ciało i ciało innych ludzi151. 

Nagość i  pornografia wiążą się zazwyczaj z  nieczystością 
spojrzeń. Nigdy nie jest nieczystym spojrzenie niewinne i bez 
złej myśli, obojętnie, ku czemu byłoby skierowane152. Pełniej‑
sze wyjaśnienie pornografii daje nam Katechizm Kościoła kato‑
lickiego, który naucza: „Polega na wyrwaniu aktów płciowych, 
rzeczywistych lub symulowanych, z  intymności partnerów, 
aby w sposób zamierzony pokazywać je innym. Znieważa ona 
czystość, ponieważ stanowi wynaturzenie aktu małżeńskiego, 
wzajemnego intymnego aktu małżonków. Narusza poważnie 
godność tych, którzy jej się oddają (aktorzy, sprzedawcy, pu‑
bliczność), ponieważ jedni stają się dla drugich przedmiotem 
prymitywnej przyjemności i  niedozwolonego zarobku. Prze‑
nosi ona ich wszystkich w świat iluzoryczny. Pornografia jest 
ciężką winą. Władze cywilne powinny zabronić wytwarzania 
materiałów pornograficznych” (KKK 1354). Dlatego dobro‑
wolny udział w  przygotowaniu czy rozpowszechnianiu szko‑

151 Przejawami zwykłego, codziennego szacunku dla ciała są: utrzymanie 
w czystości, odpowiednie ubieranie, leczenie w razie choroby oraz zaspo‑
kajanie jego słusznych potrzeb (m.in. jedzenie, picie).

152 Gdy mowa jest o nieczystości spojrzeń, to warto zauważyć, że zależy ono 
od: a) natury samego przedmiotu, który niesie sam z  siebie poważne 
niebezpieczeństwo podniecenia; b) intensywności spojrzeń, jeżeli spoj‑
rzenie jest przelotne, nie ma grzechu ciężkiego; jeżeli długotrwałe, niesie 
niebezpieczeństwo podniecenia; c) chęci wywołania podniecenia, gdy 
istnieje racja usprawiedliwiająca, np. w  przypadku cenzorów tekstów, 
krytyków literackich oraz wykładowców. Wtedy oglądanie obrazów czy 
czytanie literatury nawet pornograficznej będzie dozwolone. Por. J. Szy‑
mański, Pornografia a środki społecznego przekazu, „Studia Włocławskie” 
2007, nr 10, s. 224 ‑227. 
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dliwych dzieł winien być uważany za poważne zło moralne. 
Pornografia (podobnie jak narkotyk) wytwarza uzależnienie 
i popycha ludzi do szukania wytworów coraz bardziej podnie‑
cających i wynaturzających. Uruchamia ona również mecha‑
nizmy poszukiwania i doznawania coraz mocniejszych wrażeń 
i przeżyć aż do poważnych przestępstw włącznie.

W Polsce pornografia jest ustawowo zabroniona. Zakazuje 
jej art. 202 Kodeksu karnego, w którym jest m.in. mowa o tym, 
że „kto publicznie prezentuje treści pornograficzne w taki spo‑
sób, że może to narzucić ich odbiór osobie, która tego sobie nie 
życzy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo po‑
zbawienia wolności do lat 2” (zob. Kodeks karny, art. 202 § 1). 
Wiele podmiotów powołuje się również na przepisy zapisane 
w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w art. 68 stwierdzające, 
że „każdy ma prawo do ochrony zdrowia”. Niestety, prawo 
w tym zakresie jest często nierespektowane153. 

Ważnym zagadnieniem odnoszącym się do nagości i  por‑
nografii jest próba leczenia tego uzależnienia. Pierwszym kro‑
kiem, jaki winien uczynić człowiek uzależniony, to przyznać 
się przed sobą, że ten problem go dotyczy. W niektórych przy‑
padkach wpływ na trudność w stanięciu w prawdzie przed sobą 
mogą mieć pewne zdarzenia z przeszłości, jak np. molestowa‑

153 W przyszłości ma powstać ustawa ograniczająca dostęp do treści por‑
nograficznych dla dzieci i  młodzieży. Zadanie to zostało powierzone 
nowo powołanej Radzie Rodziny. Punktem wyjścia do prac ma być pro‑
jekt ustawy o ochronie małoletnich przed treściami pornograficznymi 
przygotowany przez Stowarzyszenie „Twoja Sprawa”, którego głównym 
celem jest skuteczniejsza weryfikacja wieku odbiorców treści pornogra‑
ficznych. Obecnie jedyną blokadą, na którą trafiają użytkownicy sieci, 
jest ramka z pytaniem „czy masz ukończone 18 lat?”, która nie stanowi 
wystarczającego zabezpieczenia przed sięganiem po treści pornograficzne 
przez osoby niepełnoletnie.
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nie seksualne, co jeszcze bardziej utrudnia uwolnienie się od 
pornografii. Potrzebna jest również pomoc kogoś z zewnątrz, 
kto pomoże w przezwyciężeniu zamkniętego kręgu, skrytości. 
W  tej sytuacji zaleca się, aby dokonać wyboru kogoś, komu 
dana osoba ufa i może zwierzyć się ze swojego uzależnienia. 
Może to być ktoś, kto zawodowo zajmuje się udzielaniem po‑
rad borykającym się z uzależnieniami, np. ksiądz, pastor, tera‑
peuta czy lider organizacji młodzieżowej. 

W czasie, gdy zwiększa się zagrożenie uzależnienia od por‑
nografii, dochodzi do głosu krytyka na temat braku dobrze 
opracowanych programów, które całościowo opisywałyby pro‑
ces wychodzenia z tego nałogu. Jedną z pomocy edukacyjnych 
jest książka pt. Wolny, aby kochać. Uwolnić się od pornografii, 
opracowana przez zespół ze wspólnoty katolickiej „Emmanuel” 
we Francji. Proces wychodzenia z uzależnienia ujęty jest w pro‑
gramie rozpisanym na czterdzieści dni, zgrupowanych w sześć 
etapów. Pierwszą kwestią jest odnalezienie przez uzależnionego 
utraconego sensu życia. Drugi etap ma doprowadzić do prze‑
konania, że wyjście z uzależnienia jest możliwe. Trzeci − polega 
na poznaniu funkcjonowania swojej osoby, czyli ciała, ducha, 
uczuć, rozumu, woli i  pamięci oraz relacji międzyludzkich. 
Czwarta faza to stopniowe przezwyciężanie i wychodzenie z na‑
łogu. Na piątym etapie człowiek podejmuje pracę nad odbu‑
dową czterech filarów swojego życia: relacji z Bogiem, z  sobą 
samym, z innymi ludźmi oraz ze światem. Ostatni, szósty etap 
polega na umocnieniu filarów i spojrzeniu w przyszłość154.

Kościół w  trosce o  człowieka, zarówno w Polsce, jak i na 
świecie, jest świadom wielkiego wyzwania i zagrożenia, które 

154 Wolny, aby kochać. Uwolnić się od pornografii, red. E. Jacquinet, Kraków: 
Fundacja PUSTELNIA.PL 2020, s. 134 ‑136.
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niesie ze sobą pornografia. Zauważa pewien progres związany 
z tym uzależnieniem. Do niedawna zarówno lekarze, jak i na‑
ukowcy byli przekonani, że aby człowiek się uzależnił, potrzeb‑
na jest substancja podana z zewnątrz, np. nikotyna z papiero‑
sów, alkohol czy narkotyki. Obecnie znany jest dokładnie me‑
chanizm neurobiologiczny uzależnień do tej pory określanych 
mianem czysto behawioralnych (związanych z zachowaniem). 
Okazuje się, że uzależnienie od pornografii jest najtrudniej‑
sze do opanowania. Dlatego wierni, ale i hierarchowie zaczy‑
nają zdawać sobie sprawę, że Kościół nie poradzi sobie z tym 
problemem tylko w konfesjonale, poprzez sakrament pokuty 
i pojednania. Potrzeba tutaj podjęcia przedsięwzięć na szerszą 
skalę, m.in. głoszenia homilii i  podejmowania modlitw bła‑
galnych poruszających problem pornografii, oferowanie prak‑
tycznych wskazówek dotyczących tworzenia bezpiecznych śro‑
dowisk cyfrowych w domu, jak również tworzenia programów 
profilaktycznych zapobiegających uzależnieniu155.

Należy zauważyć, że leczenie tych uzależnień jest trudne, 
dlatego należałoby więcej uwagi poświęcać profilaktyce pole‑
gającej na uświadamianiu przede wszystkim dzieci i młodzie‑
ży, tworzeniu grup wsparcia oraz zdrowych grup rówieśniczych 
wśród młodzieży. Należy również zdecydowanie popierać ru‑
chy obrony przed reklamą alkoholu, przed pornografią oraz 
działalnością sekt. W konkretnych przypadkach można czło‑
wiekowi pomóc przez cierpliwą posługę w  sakramencie po‑
jednania, a także przez wskazania ośrodka specjalizującego się 
w leczeniu danego uzależnienia. 

155 Por. K. Zwoliński, Pornografia − „brudny obraz” jako problem społeczny 
i wychowawczy, „Pedagogia Christiana” 2003, nr 2(12), s. 81 ‑100.
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4. Rodziny z osobami w podeszłym wieku

Poruszając powyższą problematykę, należy dokonać rozróż‑
nienia na osoby w podeszłym wieku oraz rodziny, w których ta‑
kie osoby żyją. W Polsce za próg starości uznawano dotychczas 
ukończenie 60. lub 65. roku życia, ponieważ część ludzi w tym 
wieku przechodziła na emeryturę. Natomiast Światowa Orga‑
nizacja Zdrowia jako początek starości wskazuje 60. rok życia 
człowieka. Dokonuje ona również podziału tego okresu życia na 
następujące etapy: wiek podeszły, nazywając wczesną starością 
(60 ‑75 lat), wiek starczy, inaczej późna starość (75 ‑90 lat) oraz 
wiek sędziwy, nazywany długowiecznością (powyżej 90 lat)156. 

Ważnym wyzwaniem, które winno być realizowane od naj‑
młodszych lat życia człowieka, jest przygotowywanie się do własnej 
starości. Według Starego Testamentu długowieczność życia czło‑
wieka przyjmowano jako znak Bożej łaskawości (Rdz 11,10 ‑32). 
Starość w Biblii postrzegana jest bardzo pozytywnie, a mianowi‑
cie jako korona życia (Prz 16, 31), źródło mądrości i roztropności 
(Hi 12,12), a także bogactwo doświadczenia i wiedzy (Hi 8,8 ‑10). 
Również w Nowym Testamencie ukazany jest wkład ludzi starych 
w tworzenie historii zbawienia, chociażby przykład Elżbiety i Za‑
chariasza czy Symeona i Anny. Także wokół Jezusa gromadziły się 
tłumy, wśród których nie brakowało ludzi starych (Łk 7,11 ‑17), 
a sam Jezus był zainteresowany ludzką niedolą i dokonywał uzdro‑
wienia oraz przywracał moc ducha przez odpuszczenie grzechów157. 

156 Zob. Światowa Organizacja Zdrowia (ang. WHO − World Health Or‑
ganization), w: https://pssegostyn.pis.gov.pl/plikijednostki/wssegorzow/
pssegostyn/userfiles/file/Oswiata/%C5%9ADZ%20informacja.pdf 
(dostęp: 7.07.2020).

157 J. Leonowicz, Podstawy biblijno ‑teologiczne duszpasterstwa ludzi starych, 
RT 46:1999, nr 6, s. 426 ‑438.
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Należy zauważyć, że starość wiąże się również z lękiem czło‑
wieka przed śmiercią, a także z niepewnością, gdyż nie zawsze 
ludzie starsi mogą liczyć na opiekę swoich dzieci i  domowni‑
ków158. Starość nie jest jednak chorobą, lecz naturalnym okre‑
sem życia. Z  mądrości i  doświadczenia ludzi starszych winny 
czerpać korzyści środowiska rodzinne, jak również społeczne, do 
którego oni należą. Ludzie starzy dzięki swej dojrzałości i do‑
świadczeniu mogą udzielać młodym rad i cennych wskazówek.

Według nauczania Kościoła obowiązek troski o ludzi starych 
spada w pierwszej kolejności na rodzinę. Jest to również przy‑
czynek do zdobywania świętości (zob. KK 11). Marginalizowa‑
nie osób starych jest nie tylko źródłem ich cierpienia, lecz także 
jedną z przyczyn duchowego zubożenia współczesnej rodziny. 
Przedstawiciele młodego pokolenia winni szanować ludzi sta‑
rych oraz korzystać z  ich doświadczenia i  mądrości życiowej 
(Syr 25, 4 ‑6). Szczególne zobowiązanie mają dzieci wobec swo‑
ich starych rodziców. Wyrozumiałość i szacunek należy się im 
nawet wtedy, gdy wskutek podeszłego wieku utracą oni pełnię 
władz umysłowych (Syr 3,1 ‑16). Pogodna i wypełniona błogo‑
sławieństwem starość jest obrazem eschatologicznego szczęścia 
(Iz 65,20). Również czwarte przykazanie Dekalogu zobowiązuje 
dzieci do okazywania czci rodzicom. Szacunek wobec seniorów 
w rodzinie powinien przejawiać się w akceptowaniu ich obec‑
ności, udzielaniu im pomocy i docenianiu ich zalet159.

Należy zaznaczyć, że opieka nad człowiekiem starym nie 
jest łatwa; to często ciężka praca, której rodzina nie zawsze bez 

158 L. Dyczewski, Więź pokoleń w  rodzinie, Warszawa: Wydawnictwo 
ODiSS 1976, s. 34 ‑35.

159 Papieska Rada do spraw Świeckich, Godność i posłannictwo ludzi starszych 
w Kościele i w świecie, Città dell Vaticana 1998.
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pomocy z zewnętrz jest w stanie podołać. Dlatego są tworzone 
grupy wsparcia, wolontariat oraz środowiskowe domy poby‑
tu dziennego dla osób starych. Domy dziennego pobytu dla 
seniorów umożliwiają im spotykanie się w szerszym gronie ró‑
wieśników i wspólne przeżycie kilku godzin w ciągu dnia. Po‑
moc rodzinie w opiece nad ludźmi starymi niosą pielęgniarki 
środowiskowe lub personel stacji opieki Caritas160. 

Zauważa się, że nowym wyzwaniem dla społeczeństw staje 
się rosnąca liczba ludzi starych. Szczególnie w krajach wysoko 
rozwiniętych wśród przyczyn należy wymienić postęp medycy‑
ny, polepszenie warunków pracy oraz wzrost dobrobytu. Wśród 
innych przyczyn należy wymienić zmianę struktury rodziny, 
która z  modelu patriarchalnego stała się rodziną dwupokole‑
niową. Współczesna rodzina przeżywa swoje problemy, często 
jest osamotniona i niestabilna, a nawet rozbita. Jako przyczynę 
można podać liczne migracje w poszukiwaniu pracy, ale rów‑
nież egoizm i nieodpowiedzialność osób wstępujących na drogę 
sakramentalnego małżeństwa. Po takich perypetiach życiowych 
ludzie starzy wraz z postępem lat, osłabieniem sił i nasileniem 
się chorób odczuwają fizyczną słabość i ciężar życia161.

Najgorszym przejawem marginalizacji ludzi starych jest eu‑
tanazja, która oferowana jest z  coraz większą natarczywością 
w  społeczeństwach o  nastawieniu konsumpcyjnym. Dlatego 
zadania, które stają przed Kościołem, to nie tylko obrona życia 
od poczęcia do naturalnej śmierci, ale także uwrażliwienie na 
wartość życia przede wszystkim młodego pokolenia.

160 W. Przygoda, Wyzwania duszpasterskie wobec osób w  podeszłym wieku, 
„Polonia Sacra” 19:2015, nr 1(38), s. 80 ‑82. 

161 Por. G. Pyźlak, Miejsce i rola osób starszych w rodzinie, w: Osoba starsza 
w  perspektywie społeczno ‑pastoralnej, red. M. Kulan, I. Celary, Opole: 
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 2017, s. 54 ‑70.
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Kościół wobec ludzi w podeszłym wieku
Wyzwaniem do poszukiwania nowych form pracy Kościoła 

wśród seniorów są inicjatywy podejmowane przez różne or‑
ganizacje międzynarodowe162. Według nauczania Kościoła lu‑
dziom starym potrzebna jest również pomoc duszpasterska, 
aby mogli realizować swoje powołanie w  Kościele163. Pomoc 
ta winna być niesiona adekwatnie do kryterium redukcji sił 
fizycznych, psychicznych i umysłowych ludzi starych. Należy 
wziąć pod uwagę ludzi starych o zredukowanych siłach i umie‑
jętnościach fizycznych, u  których nastąpiła redukcja w  ob‑
szarze psychiczno ‑umysłowym oraz o  dużych możliwościach 
umysłowych i dobrej kondycji psychicznej, ale o silnie zredu‑
kowanych siłach fizycznych164.

Ważna jest również realizacja celów duszpasterstwa osób 
starych. Wśród nich należałoby zwrócić uwagę na naukę mo‑
dlitwy i pogłębianie życia duchowego, przygotowanie do ży‑
cia sakramentalnego, umacnianie wiary w Boga w kontekście 
przemijalności życia, pomoc w zrozumieniu bieżących spraw 
w perspektywie całego życia, kształtowanie poczucia odpowie‑
dzialności za innych i  szacunku do życia oraz kształtowanie 

162 W Wiedniu 1982 r. odbyła się światowa konferencja na temat osób sta‑
rych. Dnia 14.12.1990 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło dzień 
1 grudnia Międzynarodowym Dniem Osób Starych. A w 1999 r. ogło‑
szono ten rok Międzynarodowym Rokiem Ludzi Starych. Stał się on 
sposobnością, aby zwrócić uwagę ludzkości na budowanie społeczeństwa 
dla ludzi w każdym wieku. Wydany na tę okoliczność dokument pod‑
kreśla, że ludzie starzy mogą przeżywać pogodnie swoją sytuację oraz 
uczestniczyć aktywnie w życiu.

163 Jan Paweł II, List do osób w podeszłym wieku, Città dell Vaticana 1999.
164 Por. K. Baumgartner, Alte Menschen, w: Handbuch Praktische Theologie, 

hrsg. H. Haslinger, t. 2, Mainz 2000, s. 61 ‑71.
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postawy ofiarności w posłudze bliźniemu i troskę o relacje mię‑
dzyludzkie oparte na wierze i Ewangelii165.

W wieku starczym człowiek ma możliwość wygospodaro‑
wania więcej czasu na to, aby podjąć naukę modlitwy i pogłę‑
bić swoje życie duchowe. We wcześniejszych latach człowiek 
zaabsorbowany sprawami codziennego życia nie zawsze znaj‑
dował na to czas. Pojawia się zatem szansa na odkrycie prawdy, 
że modlitwa jest darem. Czy człowiek w wieku starczym jest 
w  stanie odkryć ten dar, to zależy od jego osobistych prefe‑
rencji, okoliczności, a przede wszystkim od sytuacji, w  jakiej 
się znajduje. Wielu ludzi zdaje sobie sprawę, że modlitwa to 
rozmowa z  Bogiem. Jednak okazuje się, że dla niewielu jest 
On dostrzegalny, nie widzą Go, więc trudno jest z Nim roz‑
mawiać, czego konsekwencją może być następnie brak odczu‑
wania potrzeby modlitwy. Rolą duszpasterzy i współbraci jest 
troska o to, aby nauczać, że chociaż Bóg jest nieuchwytny, to 
jednak żyje wewnątrz człowieka, w sercu jego życia i w sercu 
wszystkiego, co istnieje. Jest wszędzie obecny, dlatego chcąc 
Go spotkać, człowiek musi uchwycić Jego obecność, która 
wszystko ogarnia i przenika. Kiedy człowiek sprosta temu wy‑
zwaniu, będzie w stanie pokonać największą trudność, której 
musi stawić czoła, stając do modlitwy. Wówczas odkryje, że 
Bóg jest bardzo blisko człowieka, wtedy ucząc się modlitwy, 
osiągnie upragniony cel, którym jest umiejętność „wchodzenia 
w kontakt” z Bogiem. 

Ważnym aspektem życia ludzkiego jest również życie du‑
chowe, które osiąga swą pełnię, jeśli rozwija się w świadomym 
związku z rzeczywistością duchową. W odniesieniu do chrze‑

165 Zob. W. Przygoda, Wyzwania duszpasterskie wobec osób w podeszłym wie‑
ku, „Polonia Sacra” 19:2015, nr 1(38), s. 76.
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ścijaństwa w  centrum życia duchowego stoi Bóg, który się 
objawił w  Jezusie Chrystusie i  nieustannie działa mocą Du‑
cha Świętego. Reasumując, życie duchowe jest troską przede 
wszystkim o  własny wewnętrzny rozwój. Dlatego ludziom 
starym należy ukazywać, że w rozwoju życia duchowego waż‑
ną rolę odgrywają trzy filary: codzienna modlitwa, medytacja 
słowa Bożego, a także uczestnictwo w sakramentach świętych, 
a więc w Eucharystii i sakramencie pokuty i pojednania166.

Ważnym celem stojącym przed duszpasterstwem osób sta‑
rych jest przygotowanie ich do życia sakramentalnego, szcze‑
gólnie w sytuacji, gdy to zostało wcześniej zaniedbane. Należy 
zwrócić uwagę, że nie ma skuteczności sakramentu bez wiary, 
ponieważ rodzi się wtedy niedopuszczalny rytualizm. Dostrze‑
ga się również osoby przyjmujące sakramenty, które czynią to 
tylko formalistycznie. Taka postawa może stać się przesłanką 
do fałszywej opinii o stanie Kościoła. Człowiek nie może za‑
trzymać się na stwierdzeniu, że Kościół to tylko instytucja. 
Dlatego wiernym należy uświadamiać konieczność otwarcia 
się na niego, aby w ich życie nie wkradał się zgubny indywidu‑
alizm. Kościół jest zorganizowaną przez Chrystusa wspólnotą 
ludzi wierzących, którzy chcą żyć wartościami duchowymi. Po‑
strzegany jest on poprzez postawy swoich wiernych, ponieważ 
stanowi wspólnotę. Ważna jest odpowiedzialność każdego ka‑
tolika zarówno za Kościół, jak i za parafię, do której należy167. 

166 Por. G. Koc, Funkcje założone i realizowane Domowego Kościoła Ruchu 
Światło ‑Życie. Studium z duszpasterstwa rodzin w świetle materiałów for‑
macyjnych i badań małżonków Domowego Kościoła, Siedlce: Wydawnic‑
two Diecezji Siedleckiej „UNITAS” 2013, s. 32 ‑144.

167 Z. Narecki, Duszpasterstwo zwyczajne w  parafii a  urzeczywistnianie się 
Kościoła, Lublin: RW KUL 2001, s. 73 ‑75.
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Oprócz sakramentów Eucharystii oraz pokuty i  pojedna‑
nia dla ludzi starych ważne jest również uświadomienie im 
znaczenia sakramentu namaszczenia chorych i  wiatyku. Na‑
maszczenie chorych jest oddzielnym sakramentem, sprawo‑
wanym zgodnie ze swoim obrzędem. Należy podkreślić, że 
jest to sakrament dla wiernych, którym zagraża śmierć z racji 
choroby lub starości. Nie jest on dla tych, którzy znajdują się 
w poważnym stanie utraty życia czy krańcowym jego stadium. 
Sakramentu tego można udzielać tym samym wiernym, któ‑
rzy po wyzdrowieniu znów ciężko zachorowali lub w  czasie 
trwania choroby niebezpieczeństwo stało się poważniejsze. 
W  Katechizmie Kościoła katolickiego czytamy: „Tym, którzy 
kończą swoje ziemskie życie, Kościół poza namaszczeniem 
chorych ofiaruje Eucharystię jako wiatyk. Przyjęcie Komunii 
Ciała i Krwi Chrystusa w chwili przejścia do Ojca ma szczegól‑
ne znaczenie i wagę. Jako sakrament Chrystusa, który umarł 
i  zmartwychwstał, jest ona sakramentem przejścia ze śmierci 
do życia, przejścia z tego świata do Ojca” (KKK 1524). Rów‑
nież Kodeks prawa kanonicznego zaznacza, że „wierni znajdują‑
cy się z jakiejkolwiek przyczyny w niebezpieczeństwie śmierci 
powinni być umocnieni Komunią świętą na sposób wiatyku” 
(KPK, kan. 921, § 1). Należy zauważyć, że wiatyk mogą przy‑
jąć ochrzczeni, ale tylko ci, którzy mogą przyjąć Eucharystię. 
Dlatego duszpasterze winni dołożyć starań, aby dotrzeć do 
chorych w  odpowiednim czasie z  wiatykiem, a  mianowicie, 
gdy ci zachowują jeszcze świadomość168.

168 T. Wielebski, Duszpasterstwo chorych w Polsce. Między teorią i praktyką, 
„Teologia Praktyczna. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
Wydział Teologiczny” 2015, t. 16, s. 47 ‑48.
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Wiara należy do fundamentalnych wartości w  życiu czło‑
wieka. Ważnym aspektem dla ludzi starych jest umacnianie 
wiary w  Boga w  kontekście przemijalności życia. Człowiek 
przyjmuje ją od Boga jako dar nadprzyrodzony, który jest jak 
światło na drodze wskazującej kierunek wędrówki w czasie169. 
O wartości światła wiary naucza papież Franciszek w encyklice 
Lumen fidei, pragnąc, aby „powiększało się, by oświetlało teraź‑
niejszość i stało się gwiazdą ukazującą horyzonty naszej drogi 
w czasach, w których człowiek szczególnie potrzebuje światła” 
(LF 4). Ludziom starym należy przypominać, że wiara nie pro‑
wadzi tylko do przemiany człowieka, lecz tej przemiany doko‑
nuje. Dlatego autentycznej wiary człowieka nie ma możliwości 
odizolować od całokształtu czynów, postaw, zachowań, akcep‑
towanej przez niego hierarchii wartości moralnych, a także wi‑
zji siebie samego jako człowieka170.

W pracy duszpasterskiej należy również zwrócić uwagę na 
niesienie pomocy ludziom starym w  zrozumieniu bieżących 
spraw w  perspektywie całego życia. Wśród najczęściej i  naj‑
powszechniej zauważanych zmian wymienia się pogorszenie 
zdrowia, sprawności i  atrakcyjności fizycznej, które wynikają 
z naturalnych procesów biologicznych okresu starości. Wśród 
innych wyzwań wymienia się utratę bliskiej osoby, co powodu‑
je zjawisko wdowieństwa, oraz opuszczenie domu przez doro‑
słe dzieci, związane z ich usamodzielnieniem się i założeniem 
własnej rodziny. Trudne do zrozumienia w życiu osób starych 
jest również zjawisko samotności i osamotnienia. Samotność 

169 J. Nagórny, Posłannictwo chrześcijan w  świecie, t. 1: Świat i wspólnota, 
Lublin: RW KUL 1997, s. 76.

170 Zob. M. Kluz, Wiara w  życiu i  postawie moralnej człowieka w  świetle 
encykliki „Lumen fidei” papieża Franciszka, „Polonia Sacra” 17:2013, nr 
2(33), s. 113. 
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ma wymiar fizyczny i wiąże się z realnym brakiem innej oso‑
by w najbliższym otoczeniu. Osamotnienie zaś jest zjawiskiem 
typu emocjonalnego i  polega na poczuciu braku więzi oraz 
zrozumienia z najbliższymi171. 

Zjawiskiem wymagającym pomocy duszpasterskiej może 
być również przejście osoby starej na emeryturę, które ozna‑
cza dla człowieka koniec wykonywania zawodu, prestiżu z nim 
związanego oraz utratę obowiązków i praw do jego wykonywa‑
nia. Wśród innych zjawisk wymienia się jeszcze zmianę miej‑
sca zamieszkania w  okresie starości oraz świadomość zbliża‑
jącego się końca życia. W  pierwszej sytuacji zmiana miejsca 
zamieszkania może wiązać się z  koniecznością przeniesienia 
do domu opieki lub innej placówki wskutek wyraźnej potrze‑
by zapewnienia opieki i pomocy. Stres wynikający ze zmiany 
miejsca zamieszkania wiąże się często z  poczuciem przywią‑
zania do miejsca dotychczasowego zamieszkania. W  drugiej 
sytuacji ważnym wyzwaniem staje się pogodzenie ze śmiercią 
jako naturalnym zjawiskiem. Śmierć w  życiu osób starszych 
staje się coraz bardziej powszechna z powodu odchodzenia ró‑
wieśników oraz bliskich i znajomych. Jednak nieuporządkowa‑
na przeszłość może być źródłem poczucia winy oraz powodem 
nasilania się poczucia zagrożenia i lęku u starej osoby172.

W  pracy duszpasterskiej realizowana jest również troska 
o  kształtowanie poczucia odpowiedzialności za innych i  sza‑
cunku do życia. Należy stwierdzić, że poczucie odpowiedzial‑
ności to stan świadomościowo ‑emocjonalny oznaczający re‑

171 Por. P. Kubicki, M. Olcoń ‑Kubicka, Osamotnienie osób starszych w Polsce 
skala, przejawy oraz sposoby przeciwdziałania zjawisku, „Studia Humani‑
styczne AGH” 2010, t. 8, s. 129 ‑138.

172 R. Bieleń, Duszpasterstwo ludzi starszych ze szczególnym uwzględnieniem 
osób owdowiałych, „Seminare” 2011, t. 29, s. 23 ‑25. 
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lację między osobą odczuwającą a  podmiotem odczuwania. 
Człowiek ponosi odpowiedzialność za słowo, za czyn lub za 
osobę. Wiąże się ona również z odpowiedzialnością za przyszłe 
zdarzenia, z przekonaniem, że wcześniejsze i aktualne podjęte 
decyzje czy ważne dla nas zdarzenia wraz z właściwymi im war‑
tościami winny mieć miejsce również w przyszłości. 

Ważną kwestią w pracy duszpasterskiej jest wychowywanie 
człowieka do szacunku wobec życia, które jest darem Bożym. 
Dlatego szacunek dla życia związany jest z obroną każdego ży‑
cia, zarówno chorych, jak i słabych. Wiąże się także z szeroko 
rozumianą profilaktyką obejmującą zdrowy tryb życia i zapo‑
bieganie powstawaniu chorób173. Święty Jan Paweł II przy‑
pominał, że Magisterium Kościoła nasiliło swoje wystąpienie 
w obronie świętości i nienaruszalności życia wobec „stopnio‑
wego zacierania się w sumieniach i społeczeństwie świadomo‑
ści, że odebranie życia ludzkiej istocie, zwłaszcza na początku 
i na końcu jej egzystencji, jest absolutnym i  ciężkim wykro‑
czeniem moralnym” (EV 57). Odebranie życia człowiekowi 
dotyczy aborcji i eutanazji, które w obecnych czasach znajdują 
w wielu społecznościach i  ich ustawodawstwie zamiast potę‑
pienia, aprobatę174. 

Kościół nie tylko sam podejmuje konkretną posługę wobec 
osób starszych, ale zachęca też starszych, na miarę ich możliwo‑
ści, do kształtowania postawy ofiarności w posłudze bliźniemu. 
II Polski Synod Plenarny przynagla duszpasterzy do tworzenia 
klubów seniora lub wspólnot ludzi starych. Uniwersytety Trze‑

173 A. Doboszyńska, Wychowanie do szacunku dla życia, s. 1, w: https://
www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/Presentations0/01aDoboszynska.pdf 
(dostęp: 7.08.2020). 

174 A. Grześkowiak, Ochrona życia w  nauczaniu Jana Pawła II, „Studia 
Prawnicze” 2017, nr 4(72), s. 127.
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ciego Wieku są najbardziej rozpowszechnioną instytucjonal‑
ną formą edukacji i wspierania osób w starszym wieku. Jego 
działalność przyczynia się do zaspokajania potrzeb seniorów 
w dziedzinie samokształcenia, działania na rzecz społeczności 
lokalnej, bycia pomocnym innym (np. poprzez wolontariat), 
wypełnienie wolnego czasu oraz utrzymywanie więzi towarzy‑
skich175. Należy również rozwijać w parafiach specjalistyczne 
grupy wsparcia ludzi starych. W duszpasterstwie parafialnym 
są organizowane okolicznościowe nabożeństwa dla seniorów. 
Osoby starsze mogą również wykonywać niektóre prace po‑
rządkowe, biurowe, poprowadzić sklepik parafialny itp. Nato‑
miast utalentowani plastycznie mogą wykonywać przedmio‑
ty przeznaczone do loterii fantowej, a  kobiety piec ciasta na 
kiermasz świąteczny176. Św. Jan Paweł II nauczał o „specjalnym 
charyzmacie, który zostaje udzielony starszemu, by we właści‑
wy sposób wykorzystywał swoje talenty i siły fizyczne dla wła‑
snej satysfakcji i dla dobra innych”177. 

Specyficznym zadaniem ewangelizacyjnym ludzi starszych 
jest apostolat modlitwy. Jest to czas do rozwijania intensyw‑
niejszej modlitwy indywidualnej i wspólnotowej (np. w gru‑
pach religijnych, zespołach apostolskich, ruchach odnowy 
charyzmatycznej), a także pogłębionej lektury Pisma Świętego. 
Dlatego starszym należy proponować uczestnictwo w parafial‑
nych grupach apostolskich, kołach Żywego Różańca czy kręgu 
biblijnym. Zaangażowanie apostolskie pozwala im zachować 

175 A. Rokicki, Innowacje w  aktywizowaniu seniorów w  Polsce, „Państwo 
i Społeczeństwo” 16:2016, nr 2, s. 151. 

176 Por. J. Leonowicz, Duszpasterstwo ludzi starych, w: Duszpasterstwo specjal‑
ne, red. R. Kamiński, B. Drożdż, Lublin: Atla 2 1998, s. 39 ‑54.

177 Jan Paweł II, Cenna rola osób starszych w Kościele. Audiencja generalna 
7.09.1994, „L’Osservatore Romano” 15:1994, nr 11, s. 39.



104

poczucie własnej wartości i przyczynia się do ich integracji ze 
wspólnotą parafialną. Istotnym elementem terapii ludzi sta‑
rych jest podtrzymywanie ich kontaktu ze światem i pobudza‑
nie własnej aktywności. Należy zadbać, aby proponowana ak‑
tywność była adekwatna do wieku, możliwości intelektualnych 
i fizycznych oraz do zainteresowań człowieka starego178. 

178 T. Philippe, Nowa dojrzałość u najstarszych, tłum. A. Kuryś, Poznań: Wy‑
dawnictwo „W drodze” 1998, s. 34. 
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5. Duszpasterstwo wdów, wdowców i osób samotnych

Wdowieństwo to czas w życiu człowieka, który wiąże się ze 
śmiercią współmałżonka. Oprócz żałoby, jest to trudny czas 
dla pozostającego małżonka związany z  odejściem jednego 
z żywicieli rodziny, a w sytuacji dzieci jest to pozbawienie ich 
opieki i wsparcia przez jednego z rodziców. Należy zauważyć, 
że etap wdowieństwa po upływie żałoby wymaga kontynuacji 
działań duszpasterskich, ze szczególnym zwróceniem uwagi na 
pogłębienie życia religijnego. Należy informować osoby owdo‑
wiałe o praktyce konsekracji wdów i wdowców oraz zapraszać 
osoby do złożenia ślubu czystości (DDR 1.5). Warto również 
zachęcać osobę owdowiałą do kultywowania pamięci o zmar‑
łym współmałżonku. Wyrazem takiej postawy jest wspólna 
modlitwa wraz z całą rodziną w rocznicę śmierci, ofiarowywa‑
nie Mszy św. za osobę zmarłą oraz nawiedzanie grobu i opieka 
nad nim (PŻMR 49). Dla wdów i wdowców jest to szczególny 
czas na podjęcie ważnej decyzji dotyczącej dalszego życia. Są 
tacy, którzy po upływie czasu żałoby nie myślą o powtórnym 
małżeństwie, chcąc w ten sposób dochować wierności zmarłe‑
mu małżonkowi nawet po śmierci. Św. Paweł Apostoł w Pierw‑
szym Liście do Tymoteusza wspomina o  stanie wdowieństwa, 
zauważając, że „ta zaś, która rzeczywiście jest wdową, jako osa‑
motniona złożyła nadzieję w Bogu i trwa w zanoszeniu próśb 
i modlitw we dnie i w nocy” (1 Tm 5,5). Zdarzają się rów‑
nież takie sytuacje, które zmuszają owdowiałych małżonków 
do wstąpienia w związek małżeński. Wśród powodów można 
wskazać znalezienie pomocy w wychowaniu dzieci lub z po‑
wodu lęku przed samotnością czy też ze względów ekonomicz‑
nych. Kościół dopuszcza wdowy i  wdowców do sakramentu 
małżeństwa, uważając takie małżeństwo za godziwe. W  No‑
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wym Testamencie można znaleźć wypowiedzi św. Pawła Aposto‑
ła, który nawet zaleca powtórne małżeństwo, wyrażając wolę, 
„żeby młodsze wdowy wychodziły za mąż, rodziły dzieci, były 
gospodyniami domu, żeby stronie przeciwnej nie dawały spo‑
sobności do rzucania potwarzy” (1 Tm 5,14). Nawiązuje on 
również do sytuacji, w której młode wdowy prowadziły gor‑
szący tryb życia, dlatego uważał za wskazane powtórne małżeń‑
stwo (por. 1 Tm 5,10 ‑13). 

Kościół w  podejściu do wdowieństwa zaleca również wy‑
trwanie w nim ze względów religijnych. Tę wartość wdowień‑
stwa wysoko ceniono już w Starym Testamencie. Wdową, która 
poświęciła się bez reszty Bogu, była Judyta − po śmierci swe‑
go męża Manassesa wybrała taki stan życia (por. Jdt 8,4 ‑8). 
Innym przykładem świętej wdowy jest prorokini Anna, którą 
Maryja wraz z Józefem spotkała w świątyni podczas ofiarowa‑
nia Jezusa. Anna, mająca 84 lata, 7 lat żyła z mężem, po czym 
oddała się na służbę w świątyni. Jak napisał Łukasz Ewange‑
lista, „nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach 
i modlitwach dniem i nocą” (Łk 2, 37). Najdoskonalszym jed‑
nak przykładem wdowy, która oddała się Bogu, jest Maryja. 
Ona to po śmierci św. Józefa nie wyszła ponownie za mąż, lecz 
pozostała na wyłączność swojego Syna. 

Wpatrując się w  styl życia osób, które zawierzyły Bogu, 
zauważa się, że Kościół już w czasach apostolskich uczynił ze 
stanu wdowieństwa sposób na osiągnięcie szczęścia wiecznego 
i możliwość wsparcia Kościoła na ziemi. Natomiast po Sobo‑
rze Watykańskim II wrócono do pozornie zapomnianego wdo‑
wieństwa konsekrowanego179. 

179 Cz. Parzyszek, Życie konsekrowane w  posoborowym nauczaniu Kościoła, 
Ząbki: Apostolicum 2007, s. 24 ‑25.
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Kościół wobec wdowieństwa i osób stanu wolnego
Wdowieństwo konsekrowane jest jedną z  indywidualnych 

form życia konsekrowanego kobiet, które po śmierci męża po‑
stanawiają oddać swoje życie Bogu i służbie Kościołowi180. Od 
strony prawnej Kościoła zauważa się pewien paradoks, gdyż 
w Kodeksie prawa kanonicznego nie podejmuje się problematyki 
związanej z możliwością konsekracji wdów. Należy zauważyć, 
że pominięcie wdów konsekrowanych w Kodeksie nie wynika 
z faktu ich nieobecności w eklezjalnym doświadczeniu Kościo‑
ła zachodniego. Wzmiankę o  możliwości konsekracji wdów 
można odnaleźć natomiast w Kodeksie dla Kościołów wschod‑
nich (KKW, kan. 570), w którym wdowy konsekrowane sta‑
wiane są na równi z konsekracją dziewic. Również Katechizm 
Kościoła katolickiego w swoim pierwotnym zapisie nie uwzględ‑
niał konsekracji wdów. Przeoczenie to uzupełnia jednak, tzw. 
Corrigenda, w której zostało zawarte odniesienie do tego stanu 
w  następującym brzmieniu: „począwszy od czasów apostol‑
skich, dziewice i wdowy chrześcijańskie, powołane przez Pana, 
by poświęcić się Mu w sposób niepodzielny w większej wol‑
ności serca, ciała i ducha, podejmowały za aprobatą Kościoła 
decyzję życia w stanie dziewictwa lub dozgonnej czystości dla 
»królestwa niebieskiego«” (Mt 19, 12)181.

Do problematyki wdów i  wdowców konsekrowanych od‑
niósł się Jan Paweł II w  posynodalnej adhortacji apostolskiej 

180 Istnieje również taki stan, jak wdowiec konsekrowany, jednak zarówno 
w Polsce, jak i Europie są to tylko jednostkowe wybory takiej drogi przez 
mężczyzn. Wdowcy mogą swoje powołanie do życia konsekrowanego 
realizować poprzez wstąpienie do seminarium duchownego lub wybra‑
nego zakonu. Mniejsze możliwości mają wdowy.

181 Katechizm Kościoła katolickiego na podstawie wydania Pallottinum 1994, 
Corrigenda, Poznań: Pallottinum 1998, nr 922.
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Vita Consecrata, zwracając uwagę, że „ostatnio odrodziła się też 
praktyka konsekracji wdów, znana od czasów apostolskich (por. 
1 Tm 5,5. 9 ‑10; 1 Kor 7,8), oraz konsekracja wdowców. Oso‑
by te, składając wieczysty ślub czystości, przeżywanej jako znak 
królestwa Bożego, konsekrują swój stan życia, aby poświęcić się 
modlitwie i służbie Kościołowi” (VC 7)182. Należy zauważyć, że 
jednym z ważniejszych zadań osób konsekrowanych jest dawa‑
nie innym członkom Kościoła świadectwa swojej wyjątkowej 
komunii z Bogiem i Kościołem. Komunia ta ma polegać na głę‑
bokim przeżywaniu przykazania miłości Boga i bliźniego, pro‑
wadzeniu innych do Chrystusa oraz wierności „umysłu i serca 
wobec nauczania biskupów” (VC 46). Rola taka wskazana jest 
dla ludzi starszych, którzy ze względu na wiek, często nie są 
w  stanie podejmować działań fizycznych. Dlatego papież po‑
ucza: „Istotą misji apostolskiej jest bowiem nie tyle działanie, 
co przede wszystkim świadectwo własnego całkowitego odda‑
nia się zbawczej woli Bożej − oddania, które karmi się modlitwą 
i pokutą. Wiele jest zatem dróg, na których osoby starsze mogą 
spełniać swoje powołanie: wytrwała modlitwa, cierpliwe zno‑
szenie swoich dolegliwości, gotowość posługi w roli kierownika 
duchowego, [...] przewodnika w modlitwie” (VC 44)183.

W Kościele katolickim obrzęd konsekracji wdów ma miej‑
sce po wcześniejszym przygotowaniu, któremu towarzyszy du‑
chowny jako przewodnik. Podczas prowadzonych rekolekcji 
wyłania się grupa wdów pragnących kontynuować formacyjną 
i modlitewną drogę zgłębiania sensu wdowieństwa w  świetle 
wiary184. Następnie po odpowiednim rozeznaniu duszpaster‑

182 Por. M. Chmielewski, Konsekracja, EK, t. 9, kol. 676 ‑677. 
183 Por. B. Zubert, Konsekrowane życie, w: tamże, kol. 677 ‑678.
184 W. Łyko, Propozycja drogi formacyjnej wdów w stronę konsekracji oraz suge‑
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skim niektóre spośród wdów podejmują drogę życia konsekro‑
wanego w  stanie wdowieństwa185. Ostateczna decyzja należy 
do biskupa diecezjalnego, który działa przez delegowanego do 
tych spraw kapłana186. Po przebytej formacji wdowy w czasie 
Mszy św. składają ślub dozgonnej czystości na ręce biskupa 
(kapłana)187. Składany ślub nie przekreśla ich wcześniejsze‑
go małżeństwa. Podczas obrzędu biskup (kapłan) błogosławi 
obrączki wdów, które od momentu konsekracji stają się zna‑
kiem oblubieńczej więzi z  Chrystusem188. Wśród wspólnych 

stie dla formacji permanentnej wdów – profesek, w: http://www.konsekrowa‑
ne.org/dokumenty/3.3.3 ‑ovd ‑formacja ‑aneks.pdf (dostęp: 19.10.2020).

185 Do stanu wdów w specjalnym obrzędzie błogosławieństwa można dopusz‑
czać osoby żyjące w świecie, które: a. ukończyły 60. rok życia; b. żyły raz 
w  sakramentalnym związku małżeńskim, który ustał z  powodu śmierci 
współmałżonka; c. nie żyły publicznie w  związku niesakramentalnym; 
d. według ogólnej opinii przez swój wiek, roztropność i obyczaje dają rę‑
kojmię, że wytrwają w życiu czystym oraz poświęconym służbie Kościoło‑
wi i bliźnim; e. zostały dopuszczone do obrzędu błogosławieństwa przez 
biskupa diecezjalnego. Zob. Konferencja Episkopatu Polski, Stan wdów. 
Materiały pomocnicze dla kościoła w Polsce, s. 2, w: http://konsekrowane.
org/dokumenty/2.2 ‑ovd ‑materialy_pomocnicze.pdf (dostęp: 8.09.2020).

186 Kandydatka musiała mieć przynajmniej sześćdziesiąt lat, być zamężna 
tylko jeden raz oraz szczycić się dobrym wychowaniem swoich dzieci. 
Decyzja o dopuszczeniu do obrzędu należała do biskupa. Podstawową 
misją wdów była modlitwa oraz opieka nad chorymi niewiastami. Zob. 
Konferencja Episkopatu Polski, Stan wdów..., dz. cyt. 

187 Osoba pragnąca przyjąć konsekrację zwraca się bezpośrednio do biskupa 
diecezjalnego, przedstawiając: a. prośbę o dokonanie obrzędu błogosła‑
wieństwa, b. opinię księdza proboszcza; c. opinię delegata biskupa odpo‑
wiedzialnego za formację stanu wdów; d. życiorys; e. świadectwo chrztu; 
f. świadectwo ważnie zawartego sakramentu małżeństwa rozwiązanego 
przez śmierć współmałżonka. Zob. Konferencja Episkopatu Polski, Stan 
wdów..., dz. cyt.; Tożsamość i misja konsekrowanych dziewic, wdów i pu‑
stelników, red. T. Rusiecki, Kraków: Alleluja 2017, s. 56 ‑67.

188 Podczas profesji wdowieństwa celebrans zdejmuje wdowie z  palca 
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elementów towarzyszących każdej formie konsekracji, takich 
jak wyrażenie pragnienia i decyzji wejścia na drogę życia kon‑
sekrowanego i  modlitwa konsekracyjna, znamiennym rysem 
obrzędu błogosławieństwa wdów jest przekazanie krzyża oraz 
księgi Liturgii godzin. Obrzęd wieńczy modlitwa wdów profe‑
sek za swoich zmarłych małżonków189. Warto zwrócić uwagę, 
że obrzęd profesji wdowieństwa powstał w połowie X wieku 
i przetrwał do końca wieku XV. Szafarzem obrzędu konsekracji 
wdów mógł być kapłan, a w przypadku konsekracji dziewic bi‑
skup. Istotne jest uświadomienie faktu, że wdowieństwo staje 
się przedłużeniem i  szczególną intensyfikacją sakramentalnej 
łaski małżeństwa190. Miłość do małżonka winna być realizo‑
wana przez miłość dziewiczą. Dlatego wdowa powinna przy‑
jąć ablacyjną, czyli ofiarniczą postawę całkowitego oddania 
się Chrystusowi, oraz uczyć się uczestnictwa w  oblubieńczej 
miłości Maryi. Nie powinno się również traktować wdowień‑
stwa jako pewnego rodzaju „spóźnionego dziewictwa”. Są to 

obrączkę, którą nosiła od złożenia przysięgi małżeńskiej, błogosławi ją 
i ponownie wkłada na palec. Od tej chwili obrączka staje się znakiem 
przynależności wdowy do Chrystusa. 

189 W Polsce do czasu opracowania obrzędu przez Stolicę Apostolską stosuje 
się obrzęd błogosławieństwa wdów, opracowany w 2008 r. przez Komisję 
ds. Kultu Bożego i  Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski, zob. 
Konferencja Episkopatu Polski, Stan wdów..., dz. cyt. 

190 Po konsekracji do obowiązków biskupa należy: a. troska o formację cią‑
głą; b. podtrzymywanie duchowej więzi z wdowami pobłogosławionymi; 
c. systematyczne spotkania z każdą z wdów w celu weryfikacji sposobu 
życia i ewentualnej posługi na poziomie diecezji; d. podejmowanie od‑
powiednich działań w  przypadku niestosowania się do norm określo‑
nych pismem i w sytuacjach wątpliwych. Zob. Konferencja Episkopatu 
Polski, Stan wdów.., dz. cyt. 
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komplementarne formy życia konsekrowanego i nie stanowią 
jakiegokolwiek zagrożenia dla życia zakonnego191.

Wśród indywidualnych form życia konsekrowanego ko‑
biet wymienia się dziewictwo konsekrowane192. Do tego sta‑
nu odnosi się Kodeks prawa kanonicznego, definiując go w ten 
sposób: „do wspomnianych form życia konsekrowanego do‑
chodzi stan dziewic, które − wyrażając święty zamiar grun‑
towniejszego naśladowania Chrystusa − są Bogu poświęcone 
przez biskupa diecezjalnego według zatwierdzonego obrzędu 
liturgicznego, zostają zaślubione mistycznie Chrystusowi, Sy‑
nowi Bożemu, i przeznaczone na służbę Kościołowi” (KPK, 
kan. 604, § 1). W praktyce jest to publiczne zobowiązanie się 
przez całe życie do zachowania dziewictwa. Nie są one jednak 
zobowiązane do życia wspólnotowego, chociaż przysługuje im 
prawo do zrzeszania193. 

Duszpasterstwo osób stanu wolnego
W trosce o człowieka Kościół wychodzi również z pomocą do 

osób stanu wolnego, w którego obrębie coraz częściej można spo‑
tkać się z inicjatywami adresowanymi do singli. Należy zwrócić 
uwagę, że uczestnicy należący do tego duszpasterstwa nie lubią, 

191 Po konsekracji biskup diecezjalny przekazuje wdowie dekret potwierdza‑
jący akt błogosławieństwa i poleca wpisanie jej do księgi stanu wdów 
w diecezji oraz do księgi chrztów. Zob. Konferencja Episkopatu Polski, 
Stan wdów..., dz. cyt.

192 D. Wawrowska, Dziewictwo konsekrowane jako rzeczywistość pas‑
chalna w  świetle pism św. Ambrożego, św. Hieronima i  św. Augustyna, 
w: Świadkowie radości: praktyka życia konsekrowanego, red. S. Suwiński, 
I.  Werbiński, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika 2015, s. 149 ‑170.

193 Stan wdów konsekrowanych, w: http://konsekrowane.org/wdowy/ (do‑
stęp: 23.10.2020).
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gdy się o nich mówi „single” czy „samotni”, unikają nawet nazw 
„kawaler” i „panna”, wolą określenie „osoby stanu wolnego”194.

Problem, z którym borykają się osoby stanu wolnego, to sa‑
motność, która w wymiarze czasowym może być chroniczna lub 
występować przejściowo, w chwilach zerwania więzi emocjonal‑
nej, m.in. w warunkach straty bliskiej osoby. Wśród przyczyn 
wzrostu samotności wymienia się sztuczność i płytkość interak‑
cji międzyludzkich, gdzie relacje interpersonalne stają się niepeł‑
ne, a kontakty powierzchowne, przypadkowe i urywane195.

Duszpasterstwo osób samotnych skierowane jest szczegól‑
nie do tych osób, które nie mogą znaleźć swojego partnera ży‑
ciowego. W takiej sytuacji mogą się znajdować osoby starsze, 
niemające kontaktu z młodszym pokoleniem, osoby zamknię‑
te w sobie, bez umiejętności otworzenia się przed innymi i na‑
wiązywania wartościowych dla nich kontaktów, a także osoby 
niedoceniane przez swojego partnera. W skrajnym przypadku 
samotność może prowadzić do zaburzeń depresyjnych. Należy 
zwrócić uwagę, że istnieją również czynniki psychologiczne, 
które zwiększają prawdopodobieństwo poczucia samotności. 
Wśród nich wymienia się słabe poczucie własnej wartości, 
powodujące, że człowiek unika kontaktów z  innymi ludźmi 
z  obawy przed odrzuceniem. Takie zachowanie prowadzi do 
niskiej samooceny osoby, której ten stan dotyczy, braku zaufa‑
nia oraz unikanie kontaktów społecznych196. 

194 Ch. Isherwood, Samotność, przeł. Jan Zieliński, Warszawa: „Tenten” 
1993, s. 75 ‑79.

195 D. Krzemionka ‑Brózda, Przyczyny poczucia samotności u studentów, „Stu‑
dia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne” 1987, 
t. 2, s. 179 ‑180. 

196 Grupa 33, Duszpasterstwo osób stanu wolnego, w: http://www.grupa33.pl/  
(dostęp: 23.10.2020). 
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Wśród innych czynników sprzyjających powstawaniu samot‑
ności jest słaby rozwój umiejętności komunikowania się. Oso‑
by o niskim poziomie umiejętności interpersonalnych cechuje 
obawa przed bliskością emocjonalną oraz unikaniem nawiązania 
więzi z drugą osobą. Niepowodzenie w próbach pokonania ba‑
rier interpersonalnych powoduje podwyższenie poziomu lęku, 
co w konsekwencji prowadzi do coraz większej samotności. 

Rozpoznawaniu życia w  stanie wolnym winna towarzyszyć 
zarówno troska o rozwój duchowy, jak i psychologiczny. Dlate‑
go ważną rolę do spełnienia w takiej sytuacji ma Kościół, który 
w powołaniu do życia w samotności winien zwracać uwagę na 
zagrożenia zewnętrzne, jak i  trudności wewnętrzne. Pierwsze 
z nich wymagają działań pastoralnych. Szczególnie chodzi tutaj 
o zmianę świadomości samych chrześcijan, aby brali pod uwagę 
możliwość takiego powołania i jego rolę w życiu Kościoła. Na‑
tomiast w napotkanych trudnościach wewnętrznych, pojawiają‑
cych się na drodze realizacji powołania, ważne jest przezwycięża‑
nie poczucia osamotnienia oraz pokusy zamknięcia się w sobie 
i uczenia się miłości do siebie samego.

Osoby odpowiedzialne za duszpasterstwo osób samotnych 
winny wskazywać również na zapewnienie Chrystusa, który 
zwracał się do apostołów przed swoim odejściem: „Nie zosta‑
wię was sierotami: Przyjdę do was” (J 14,18). Dlatego osoby 
żyjące w  stanie wolnym nie zostaną osierocone przez Boga. 
Bycie osobą żyjącą w  stanie wolnym to błogosławieństwo, 
jeśli pozostaje powołaniem i  wyrazem świadomości, że jest 
się dzieckiem Boga. Warto więc prosić wraz ze św. Pawłem: 
„Niech Bóg Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, da 
nam światłe oczy serca tak, byśmy wiedzieli, czym jest nadzieja 
naszego powołania” (Ef 1,17 ‑18).
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Ważną inicjatywą Kościoła we współczesnych czasach jest 
duszpasterstwo osób samotnych, które gromadzi ludzi w wie‑
ku od 25 do 60 lat, które nie wstąpiły w związki małżeńskie. 
Jest to propozycja dla osób, które pragną bliżej przyjrzeć się 
swojemu życiu, powołaniu. Celem duszpasterstwa jest, aby 
osoby należące do grupy wspierały się obecnością, rozmo‑
wą, radą oraz pomocą materialną i  duchową. Ważne w  tym 
duszpasterstwie jest położenie akcentu na potrzebę pogłębia‑
nia życia duchowego przez uczestnictwo w  Eucharystii, sys‑
tematyczne czytanie Pisma Świętego, modlitwę, rekolekcje 
oraz pielgrzymki. Osoby należące do duszpasterstwa z czasem 
winny stawać się sobie bardziej bliscy. Wyraża się to wspólny‑
mi wędrówkami po górach, wyjazdami na narty, organizacją 
wycieczek rowerowych, spędzaniem razem wakacji, wspólnym 
sylwestrem, odwiedzaniem się czy chodzeniem do kina. Osoby 
należące do duszpasterstwa osób samotnych winny pamiętać, 
że duszpasterstwo nie jest biurem matrymonialnym. Niemniej 
jednak jednym z celów tego duszpasterstwa jest również nauka 
podejmowania ważnej życiowej decyzji o zawarciu sakramen‑
talnego małżeństwa i założeniu rodziny. Duszpasterstwo to nie 
powinno być tylko traktowane jako pomoc w  pokonywaniu 
osamotnienia, ale również miejsce rozwijania komunikacji in‑
terpersonalnej, jak również uczenia się odpowiedzialności za 
drugiego człowieka, budując trwałe więzi poprzez wspólne ży‑
cie w małżeństwie i rodzinie197. 

197 J. Szkodoń, Małżeństwo. Aby marzenie nie było rozczarowaniem, Kraków: 
Wydawnictwo „Salwator” 2007, s. 56 ‑67.
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6. Rodziny niepotrafiące nawiązać kontaktu z parafią

Wśród sytuacji trudnych, z  którymi winni zmierzyć się 
duszpasterze, są rodziny niepotrafiące nawiązać kontaktu z pa‑
rafią. Parafia to podstawowa jednostka organizacyjna Kościo‑
ła katolickiego i  innych wyznań chrześcijańskich. W  świetle 
soborowej eklezjologii jako wspólnota lokalna jest nie tylko 
najniższą komórką hierarchicznie zbudowanego Kościoła, ale 
sama staje się Kościołem Bożym i powołanym przez Boga no‑
wym Ludem Bożym (zob. KK 26, 28). Parafię określa się jako 
wspólnotę wiernych, której zwierzchnikiem jest proboszcz ma‑
jący do pomocy wikariuszy, kapelanów czy rezydentów. Głów‑
nym ośrodkiem życia parafii jest kościół parafialny. Parafia po‑
wstaje i rozwija się w Kościele diecezjalnym jako jej „komórka” 
(DA 10), tworząca się z podziału i zróżnicowania diecezji198. 

Soborowe nauczanie o parafii związane jest z teologią Ko‑
ścioła lokalnego, natomiast Kościół powszechny jest obecny 
w znaku Kościoła lokalnego, który stanowią trzy elementy: bi‑
skup, Eucharystia oraz względnie stała społeczność ludzi (zob. 
KL 41 ‑42; KK 26). To właśnie w parafii w łączności z bisku‑
pem diecezjalnym sprawowana jest przez prezbitera Euchary‑
stia dla względnie stałej grupy wiernych. Dzięki parafii Kościół 
jest obecny jako znak zbawienia oraz staje się wspólnotą ludzi 
zjednoczonych mocą Ofiary Eucharystycznej i Ducha Święte‑
go. To On jest sprawcą wiary i miłości oraz świadomości wy‑
rażającej się we wspólnotowych relacjach międzyludzkich199.

198 R. Kamiński, Parafia miejscem realizacji duszpasterstwa, w: Teologia pasto‑
ralna, dz. cyt., s. 122 ‑130.

199 M. Olszewski, Duszpasterstwo parafialne w  świetle programów duszpaster‑
skich episkopatu Polski 1967 ‑2000. Studium teologicznopastoralne, Białystok: 
Kuria Metropolitarna Białostocka, Wydział Duszpasterski 2005, s. 69.
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Liturgia parafialna sprawowana jest w łączności i odpowie‑
dzialności za cały Kościół. Stanowi ona działalność Chrystusa 
Kapłana i Jego Ciała, którym jest Kościół. Liturgia jako działa‑
nie bosko ‑ludzkie ujawnia zarówno naturę Kościoła, jak i pa‑
rafii. Czynności liturgiczne nie są aktywnością prywatną, lecz 
wyrazem kultu Kościoła. Dlatego należą one do całego Kościo‑
ła, chociaż odbywają się we wspólnotach parafialnych (KL 26).

Mimo powszechności przynależności wiernych do Kościo‑
ła katolickiego i otwartości na włączanie narodzonych dzieci 
do wspólnoty Kościoła coraz częściej zauważa się pewne nie‑
konsekwencje w realizacji przez rodziców swoich obowiązków. 
Coraz częściej duszpasterze spotykają się na terenie parafii z sy‑
tuacją w rodzinach, którą można ująć mianem nieustabilizo‑
wanej. Problemem stają się małżeństwa rozbite przez rozwód, 
wskutek separacji lub nieobecności fizycznej i  duchowej ro‑
dziców żyjących tylko pracą, stawiających sobie za cel przede 
wszystkim pomnażanie dóbr materialnych. Kolejnym proble‑
mem, z  jakim spotykają się duszpasterze, to rodziny patolo‑
giczne, w  których nadużywa się alkoholu i  powstaje w  nich 
problem wyobcowania z życia parafialnego. Problem niesienia 
pomocy duszpasterskiej takim rodzinom polega na tym, że nie 
przyjmują one kapłana podczas wizyty duszpasterskiej oraz nie 
uczestniczą w życiu parafii, a także nie zabiegają o to, aby inte‑
grować się ze wspólnotą200.

200 Rodziny niepełne często biorą się z sytuacji, gdy „[...] ojcowie lub matki 
biologiczne, nigdy nie chcieli połączyć się w życiu rodzinnym, z sytuacji 
przemocy, gdy jedno z  rodziców zostało zmuszone do ucieczki razem 
z dziećmi, śmierci jednego z rodziców, porzucenia rodziny przez jedne‑
go z rodziców, a także innych sytuacji. Niezależnie od przyczyny rodzic, 
który mieszka z dzieckiem, musi znaleźć wsparcie i pokrzepienie innych 
rodzin, które tworzą wspólnotę chrześcijańską, a  także ze strony para‑
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Problem nawiązywania więzi z  parafią wiąże się również 
z  emigracją dorosłych, jak i  młodzieży. Ludzie ci wyjeżdżają 
w  celach zarobkowych, przez co pojawiają się tylko spora‑
dycznie na niedzielnej Mszy św. Często nawiązanie kontaktu 
z duszpasterzami w parafii, zarówno w kraju, jak i za granicą, 
wiąże się z szukaniem pomocy. 

Kościół wobec rodzin i  ich członków niepotrafiących na-
wiązać kontaktu z parafią

Kościół w Polsce do pracy związanej z formacją katolików prze‑
bywających na terenie parafii potrzebuje duszpasterzy, którzy będą 
szukali skutecznego sposobu nawiązania kontaktu z nimi. Dlatego 
papież Franciszek w adhortacji apostolskiej Amoris laetitia zwraca 
uwagę, że istotne jest, „aby rodziny towarzyszyły całemu procesowi 
seminaryjnemu i drodze do kapłaństwa, ponieważ w rzeczywistości 
je umacniają” (AL 203). W myśl nauczania papieża należy zauwa‑
żyć, że dla kleryka ważna jest formacja seminaryjna. W przygoto‑
waniu do pracy duszpasterskiej nie można pominąć również kon‑
kretnej rzeczywistości życia małżeństw i rodzin, z którymi to kapłan 
podczas pracy duszpasterskiej będzie się spotykał i współpracował 
(zob. AL 203). Między innymi do pełnienia tej misji we wspólnocie 
Kościoła przygotowuje formacja seminaryjna, która realizuje się na 
płaszczyznach: ludzkiej, intelektualnej, duchowej i duszpasterskiej 
(por. PdV 43 ‑59). Kapłani, aby wspierać małżeństwa i  rodziny, 
winni poznawać problemy, z którymi one się borykają201.

fialnych organów duszpasterskich. Rodziny te są często dodatkowo gnę‑
bione z powodu poważnych problemów ekonomicznych, niepewności 
pracy, trudności w utrzymaniu dzieci, braku mieszkania” (AL 252).

201 B. Mierzwiński, Elementy teologii praktycznej małżeństwa i  rodziny, 
w:  Teologia małżeństwa i  rodziny, t. 1, red. K. Majdański, Warszawa: 
Akademia Teologii Katolickiej 1980, s. 208 ‑209. 
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Papież Franciszek we wspomnianej adhortacji apostolskiej 
naucza, że należy zwrócić uwagę na „potrzebę towarzyszenia 
duszpasterskiego, które trwałoby po celebracji sakramentu” 
(AL 223), gdyż właśnie szczególnie w tym czasie „małżonko‑
wie wzrastają w świadomości wyzwań i znaczenia małżeństwa” 
(AL 223). Takiego wyzwania mogą się podjąć doświadczone 
pary małżeńskie z ewentualnym współudziałem stowarzyszeń, 
ruchów kościelnych i nowych wspólnot. Towarzyszenie takie 
miałoby pomóc młodym małżonkom w otwieraniu się na dar 
życia, a  także na „znaczenie duchowości rodziny, modlitwy 
i  uczestnictwa w  niedzielnej Eucharystii, zachęcając pary do 
regularnego spotykania się w  celu krzewienia rozwoju życia 
duchowego i  solidarności w  konkretnych potrzebach życio‑
wych” (AL 223)202.

Oprócz tego Kościół mierzy się z  problemami małżeństw 
rozbitych przez rozwód oraz wskutek separacji, z  problema‑
mi rodzin patologicznych, w  których nadużywa się alkoho‑
lu i  pojawia się w  nich problem wyobcowania. W  pierwszej 
przywołanej sytuacji konsekwencją rozbicia małżeństwa są 
związki niesakramentalne203. Osoby żyjące w takich związkach 
winny dołożyć wszelkich starań, aby uregulować stan prawny. 
W sytuacji, gdy nie jest to możliwe ze względu na istniejące 
przeszkody, żyjący w takim związku winni wieść życie chrześci‑

202 Por. J. Goleń, Umacnianie duszpasterstwa rodzin w parafii, w: Towarzy‑
szyć małżeństwu i rodzinie..., dz. cyt., s. 189 ‑199.

203 Do związków niesakramentalnych zalicza się: małżeństwa na próbę (FC 
80), wolne związki (FC 81), związki katolików złączonych tylko kon‑
traktem cywilnym (FC 82) oraz rozwiedzionych, którzy zawarli nowy 
związek bez ślubu kościelnego (FC 84). Por. J. Kamiński, Duszpaster‑
stwo osób żyjących w  związkach niesakramentalnych, w: Duszpasterstwo 
rodzin..., dz. cyt., s. 508 ‑509. 
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jańskie bez przyjmowania Komunii eucharystycznej tak długo, 
dopóki trwa ta sytuacja (zob. KKK 1650)204. 

Kościół wychodzi wobec osób przeżywających trudne sytu‑
acje przez duszpasterstwo osób żyjących w związkach niesakra‑
mentalnych. Należy podkreślić, że pomoc ta nie ma na celu 
akceptacji rozwodów czy legalizacji związków niesakramental‑
nych. Celem duszpasterstwa jest niesienie pomocy duchowej 
katolikom, którym skomplikowało się życie małżeńskie i  nie 
uczynili nic, aby tę relację uzdrowić. Ważne jest, żeby ukazywać 
obiektywnie doświadczaną sytuację, wobec której nauka Chry‑
stusa jest jednoznaczna (zob. Mt 5,31 ‑32; 19, 5 ‑9; Mk 10,7‑
‑12; Łk 16,18; 1 Kor 7,10 ‑11). Nie ma okoliczności, w których 
rozwód nie sprzeciwiałby się godności małżeństwa205.

Wśród innych form wychodzenia z  pomocą wobec osób 
żyjących w związkach niesakramentalnych jest organizowanie 
spotkań i  rekolekcji206. Uczestnicy takich spotkań otrzymują 
wsparcie i mogą wspólnie poszukiwać właściwych rozwiązań. 
Istnieją też próby stworzenia „kontaktów zaufania”, mających 
na celu wyjaśnianie problemów osobistych i pomoc w prakty‑
kowaniu wartości chrześcijańskich w życiu. Natomiast w po‑
szukiwaniu sposobów dotarcia do osób żyjących w związkach 

204 G. Pyźlak, Duszpasterstwo związków niesakramentalnych, RT 2006, t. 56, 
z. 6, s. 176.

205 Tamże, s. 178. 
206 Warto także zwrócić uwagę, by w czasie rekolekcji parafialnych przynaj‑

mniej jedno rozważanie było poświęcone problematyce związków niesa‑
kramentalnych. Należy na nie zapraszać osoby żyjące w takich związkach. 
Zadaniem duszpasterzy jest roztropne kierowanie osobami pełniącymi 
posługę wśród ludzi żyjących w związkach niesakramentalnych. Duszpa‑
sterska troska nie jest równoznaczna z aprobatą takiego stylu życia, ale wią‑
że się z ukazaniem miłosierdzia Bożego wobec każdego człowieka i dróg 
prowadzących do pełnego uczestnictwa w życiu Kościoła. Tamże, s. 184.
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niesakramentalnych duszpasterze mogą wykorzystywać np. wi‑
zytę duszpasterską. Inną formą mogą być spotkania związane 
z katechezą dzieci i młodzieży oraz spotkania związane z zała‑
twianiem formalności w kancelarii parafialnej (por. AL 229)207.

Duszpasterstwo związków niesakramentalnych bierze rów‑
nież pod uwagę problem braku pełnego uczestnictwa w Eucha‑
rystii osób żyjących w konkubinacie. Mogą one jednak dawać 
świadectwo życia poprzez swoje cierpienie z racji braku pełnego 
zjednoczenia z  Chrystusem. Pojawia się możliwość udzielenia 
osobom żyjącym w takich związkach sakramentalnego rozgrze‑
szenia i dopuszczenia do pełnego udziału w Eucharystii. Powinny 
one jednak spełnić następujące warunki: żałować popełnionego 
zła i  okazać skruchę; mieć szczere i  niezłomne postanowienie 
życia w  zupełnej wstrzemięźliwości seksualnej oraz naprawie‑
nia krzywd wyrządzonych poprzednim małżonkom i dzieciom. 
Osoby spełniające powyższe warunki mogą przystąpić do Ko‑
munii św. Natomiast pozostałym, tym, którzy nie mogą jej przy‑
jąć, należy proponować komunię świętą duchową208.

207 Por. M. Ostrowski, Wy też jesteście w Kościele, Poznań: Wydawnictwo 
Polskiej Prowincji Dominikanów „W drodze” 2011, s. 176 ‑194; M. Ha‑
biniak, Duszpasterstwo związków niesakramentalnych drogą do realizacji 
wspólnoty z Bogiem i kościołem. Studium z duszpasterstwa rodzin (niepu‑
blikowana rozprawa doktorska), Lublin 2016 [mps ABKUL], s. 56 ‑98.

208 Konferencja Biskupów Wybrzeża Kości Słoniowej opublikowała w dniu 
7.02.1969 r. dyrektywy duszpasterskie dotyczące duszpasterstwa w dzie‑
dzinie sakramentów świętych. W dokumentach jest mowa o różnych sy‑
tuacjach osób żyjących razem, a niezawierających sakramentalnego mał‑
żeństwa. Podkreśla się z jednej strony, że osoby te nie są w ekskomunice, 
a właściwym ich sędzią jest Bóg. Mogą oni żyć życiem sakramentalnym, 
kształtują swoje powołanie chrześcijańskie mocą przyjętych sakramen‑
tów − chrztu i bierzmowania, prosząc Boga o przebaczenie i przyjmu‑
jąc tzw. Komunię św. duchową. Z drugiej strony stwierdza się bardzo 
zdecydowanie, że nie mogą one korzystać z sakramentu pojednania ani 
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Wśród rodzin niepotrafiących nawiązać kontaktu z parafią 
są rodziny, w których nadużywa się alkoholu. Psychologowie 
zwracają uwagą na tzw. syndrom DDA, który wiąże się przede 
wszystkim z faktem, iż choroba alkoholowa prowadzi do dys‑
funkcjonalności rodziny. Oznacza to, że dotyczy nie tylko sa‑
mego uzależnionego, ale także każdego członka jego rodziny, 
wywierając na niego destrukcyjny wpływ209. Dlatego ważnym 
wyzwaniem stojącym przed Kościołem jest rozwijanie duszpa‑
sterstwa trzeźwości. Powinno ono być prowadzone w ramach 
duszpasterstwa zwyczajnego. Do istotnych elementów tego 
duszpasterstwa zalicza się przepowiadanie słowa Bożego, dzia‑
łalność liturgiczną oraz diakonię. Należy zwrócić uwagę, że 
pierwszy element realizowany poprzez kaznodziejstwo trzeź‑
wościowe potrzebuje odnowy przepowiadania. Katechezy gło‑
szone do osób uzależnionych, ukazujące skutki nadużywania 
alkoholu i często straszenia ich konsekwencjami nadużywania 
alkoholu, we współczesnych czasach wydają się nieskutecz‑
ne. W  przepowiadaniu należy zwracać uwagę na ukazywanie 
prawdy o  roli alkoholu w życiu człowieka, zarówno na pozy‑
tywne skutki używania alkoholu, jak również na te negatywne, 
związane z jego nadużywaniem. Należy je odnieść do wolności 
człowieka, który staje przed wyborem właściwej drogi życia. 
W drugiej formie związanej ze sprawowaniem kultu, czyli li‑
turgii, należy koncentrować się szczególnie na wychowaniu do 
uczestnictwa w praktykach religijnych. Nadużywanie alkoholu 

przyjmować Komunii św., zgodnie z obowiązującą dyscypliną Kościo‑
ła. Zob. M. Habiniak, Duszpasterstwo związków niesakramentalnych...,  
dz. cyt., s. 68 ‑69.

209 Syndrom DDA – co oznacza, jakie są jego objawy i jak wygląda terapia?, w: 
https://zdrowie ‑zycie.pl/syndrom ‑dda ‑co ‑oznacza ‑jakie ‑sa ‑jego ‑objawy‑
‑i ‑jak ‑wyglada ‑terapia/ (dostęp: 19.09.2020). 
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jest grzechem, tak więc zrywa łączność z Bogiem. Dlatego czło‑
wiek przez przyjmowanie i uczestnictwo w sakramentach od‑
zyskuje utraconą godność dziecka Bożego, otrzymując również 
umocnienie do życia w  stanie łaski. W duszpasterstwie trzeź‑
wości ważną rolę odgrywają nabożeństwa o charakterze pokut‑
nym oraz nabożeństwa biblijne, które w świetle słowa Bożego 
wskazują na kryteria dojrzałej i odpowiedzialnej postawy wobec 
alkoholu, do której zobowiązany jest uczeń Chrystusa.

Ostatnia grupa to diakonia, w której skład wchodzą: pro‑
boszcz, wikarzy, a także grupa osób świeckich. Życie Kościoła 
XXI wieku pokazuje, że nawracanie i  ewangelizowanie ludzi 
nie jest tylko zadaniem księży. Zaangażowanie osób świeckich 
winno przyczyniać się do budowania zdrowych relacji między 
proboszczem a parafianami tak, aby coraz skuteczniej budować 
życie parafialne w  różnych jego przestrzeniach. Przywołany 
diakonijny model winien stanowić propozycję wspólnej drogi, 
którą ma przejść wspólnota parafialna, realizując funkcje: pro‑
rocką, kapłańską i królewską Chrystusa210. 

We współczesnych czasach wyzwaniem dla duszpasterstwa 
jest również zrywanie więzi ze wspólnotą parafialną osób, któ‑
re przyjęły sakrament bierzmowania. Jako problem przywołuje 
się zbyt wysokie wymagania stawiane kandydatom przez dusz‑
pasterzy i katechetów podczas przygotowania do przyjęcia tego 

210 Drugi Synod Plenarny zachęca do budowania modelu parafii z następu‑
jących kręgów: ochrzczonych i nieochrzczonych, wiernych praktykują‑
cych, małych grup, kręgów, wspólnot diakonijnych oraz diakonii stałej 
(DPSP 57). Por. B. Biela, Odnowa pastoralna parafii w świetle II Polskie‑
go Synodu Plenarnego, „Śląskie Studia Historyczno ‑Teologiczne” 2003, 
t. 36, nr 1, s. 74; W. Śmigiel, Uczestnictwo wiernych świeckich w budowa‑
niu Kościoła ‑Wspólnoty. Studium teologicznopastoralne w świetle nauczania 
Kościoła (1962 ‑2009), Lublin: Wydawnictwo KUL 2010, s. 317.
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sakramentu. Wymóg systematycznego uczestnictwa we Mszy 
św. niedzielnej, w  nabożeństwach, m.in. różańcowych, pierw‑
szych piątków, rorat, odbierany jest jako nakładanie nacisku, i to 
w tak delikatnej materii jak poznawanie Boga. W taki sposób 
prowadzone przygotowanie do sakramentu bierzmowania u czę‑
ści kandydatów i ich rodziców budzi bunt, odczucie niesprawie‑
dliwości oraz bezsensowności. Krytycy tej formy przygotowania 
uważają, że bez względu na to, jak długo trwa proces wprowa‑
dzania młodych chrześcijan ku dojrzałej wierze, jest on w obec‑
nych czasach nieprzekonujący. Stawia się również pytania doty‑
czące funkcjonowania pierwotnego Kościoła: czy św. Piotr i inni 
apostołowie wiedzieli wszystko o Bogu i tworzącym się Kościele? 
Czy rozumieli wszystko, zanim nastał dzień Pięćdziesiątnicy?

Do tej argumentacji warto odnieść się w kategoriach doj‑
rzałości, zarówno człowieka, jak i dojrzałości chrześcijańskiej. 
Problem edukacji religijnej młodzieży dość często nie rozpo‑
czyna się w momencie przygotowań do sakramentu bierzmo‑
wania, lecz wraz z ukończeniem szkoły podstawowej. Świadczy 
to o  tym, że część młodzieży nie osiągnęła jeszcze dojrzałości 
chrześcijańskiej. Dlatego wśród pomysłów w zatrzymaniu mło‑
dzieży na lekcjach religii, jak również w Kościele, jest przesu‑
nięcie wieku przyjęcia sakramentu bierzmowania na późniejszy 
wiek kandydata, nawet do 18. roku życia211. Za taką propozycją 

211 Kodeks prawa kanonicznego naucza, że „sakrament bierzmowania wierni 
powinni przyjmować w pobliżu wieku rozeznania, chyba że Konferencja 
Episkopatu określa inny wiek” (KPK, kan. 891). Problemem w przyję‑
ciu sakramentu bierzmowania w wieku 18 lat może być sytuacja, gdy 
16 ‑letnia kobieta za zgodą sądu zawrze małżeństwo. Wtedy powstaje 
problem, ponieważ zostaje ona niejako pozbawiona możliwości przyję‑
cia bierzmowania przez fakt, że w jej diecezji udziela się tego sakramentu 
w późniejszym wieku. Zob. Z. Janczewski, Bierzmowanie − sakrament 
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opowiadają się niektórzy teologowie, zwracając uwagę na po‑
trzebę posiadania przez kandydatów do sakramentu bierzmo‑
wania odpowiednich dyspozycji, ponieważ jest on sakramen‑
tem dojrzałości chrześcijańskiej i podjęcia misji w Kościele212.

Należy zauważyć, że wielu ludzi bierzmowania nie postrzega 
jako sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej, jak również nie do‑
strzega jego związku z chrztem i Eucharystią. Wśród powodów 
takiego podejścia należy wymienić niezbyt liczny udział wiernych 
w życiu Kościoła, a także brak odpowiedniej katechezy parafial‑
nej na temat bierzmowania i jego konsekwencji dla życia chrze‑
ścijanina (por. DPSP 62). Takie podejście powoduje, że wielu 
młodych ludzi po przyjęciu sakramentu bierzmowania odchodzi 
ze wspólnoty parafialnej, a następnie wraca na chwilę, przy okazji 
zawierania sakramentalnego związku małżeńskiego213.

Jednym z podstawowych wyzwań duszpasterstwa parafialne‑
go jest budowanie duszpasterstwa ożywiającego, którego pod‑
stawowym zadaniem jest troska o życie. Dotyczy ono gotowości 
przyjęcia „nowego życia”, polegające na otwarciu się parafii nie 
tylko na życie nowonarodzonych, ale również na życie nowo‑
ochrzczonych, a  także osób, które doświadczyły nawrócenia. 
Dlatego ważne jest podjęcie wobec tych podmiotów odpowied‑
nich działań w celu niesienia im odpowiedniego wsparcia214.

chrześcijańskiej dojrzałości czy pożegnania z Kościołem?, „Prawo Kanonicz‑
ne” 51:2008, nr 3 ‑4, s. 217. 

212 B. Nadolski, Liturgika. Sakramenty, sakramentalia, błogosławieństwa, t. 3, 
Poznań: Pallottinum 1992, s. 69. 

213 Z. Janczewski, Bierzmowanie sakrament chrześcijańskiej dojrzałości..., 
dz. cyt., s. 218.

214  Zob. E. Robek, Parafia – organiczna „wspólnota wspólnot”. Poszukiwanie 
związków teologii wspólnoty z życiem codziennym chrześcijan, „Perspecti‑
va. Legnickie Studia Teologiczno ‑Historyczne” 6:2007, nr 1(10), s. 141; 
G. Pyźlak, Rola wspólnot rodzin w parafii, w: Duszpasterstwo rodzin w pa‑
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7. Rodzina małżonków małoletnich

W  Polsce od lat powojennych można było zaobserwo‑
wać zjawisko wczesnego macierzyństwa. W  latach 70 ‑tych 
i 80 ‑tych nastąpił znaczny spadek liczby ciąż u osób młodo‑
cianych, natomiast w  latach 90 ‑tych odnotowano ponowny 
ich wzrost215. Jako przyczynę takiego stanu podaje się przede 
wszystkim przemiany społeczno ‑kulturowe zachodzące w spo‑
łeczeństwie polskim216. 

rafii, red. J. Goleń, D. Lipiec, Lublin: Wydawnictwo KUL 2016, s. 138.
215 Z. Pankrac i in., Analiza sytuacji społecznej i jej wpływ na przebieg ciąży 

i porodu u młodocianych ciężarnych hospitalizowanych w Instytucie Położ‑
nictwa i Chorób Kobiecych Akademii Medycznej w Gdańsku w latach 1985‑
‑1986 i  1995 ‑1996, „Annales Universitatis Mariae Curie ‑Skłodowska” 
2004, nr 340, s. 295; P. Szukalski, Urodzenia pozamałżeńskie w Polsce − 
problem polityki społecznej?, „Studia i Dyskusje” 2003, nr 5, s. 94 ‑98.

216 Osoby badające zjawisko obniżającego się wieku inicjacji seksualnej upa‑
trują go w następujących przyczynach: 1. płci, gdyż chłopcy podejmują 
zazwyczaj życie płciowe wcześniej niż dziewczęta; 2. urbanizacji, ponieważ 
mieszkańcy małych miejscowości i wsi inicjują później niż mieszkańcy 
ośrodków wielkomiejskich; 3. poziomie wykształcenia, gdyż młodzież ze 
szkół zawodowych częściej deklaruje, że inicjowała przed 14. rokiem życia 
niż uczniowie liceum i technikum; 4. stosunku do religii, ponieważ osoby 
silniej związane z religią inicjują w późniejszym wieku; 5. dziedziczeniu 
zachowań, gdyż wcześniej inicjują osoby, których rodzice podjęli życie 
płciowe jako nastolatkowie; 6. oddziaływaniu środowiska rówieśniczego; 
7. nadużywaniu substancji psychoaktywnych, ponieważ zauważa się, że 
zachowania ryzykowne najczęściej ze sobą współwystępują; 8. czynnikach 
indywidualnych, jak np.: depresja, lęk, poczucie beznadziei, a także braku 
umiejętności społecznych i strategii radzenia sobie z nimi; 9. silnym na‑
pięciu seksualnym; 10. braku asertywności, np. stosowanie tzw. szantażu 
emocjonalnego oraz 11. braku uświadomienia seksualnego. Por. U. Kem‑
pińska, Nieletnie macierzyństwo – problem ogólnoświatowy, Poznań: Insty‑
tut Naukowo ‑Wydawniczy Maiuscula 2017, s. 33.
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Biorąc pod uwagę podjęcie decyzji przez osoby młodocia‑
ne o zawarciu związku małżeńskiego, należy zwrócić uwagę, że 
powinna ona być podejmowana w sposób świadomy i dojrzały. 
Jednak tak odpowiedzialnego podejścia często brakuje. Wśród 
powodów nieodpowiedzialnej decyzji wymienia się zbyt wcze‑
sne rozpoczęcie współżycia seksualnego młodzieży, które wyma‑
ga m.in. osiągnięcia dojrzałości biologicznej, psychicznej, wza‑
jemnej miłości dziewczyny i chłopaka, a także posiadania odpo‑
wiedniej wiedzy o życiu seksualnym. Dlatego przyjmuje się, że 
okres dojrzewania człowieka rozpoczyna się około 10 ‑12 roku 
życia i trwa do 19 ‑20 roku. U osób podejmujących studia etap 
adolescencji, czyli wzrastania ku dojrzałości, jest dodatkowo wy‑
dłużony. Okres ten pociąga za sobą przemiany w sferach: biolo‑
gicznej, psychicznej i społecznej człowieka. Istotnym zadaniem 
nastolatków w tym okresie jest poszukiwanie własnej tożsamości, 
która warunkuje wejście w świat dorosłych. Dla dziewcząt osią‑
gnięcie dojrzałości płciowej przypada zazwyczaj na 15 ‑16  rok 
życia, dojrzałości psychicznej około 3 ‑4 lata później, dojrzałości 
społecznej zaś około 20 roku życia. U chłopców przyjmuje się, 
że okres dojrzewania trwa od 14 ‑15 do 23 ‑25 roku życia. Brak 
harmonii w  osiągnięciu dojrzałości w  wymienionych sferach 
może być poważnym źródłem problemów, wśród których wy‑
mienia się również nastoletnie rodzicielstwo217. 

217 Inicjacja seksualna w życiu człowieka jest punktem przejściowym z okre‑
su dzieciństwa do dorosłości, dlatego ważne są wiek i okoliczności pierw‑
szego kontaktu seksualnego. Mogą one również wpływać na zdrowie 
i samopoczucie osób je podejmujących. Por. K. Sieja, Wiedza o życiu sek‑
sualnym człowieka. Wybrane zagadnienia, Koszalin: Wydawnictwo Uczel‑
niane Bałtyckiej Szkoły Wyższej 1998, s. 154 ‑156; J. Goleń, Wychowanie 
seksualne w rodzinie. Studium pastoralne, Rzeszów: Poligrafia Wyższego 
Seminarium Duchownego w Rzeszowie 2006, s. 52 ‑75.
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Ciąże nastolatek budziły i nadal budzą niepokój ze wzglę‑
du na liczne konsekwencje związane m.in. z  problemami 
zdrowotnymi zarówno matki, jak i  dziecka, dopuszczalnością 
stosowania aborcji, samotnym rodzicielstwem, opóźnieniem 
kontynuacji wykształcenia, zamieszkiwaniem z  rodzicami czy 
przekazywaniem tego modelu życia swoim dzieciom218. Poza 
tym zajście w  ciążę w  okresie dojrzewania często komplikuje 
sytuację życiową młodej dziewczyny. Wczesne macierzyństwo 
nie ułatwia młodemu organizmowi podejmowania wyzwań 
typowych dla okresu dojrzewania, lecz zmusza go do zmie‑
rzenia się z nowymi zadaniami i rolami. Pojawiają się również 
problemy związane z brakiem akceptacji ciąży przez nieletnie 
dziewczyny, czego konsekwencją jest ukrywanie jej ze strachu 
przed rodzicami, partnerem, przez co opóźniają korzystanie 
z opieki ginekologiczno ‑położniczej. W skrajnych przypadkach 
sytuacja taka prowadzi do poszukiwania nielegalnych rozwią‑
zań, takich jak: korzystanie z klinik aborcyjnych, przyjmowanie 
leków uśmiercających płód, zażywanie narkotyków lub zada‑
wanie sobie obrażeń fizycznych prowadzących do poronienia. 
Brak akceptacji ciąży nie sprzyja jej prawidłowemu rozwojo‑
wi i wytworzeniu więzi emocjonalnej z nienarodzonym jeszcze 
dzieckiem219. Sytuacja taka może stanowić również źródło stre‑

218 Terminami „młodociane matki”, „młodociane ciężarne” czy „nielet‑
nie matki” określa się młode kobiety, które zaszły w ciążę lub urodziły 
dziecko, zanim ukończyły 18. rok życia. Zob. L. Marianowski, B. Grze‑
chocińska, Prowadzenie ciąży oraz poród i połóg u nieletnich, „Medipress 
Ginekologia” 1996, nr 2, s. 2 ‑5; U. Kempińska, Wybory życiowe dzieci 
małżonków młodocianych, Poznań: Maiuscula 2013, s. 41 ‑42.

219 Por. M.A. Walton et al., Sexual risk behaviors among teens at an urban 
emergency department: relationship with violent behaviors and substance 
use, „Journal of Adolescent Health” 2011, vol. 48, s. 303 ‑305; U. Kem‑
pińska, Małżeństwa młodocianych, przyczyny i konsekwencje, Włocławek: 
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su niepełnoletniej matki, wpływającego niekorzystnie na jej sa‑
moocenę i samopoczucie. Dziewczyna, która nie osiągnęła jesz‑
cze pełnoletności, a oczekuje na narodziny dziecka, ma przede 
wszystkim stawać się odpowiedzialną matką. Poza tym stan bło‑
gosławiony nie uwalnia jej od doświadczania kryzysów okresu 
dojrzewania, związanych z poszukiwaniem własnej tożsamości, 
akceptacji, a także właściwej dla siebie drogi życiowej. Wśród 
innych negatywnych aspektów wczesnego macierzyństwa może 
być także głos opinii społecznej, która wyraża stan świadomości 
danej zbiorowości ludzkiej dotyczący spraw ważnych publicz‑
nie220. Te wszystkie okoliczności mogą sprawić, że zagadnienie 
nastoletniego macierzyństwa jest wielowątkowe i zasługuje na 
dokonanie pewnej jego analizy221.

Kościół wobec małżonków małoletnich (nieletnich) 
Kościół katolicki w nauczaniu dotyczącym małżeństw osób 

małoletnich zwraca uwagę na jedną z przyczyn niewłaściwego 

WSHE 2005, s. 32 ‑33.
220 Respondenci udzielający odpowiedzi na pytanie: „Jaki jest stosunek 

Pana( ‑i) do nieletnich matek?”, ponad połowa ankietowanych (55,5%) 
wskazała na stosunek obojętny, a ponad 35,7% respondentów na stosu‑
nek negatywny. Pozytywne podejście do młodocianych matek wykazało 
8,8% respondentów. Zob. A. Kielana, I. Cieślak, Opinia internautów na 
temat ciąż nieletnich, „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka” 
2016, t. 15, nr 4, s. 31.

221 Według literatury ginekologicznej za młodociane matki uważa się kobie‑
ty, które zaszły w ciążę i urodziły dziecko do 19. roku życia. Wyodrębnia 
ona również kilka podgrup: a) bardzo młoda matka, która nie osiągnę‑
ła 16. roku życia; b) starsza nastolatka, mająca 16 ‑19 lat; c) nastolatka 
samotna, niemająca oparcia ze strony rodziny lub partnera oraz d) na‑
stolatka mająca wsparcie i pomoc ze strony partnera lub rodziny. Por. 
U. Kempińska, Małżeństwa młodocianych. Ciąża, ślub i co dalej?, Toruń: 
Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit” 2012, s. 26 ‑27.
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podejścia do powołania małżeńskiego, którą jest kryzys ojco‑
stwa i  macierzyństwa. Postawa taka ma również negatywny 
wpływ na dzieci, a przede wszystkim na ich wychowanie sek‑
sualne222. W swoim nauczaniu Kościół przypomina, że powin‑
no ono odbywać się przede wszystkim w rodzinie. Dokument 
Papieskiej Rady do spraw Rodziny Ludzka płciowość podkre‑
śla nasilanie się tendencji lekceważących ludzką płciowość 
i wzrost ilości informacji odzierających ją z wymiaru osobowe‑
go (LP 1)223. Wspomniany dokument Kościoła przypomina, że: 
„Człowiek jest powołany do miłości i do daru z siebie w swo‑
jej jedności cielesno ‑duchowej. Kobiecość i męskość są darami 
komplementarnymi, toteż płciowość ludzka jest częścią inte‑
grującą konkretną zdolność miłowania, jaką Pan Bóg wpisał 
w mężczyznę i w kobietę” (LP 10). Dlatego płodność człowieka 
związana jest z  rodzicielstwem, które w przypadku człowieka 
nie jest ślepą rozrodczością. Mając świadomość prokreacyjnych 
możliwości swego ciała i płci, człowiek jest równocześnie wolny 
od ich przymusu. Prokreacyjny wymiar płciowości nie jest re‑
gulowany instynktem, ale jest przedmiotem odpowiedzialności 
człowieka. Złączeniu mężczyzny i kobiety w akcie małżeńskim 
powinna towarzyszyć postawa odpowiedzialnego rodzicielstwa, 
ponieważ decyzja o posiadaniu potomstwa jest jedną z najistot‑
niejszych w życiu małżeństwa (LdR 12). 

W  celu wprowadzenia pewnego porządku w  życiu seksu‑
alnym człowieka Kościół zachęca do zachowywania czystości 
i  wstrzemięźliwości już na etapie narzeczeństwa, a  następnie 

222 Zob. M. Ziemska, Postawy rodzicielskie i ich wpływ na osobowość dziecka, 
w: Rodzina i dziecko, red. taż, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Na‑
ukowe 1979, s. 155 ‑197.

223 Zob. J. Goleń, Wychowanie seksualne w rodzinie..., dz. cyt., s. 31. 
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w odniesieniu do pożycia małżeńskiego. Konferencja Episko‑
patu Polski w dokumencie pt. Służyć prawdzie o małżeństwie 
i rodzinie przypomina: „Czystość to pozytywna postawa doj‑
rzałego chrześcijanina. Drogą do niej jest żywa wiara” (SPMR 
53). Taka postawa może pomóc człowiekowi w odpowiednim 
i odpowiedzialnym przechodzeniu z etapu dzieciństwa do do‑
rosłości. Mogłaby również ułatwić wyeliminowanie wielu przy‑
musowych sytuacji, które często stanowią powód wstępowania 
w  sakramentalne małżeństwo osób niepełnoletnich. Należy 
również zwracać uwagę, że „do zawarcia owocnego małżeń‑
stwa i odpowiedzialnego realizowania wszystkich zobowiązań 
małżeńskich konieczna jest znajomość istotnych obowiązków 
małżeńskich, ich akceptacja, zdolność ich podjęcia i wola wła‑
ściwego wypełnienia”224. 

Kościół przypomina również o stronie prawnej zawierania sakra‑
mentalnego małżeństwa. Związek małżeński może zostać zawarty, 
co do zasady, przez osoby pełnoletnie. Dlatego Kodeks prawa ka‑
nonicznego poucza o przeszkodach zrywających, które czynią osobę 
niezdolną do ważnego zawarcia małżeństwa (KPK, kan. 1073). Jed‑
ną z nich (w sytuacji osób nieletnich) jest przeszkoda wieku, która 
zachodzi, jeśli mężczyzna nie ma ukończonych 16, a kobieta 14 lat 
(KPK, kan. 1083)225. Konferencja Biskupów danego kraju posiada 

224 R. Sztychmiler, Istotne obowiązki małżeńskie, Warszawa: Wydawnictwo 
ATK 1997, s. 10.

225 Nie ma możliwości zawarcia małżeństwa osoba, która nie ukończyła 
osiemnastu lat. Jednakże z ważnych powodów sąd opiekuńczy może ze‑
zwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat szesnaście, 
a z okoliczności wynika, że zawarcie małżeństwa będzie zgodne z dobrem 
założonej rodziny. Prawo do ślubu przysługuje jedynie niepełnoletnim 
kobietom, ponieważ mężczyźni nie zostali uwzględnieni w treści przepi‑
su. Ważnymi powodami wskazanymi przez ustawodawcę może być cho‑
ciażby ciąża kobiety czy też choroba przyszłego męża lub żony. Nie może 
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taką możliwość, aby ustanowić wyższy wiek do godziwego zawar‑
cia małżeństwa. W Polsce przeszkoda wieku została ustanowiona na 
tym samym poziomie co przeszkoda cywilna. W związku z powyż‑
szym, aby ważnie zawrzeć małżeństwo, konieczne jest ukończenie 
18. roku życia zarówno przez mężczyznę, jak i kobietę226. 

W trosce o małżeństwa osób małoletnich Kościół wyraża swoją 
gotowość do wsparcia inicjatyw proponowanych przez zrzeszenia 
lub instytucje państwowe. Wśród nich są domy samotnej matki lub 
ośrodki wsparcia samotnych matek i kobiet w ciąży, przeznaczone 
dla kobiet, które mają problemy życiowe i nie mogą znaleźć schro‑
nienia dla siebie i swoich dzieci. W placówkach tych niesiona jest 
pomoc w szczególny sposób ofiarom przemocy w rodzinie. W do‑
mach samotnej matki kobietom oferowany jest nocleg, opieka 
medyczna, a także wsparcie psychologiczne oraz pomoc prawna. 
Natomiast dzieciom niesiona jest pomoc mająca na celu umiejęt‑
ność radzenia sobie z traumatycznymi doświadczeniami z domu 
rodzinnego. Z takich ośrodków mogą korzystać matki z dziećmi 
przebywające na obszarze Polski, bez względu na faktyczne miej‑
sce ich zameldowania227. Po dwóch tygodniach pobytu w ośrodku 
z przyjętą osobą podpisywany jest kontrakt określający cele, które 
matka stawia sobie do realizacji w czasie zamieszkiwania. Dom 

być ono szkodliwe dla osoby małoletniej zamierzającej wstąpić w zwią‑
zek małżeński, jak również dla dzieci pochodzących z tego małżeństwa. 
Por. Kodeks rodzinny i opiekuńczy art. 10; Kodeks cywilny art. 10 § 1 ‑2; 
art. 10 § 1 ‑2; art. 561 § 1 ‑3. 

226 Por. A. Kaźmierski, Przeszkoda braku wieku do zawarcia małżeństwa (kan. 
1083 KPK). Geneza, rozwój i praktyka określona w ustawodawstwie kościel‑
nym i cywilnym, Wrocław: Papieski Wydział Teologiczny 2015, s. 27 ‑45. 

227 Do domu samotnej matki przyjmowane są matki z dziećmi do 3 lat, które 
z uwagi na sytuację życiową i rodzinną kwalifikują się do korzystania z tej for‑
my pomocy, oraz matki przed porodem (od 6 ‑go miesiąca ciąży, a w wyjąt‑
kowych przypadkach wcześniej) na czas określony, najdłużej do 12 miesięcy.
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samotnej matki w trudnej sytuacji społeczno ‑materialnej wycho‑
dzi również z pomocą wobec kobiet, oferując możliwość konty‑
nuowania nauki szkolnej (w  przypadku małoletnich matek)228, 
aktywizację w  celu przeciwdziałania bezrobociu i  wykluczeniu 
społecznemu oraz bezdomności. Może zaoferować również naukę 
podstawowych prac domowo ‑gospodarskich, jak np. gotowanie, 
szycie, sprzątanie oraz opieka nad niemowlęciem229. 

Należy również zwrócić uwagę na fakt, że zawarcie małżeń‑
stwa zmienia status prawny małżonków małoletnich. Dzięki nie‑
mu kobieta uzyskuje władzę rodzicielską i prawo do starania się 
o świadczenia na dziecko. Opiekunowie prawni nieletniej matki 
mogą również starać się o zasiłek rodzinny, „becikowe”, a  także 
o  zasiłki celowe, np. na pokrycie kosztów wyżywienia dziecka 
w przedszkolu, pokrycia w części lub w całości kosztów leczenia. 
Mają też prawo do otrzymania pomocy rzeczowej, która niesiona 
jest w okresach przedświątecznych m.in. przez Caritas, np. w for‑
mie artykułów żywnościowych lub odzieży. Ważną formą wspar‑
cia jest poradnictwo specjalistyczne ukierunkowane na wzmacnia‑

228 Uczennica może otrzymać urlop od zajęć szkolnych i zgodę na indywidu‑
alne nauczanie, w tym celu musi zgłosić się do poradni psychologiczno‑
‑pedagogicznej. Nauczanie może się odbywać w  szkole lub w  domu 
uczennicy. Jeżeli ciąża, poród lub połóg powodują niemożność zaliczenia 
w terminie egzaminów ważnych dla ciągłości nauki, szkoła zobowiąza‑
na jest do wyznaczenia dodatkowego terminu egzaminu, ale w terminie 
nie późniejszym niż 6 miesięcy, art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 7 stycznia 
1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach 
dopuszczalności przerywania ciąży; por. K. Zielińska, Młodociane ciężar‑
ne i młodociane matki, w: Encyklopedia Rodzice i Dzieci, red. M. Pawlus, 
Bielsko ‑Biała: PPU „Park” 2002, s. 351.

229 Zob. Dom Samotnej Matki w Lublinie, w: https://www.dsm.lublin.pl/ 
(dostęp: 7.08.2020); por. S. Królikowska, Sytuacja społeczna młodocia‑
nych matek, „Roczniki Socjologii Rodziny” 2011, t. XXI: Dysfunkcje ro‑
dziny, s. 81 ‑85, 94 ‑97. 
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nie więzi rodzinnych i integracji osób oraz rodzin ze środowiskiem 
(por. DDR 37). Podporą w takiej sytuacji może być współpraca 
z asystentem rodziny. Dyrektorium duszpasterstwa rodzin zachęca 
do systematycznej formacji specjalistów świeckich, aby następnie 
angażować ich w pomaganie rodzinom (zob. DDR 9)230. 

Wobec młodocianych matek wychodzi się z  propozycją 
(szczególnie w sytuacji, gdy dziecko jest niechciane), aby po jego 
urodzeniu oddać dziecko do adopcji. Potrzebna jest wówczas 
zgoda rodziców przysposabianego (KRiO art. 119 § 1 ‑2). Zgo‑
da ta nie może być wyrażona wcześniej niż po upływie sześciu 
tygodni od urodzenia się dziecka, co pozwala zapobiec podjęciu 
zbyt pochopnej decyzji ze strony rodziców osoby nieletniej (art. 
119)231. Również Kościół wychodzi z  propozycją niesienia po‑
mocy m.in. nieletniej matce, gdy ta nie zamierza wychowywać 
dziecka. W Polsce zadbano o specjalne miejsca, które umożliwia‑
ją matkom na anonimowe i bezpieczne pozostawienie noworod‑
ka w tzw. oknie życia. Dzięki takiemu rozwiązaniu dziecko może 
w krótkim czasie trafić do adopcji. Szybkie znalezienie nowej ro‑
dziny zapobiega chorobie sierocej, na którą narażane jest dziecko 
znajdujące się w takiej sytuacji232.

230 Małżonkom małoletnim z  pomocą przychodzą również fundacje, np. 
„Samotna Mama”, „MaMa”, których celem jest niesienie pomocy mat‑
kom oraz wpływanie na zmianę sposobu postrzegania macierzyństwa 
przez osoby małoletnie. Warto również zwrócić uwagę na „Stowarzysze‑
nie Pomocy Nieletnim Rodzicom”, które za cel stawia sobie niesienie po‑
mocy osobom, które nie ukończyły 18 lat i stanęły przed koniecznością 
wydania na świat potomstwa. Zob. U. Kempińska, Nieletnie macierzyń‑
stwo problem ogólnoświatowy, Poznań: Instytut Naukowo ‑Wydawniczy 
Maiuscula 2017, s. 114 ‑115.

231 Tamże, s. 116. 
232 J. Kamiński, Troska o życie ludzkie, w: Duszpasterstwo rodzin..., dz. cyt., s. 333. 
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8. Rodziny emigrantów

Z problemem emigracji społeczeństwo polskie boryka się od 
wielu lat. Wyjazdy za granicę całych rodzin czy któregoś współ‑
małżonka miały charakter dobrowolny lub przymusowy, a przy‑
czyny emigracji mogły być polityczne, gospodarcze, religijne 
oraz naukowe. Podejmując problem emigracji, wyróżnia się 
w niej następujące kategorie emigrantów. W pierwszej wymienia 
się osoby lub rodziny, które osiedliły się na stałe poza granicami 
Polski. W kolejnej kategorii uwzględnia się osoby przebywają‑
ce poza krajem czasowo, a do ostatniej zalicza się pracowników 
sezonowych. Należy zauważyć, że powyższe kategorie emigracji 
mają związek z podejmowaną tam pracą oraz z chęcią uzyskania 
wyższych zarobków i prowadzenia godniejszego życia233.

Odnosząc się do fali wyjazdów z Polski po 2004 r., zauwa‑
ża się, że nie wynikały one z politycznego przymusu. Polska 
od 1 maja 2004 r. stała się jednym z państw członkowskich 
Unii Europejskiej. Ta nowa sytuacja spowodowała możliwość 
swobodnego wyjazdu jej obywateli do państw Unii, a  jedną 
z głównych przyczyn wyjazdu był cel ekonomiczny234. Porusza‑
jąc tematykę emigracji, należy odnieść się również do emigracji 
na kontynencie europejskim w XXI w., która zintensyfikowała 
się w 2015 r. i wiąże się z napływem na kontynent europejski 
emigrantów m.in. z Bliskiego Wschodu. Wśród przyczyn tej 

233 B. Cieślińska, Emigracje bliskie i dalekie. Studium współczesnych emigracji 
zarobkowych na przykładzie województwa podlaskiego, Białystok: Wydaw‑
nictwo Uniwersytetu w Białymstoku 2012, s. 15.

234 W raporcie z badań z marca 2007 r. CBOS podał, że od momentu przy‑
stąpienia Polski do Unii Europejskiej liczba Polaków pracujących za gra‑
nicą sięgnęła niemal 2 mln. Por. M. Pacek, Emigracja polska po akcesji 
do UE – wyjazdy i powroty?, s. 39, w: https://www.ce.uw.edu.pl/pliki/
pw/3 ‑2010_pacek.pdf (dostęp: 7.08.2020). 
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emigracji należy wymienić decyzję kanclerz Niemiec i państw 
„starej Unii”, która została podjęta bez wyraźnej zgody wielu 
państw „nowej Unii Europejskiej”, o otwarciu granic na przyj‑
mowanie uchodźców235. Dalszą konsekwencją tej decyzji jest 
nierozwiązany problem z relokacją uchodźców oraz problemy 
związane z bezpieczeństwem obywateli państw, do których zo‑
stali przyjęci uchodźcy innych religii236.

Na problem migracji zwraca uwagę papież Franciszek 
w adhortacji apostolskiej Amoris laetitia, nauczając, że „są in‑
nym znakiem czasów, który należy rozpatrzyć i zrozumieć, z ca‑
łym brzemieniem konsekwencji dla życia rodzinnego” (AL 46). 
Papież podkreśla, że „inną sprawą jest przymusowa migracja ro‑
dzin w konsekwencji wojny, prześladowań, biedy, niesprawie‑
dliwości, naznaczona perypetiami podróży, która często zagraża 
życiu, wywołuje urazy i destabilizuje rodziny” (AL 46)237. 

235 Przyczyną nasilenia się tego zjawiska według papieża Franciszka były 
„prześladowania chrześcijan, jak również prześladowania mniejszości et‑
nicznych i religijnych, w wielu częściach świata, szczególnie na Bliskim 
Wschodzie” (AL 46).

236 M. Polakowski, D. Szelewa, Kryzys uchodźczy czy jesteśmy gotowi?, 
Printed in Poland: Friedrich ‑Ebert ‑Stiftung, Przedstawicielstwo w Pol‑
sce wspólnie z  Fundacją Międzynarodowe Centrum Badań i  Analiz 
(ICRA) 2016, s. 9 ‑10. 

237 Papież Franciszek zwraca uwagę na dramatyczne sytuacje, które mają 
miejsce podczas migracji rodzin, szczególnie gdy w przemyt emigrantów 
zaangażowane są międzynarodowe sieci handlu ludźmi. Katastrofalne 
są również sytuacje, gdy emigranci zmuszani są do dłuższego pobytu 
w obozach przejściowych, w którym nie można podjąć integracji. Spo‑
śród palących problemów papież Franciszek kładzie nacisk na skrajne 
ubóstwo rodzin podczas emigracji, które doprowadza do handlu dziećmi 
w  celu dokonywania na nich nierządu. Problemem jest również han‑
del narządami z powodu trudnej sytuacji rodziny czy poszczególnych jej 
członków (zob. AL 46).
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Nawiązując do nauczania papieża Franciszka, należy zauwa‑
żyć, że migracja zarobkowa jednego z rodziców jest postrzegana 
jako jedno z poważniejszych zagrożeń funkcjonowania rodziny 
i jej członków. Po dłuższej rozłące ponowne wejście w rolę męża/
ojca czy żony/matki staje się trudniejsze. W  relacjach małżeń‑
skich i rodzinnych pojawiają się konflikty oraz trudności w na‑
wiązywaniu kontaktów z dzieckiem, co ujemnie oddziaływuje na 
formowanie się osobowości, przebieg i skutki procesu identyfi‑
kacji i  internalizacji dziecka. Należy również zwrócić uwagę na 
problem eurosieroctwa, a więc emigracji rodziców i pozostawia‑
nia dzieci pod opieką kogoś z dalszej rodziny, znajomych bądź 
starszego rodzeństwa. Tak funkcjonująca rodzina coraz częściej 
przypomina sposób funkcjonowania rodziny niepełnej238. 

Wśród problemów współczesnej rodziny należy wymienić 
emigrację dzieci i młodzieży. Takie wyzwanie zarówno w życiu 
młodych ludzi, jak i ich rodziców niesie ze sobą wiele nowych 
wyzwań. W sytuacji rodziców decyzja o wyjeździe częściej jest 
podejmowana w sposób świadomy i w takiej sytuacji mamy do 

238 GUS szacuje liczbę polskich emigrantów czasowych na ok. 2 017 000. 
Najwięcej osób wyjechało z województw: śląskiego, małopolskiego i dol‑
nośląskiego, ale w odniesieniu do ludności faktycznie zamieszkałej liczba 
emigrantów jest największa na Opolszczyźnie (10,6% ludności), Podla‑
siu, (9,1%), Podkarpaciu (8,4%) oraz na Warmii i Mazurach (7,5%). 
Według raportu liczba rozwodów w  latach 2004 ‑2011 wyniosła 519 
100, co oznacza, że udział rozwodów po akcesji Polski do UE w ogólnej 
liczbie rozwodów z lat 1990 ‑2011 wynosi aż 52%. Największy współ‑
czynnik rozwodów zanotowano w województwach, które charakteryzu‑
ją się wysokim poziomem odpływu migrantów: dolnośląskie, lubuskie, 
zachodnio ‑pomorskie i  warmińsko ‑mazurskie. Por. Informacja o  roz‑
miarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 ‑2018, w: 
https://stat.gov.pl/obszary ‑tematyczne/ludnosc/migracje ‑zagraniczne‑
‑ludnosci/informacja ‑o ‑rozmiarach ‑i ‑kierunkach ‑czasowej ‑emigracji ‑z‑
‑polski ‑w ‑latach ‑2004 ‑2018,2,12.html (dostęp: 21.09.2020). 
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czynienia z osobą dorosłą. Natomiast dzieci emigrują niejako 
z przymusu i bywa, że nie każde z nich potrafi samodzielnie 
stawić czoła pojawiającym się problemom239. 

We współczesnych czasach zwraca się uwagę na jeszcze jeden 
motyw emigracji, a mianowicie ucieczkę przed pojawiającymi 
się problemami w małżeństwie. Osoby, podejmujące taką de‑
cyzję, żywią nadzieję, że odległość i  czas spędzony za granicą 
bez współmałżonka zagoi rany i pomoże rozwiązać nieporozu‑
mienia pojawiające się w życiu małżeńskim i rodzinnym. Jed‑
nak takie podejście nie zawsze przynosi oczekiwany rezultat240. 
Warto zwrócić uwagę, że podstawowym warunkiem trwania 
w sakramencie małżeństwa winno być pielęgnowanie nie tylko 
więzi z małżonkiem, ale również z Bogiem, którego małżonko‑
wie wzięli na świadka i obrońcę ich więzi małżeńskiej241.

Kościół wobec rodzin emigrantów
W trosce o emigrantów oraz ich rodziny Kościół podjął dzia‑

łalność poprzez duszpasterstwo emigracyjne mające na celu za‑
spokojenie religijnych potrzeb migrantów242. W odniesieniu do 

239 W  sytuacji emigracji zauważalne są etapy, które charakteryzują drogę 
adaptacji. Pierwszy krok to ciekawość i  fascynacja nowym miejscem, 
drugi etap polega na pokonywaniu trudności związanych z osiedlaniem 
się w nowym kraju. Po jakimś czasie pobytu pojawia się zmęczenie i re‑
zygnacja, tzw. kryzys, którego pokonanie uwieńczone jest przystosowa‑
niem. Por. K. Włodarczyk, Proces adaptacji współczesnych emigrantów 
polskich do życia w Australii, „CMS Working Papers”, Warszawa: Centre 
of Migration Research 2005, s. 33 ‑60.

240 M. Dziewiecki, Kapłan wobec małżeństw w kryzysie, w: Budowanie więzi 
w małżeństwie i rodzinie a emigracja. Teoria i praktyka, red. G. Koszałka, 
J. Młyński, Warszawa: Instytut Papieża Jana Pawła II 2018, s. 102 ‑103.

241 Tenże, Małżeństwo – sakrament wiernej miłości, w: tamże, s. 133.
242 J. Szymański, Emigracyjne duszpasterstwo, LTP, s. 241.
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tego duszpasterstwa św. Jan Paweł II apelował, aby rodzinom 
emigrantów zapewnić opiekę duchową w postaci posługi kapła‑
nów i własnego obrządku, kultury i  języka. Do Kościoła rów‑
nież należy udzielanie wsparcia w  znalezieniu przez tych ludzi 
pracy i zapewnienia im godziwego wynagrodzenia (zob. FC 77; 
por. DA 11). W  podobnym tonie do swego poprzednika wy‑
powiada się papież Franciszek. W adhortacja Amoris laetitia na‑
ucza on: „Towarzyszenie migrantom wymaga specjalistycznego 
duszpasterstwa skierowanego do rodzin migrujących, ale także 
do członków rodzin pozostałych w miejscu pochodzenia. Musi 
być ono realizowane z poszanowaniem ich kultur, formacji ludz‑
kiej i religijnej, z której się wywodzą, bogactwa duchowego ich 
obrzędów i tradycji, także poprzez im właściwe duszpasterstwo” 
(AL 46). W odniesieniu do emigracji Kościół dostrzega potrzebę 
asystowania ludziom, wychodząc z różnymi inicjatywami wspar‑
cia zarówno duchowego, jak i duszpasterskiego dla emigrantów, 
szukania środków wsparcia dla poprawy ich egzystencji, a rodzi‑
nom zapewnienia podstawowych środków do życia243. 

W  nauczaniu Kościoła pojawiają się również konkret‑
ne formy pomocy małżeństwom i  rodzinom przeżywającym 
kłopoty wynikające z destrukcji więzi małżeńskiej i rodziciel‑
skiej. Dlatego do problemu rozłąki małżonków z  przyczyn 
ekonomicznych należy podejść w sposób systemowy. W jego 
ramach zwraca się uwagę na upowszechnianie personalistycz‑
nego modelu małżeństwa, stworzenia systemu poradnictwa 
oraz tworzenia środowiska wsparcia244. Wprowadzenie w życie 

243 M. Sitko, Struktura i kompetencje Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Mi‑
grantów i Podróżujących, „Kościół i Prawo” 2012, nr 14, s. 106.

244 J. Mikołajec, Pomoc małżonkom przeżywającym rozłąkę ze względu na 
emigrację zarobkową, w: Duszpasterstwo rodzin..., dz. cyt., s. 579.
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pierwszego rozwiązania wymaga dostarczenia narzędzi, dzię‑
ki którym będzie można dostrzegać i oceniać funkcjonowanie 
więzi małżeńskiej245. Również Sobór Watykański II zauważa 
ten problem, nauczając: „Nie należy też nie doceniać faktu, że 
ludzie skłonieni różnymi powodami do zmiany miejsca poby‑
tu, zmieniają też sposób swego życia. Tak to uwielokrotniają 
się nieustannie więzi łączące człowieka z innymi, a równocze‑
śnie sama »socjalizacja« sprowadza nowe więzi, nie sprzyjając 
jednak zawsze należytemu dojrzewaniu osobowości oraz sto‑
sunkom naprawdę osobowym (»personalizacji«)” (KDK 6). 
Zaproponowany model rozwiązań winien przynosić małżon‑
kom, ich związkowi, jak i budowanej na tym związku rodzinie 
optymalne możliwości pełnego rozwoju246. 

Drugim nurtem opieki Kościoła nad małżonkami pozostają‑
cymi w sytuacji rozłąki jest rozwijanie specjalistycznego porad‑
nictwa. Do tej pory parafialne poradnie rodzinne czy poradnie 
specjalistyczne ukierunkowane były na pomoc małżeństwom 
pozostającym razem. Jednak specyfika problemów małżonków 
doświadczających rozłąki z powodu emigracji różni się od tych, 
z którymi spotykali się do tej pory specjaliści. Dlatego w para‑
fiach, w których występują tego typu problemy, powinny być 
organizowane poradnie, których pracownicy (np. absolwenci 
nauk o  rodzinie, psychiatrzy lub psychologowie) będą nieśli 
kompetentną pomoc247. W rozwiązywaniu problemu wynikają‑
cego z destrukcji więzi małżeńskiej i rodzicielskiej Kościół może 
odpowiedzieć organizacją poradnictwa skoordynowanego rów‑
nież z  posługą sakramentu pojednania. Pomoc taka uwarun‑

245 Tamże, s. 579 ‑580.
246 Tamże, s. 580.
247 Tamże. 
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kowana jest stopniem przeżywania trudnej sytuacji przez po‑
szczególne osoby. Warto zwrócić uwagę, że obecnie bardziej niż 
kiedykolwiek więź uczuciowa staje się ważnym spoiwem mał‑
żeństwa. Dawniej bardziej zwracano uwagę na takie czynniki, 
jak zależność materialna lub poczucie obowiązku248. 

Trzecią formą pomocy małżonkom doświadczającym rozłąki 
z powodu emigracji jest tworzenie środowiska wsparcia. Należy 
zauważyć, że jest to kontynuacja i wsparcie dwóch poprzednio 
zrealizowanych nurtów systemowej opieki Kościoła nad mał‑
żeństwami przeżywającymi rozłąkę ze względu na emigrację 
zarobkową, a mianowicie upowszechniania personalistycznego 
modelu małżeństwa oraz tworzenia specjalistycznych poradni.

W  budowaniu środowiska wsparcia konieczne jest oparcie 
w społeczności, a w szczególny sposób podzielanie przez nią odpo‑
wiedniej hierarchii wartości oraz kształtowanie modelu życia mał‑
żeńskiego jako bycia darem dla siebie małżonków. W tworzeniu 
środowiska wsparcia pomocne jest odniesienie się do podstawo‑
wych zasad społecznej nauki Kościoła. Wyróżnia się w niej zasady: 
uczestnictwa, solidarności oraz pomocniczości. Gdy będzie sto‑
sowana przez małżonków pierwsza zasada, wtedy więź społeczna 
małżonków tworzących to środowisko będzie silniejsza i skutecz‑
niejsza w pełnieniu funkcji, dla których jest powoływana. Poza tym 
uczestnictwo w budowaniu środowiska wsparcia pomaga w dąże‑
niu do dialogu z innymi ludźmi, małżeństwami w poszukiwaniu 
prawdy. Zasada solidarności ma swoje umocowanie w karcie wa‑
tykańskiej autorstwa Jana Pawła II. Mówi ona o „ofiarowaniu czę‑
ści siebie, swojej krwi i swojego ciała, by inni mogli dalej żyć”249. 

248 E. Sujak, Poradnictwo małżeńskie i rodzinne. Książka dla doradców i dusz‑
pasterzy, Katowice: Księgarnia św. Jacka 1988, s. 113 ‑114.

249 Por. T. Brzeziński, Etyka lekarska, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie 
PZWL 2012, s. 189 ‑190.
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Zabezpiecza ona obowiązki i  uprawnienia członków danej spo‑
łeczności. Natomiast zasada pomocniczości polega na tworzeniu 
w obcym sobie środowisku wsparcia, które ma ułatwić realizację 
modelu małżeństwa osobowego obdarowania sobą małżonków250.

Działalność pastoralna Kościoła wobec małżeństw z proble‑
mem emigracji winna obejmować wyspecjalizowaną pomocą 
zarówno osoby pracujące za granicą, jak i pozostające w domu. 
Należy zwrócić uwagę, że dla osób przebywających poza gra‑
nicą odpowiednią pomoc organizuje Instytut Duszpasterstwa 
Emigracyjnego. Pierwotnym jego celem było specjalistyczne 
przygotowywanie osób pragnących pracować w duszpasterstwie 
polonijnym i  stworzenie szerokiego ruchu apostolatu emigra‑
cyjnego. Jednak w związku z nową falą migracji Instytut chce 
przede wszystkim nieść pomoc osobom wyjeżdżającym za gra‑
nicę w dostępie do duszpasterstwa polonijnego. Podstawowymi 
zadaniami, które stawia sobie Instytut Duszpasterstwa Emigra‑
cyjnego, są m.in.: zbieranie, aktualizowanie i udostępnianie bazy 
danych o  duszpasterstwie polonijnym, prowadzenie bazy ko‑
ściołów i terminów sprawowania Mszy św. w języku polskim251. 

Należy zwrócić uwagę, że brak szeroko rozumianej pomocy Ko‑
ścioła oraz instytucji mu podległych może utrudnić budowanie więzi 
małżonkom doświadczającym rozłąki z powodu emigracji. Prioryte‑
tem jest utrzymanie jej na określonym poziomie, dlatego jeśli w dzia‑
łalność zajmujących się tym problemem instytucji wkradnie się błąd, 
taka sytuacja może doprowadzić nawet do rozpadu małżeństwa252. 

250 Por. J. Mikołajec, Pomoc małżonkom przeżywającym rozłąkę..., dz. cyt., 
s. 585 ‑589.

251 Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego (IDE) przy Towarzystwie Chrystu‑
sowym dla Polonii Zagranicznej, w: http://emigracja.chrystusowcy.pl/dane.

252 K. Wojaczek, Więź małżeńska w  sytuacji rozłąki z przyczyn ekonomicz‑
nych, Opole: Uniwersytet Opolski 2007, s. 187.
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9. Rodziny, w których jeden z członków jest zmuszony 
do przebywania przez dłuższy czas poza domem, np. 
wojskowi, marynarze

Ważnym zagadnieniem rodzącym dyskusje wśród osób zaj‑
mujących się problematyką rodziny są rodziny czasowo nie‑
pełne. Nazywa się je również niekompletnymi, gdyż występuje 
czasowa nieobecność jednego z rodziców, np. związana z wy‑
konywaniem przez męża, ojca rodziny zawodu marynarza czy 
wojskowego253. Chociaż rodziny niepełne czasowo z  punktu 
widzenia prawa są rodzinami pełnymi, to jednak wyjazd jedne‑
go z rodziców powoduje powstanie nowej sytuacji w rodzinie. 
Pozbawia ona dziecko fizycznej obecności jednego z rodziców, 
którego niestety nie da się zastąpić. Rozłąka oznacza oddale‑
nie się od siebie małżonków i brak możliwości bezpośredniej 
bliskości. Dlatego zwraca się uwagę, że nieobecność jednego 
z  rodziców przez dłuższy okres czasu powoduje wyraźne za‑
chwianie procesu wychowawczego254. Należy wspomnieć, że 
rzadko wskazywane są także pozytywne następstwa czasowej 
rozłąki. Natomiast ze względu na wzrost liczby rodzin niepeł‑
nych czasowo mówi się o  coraz powszechniejszym zjawisku 
tzw. eurosieroctwa255. 

253 Oddalenie może nastąpić również na skutek separacji, rozwodu, a także 
wyjazdu poza miejsce zamieszkania rodziny.

254 J. Wilk ten rodzaj życia rodzinnego nazywa rodzinami pozornie pełny‑
mi. Dłuższa nieobecność jednego z  rodziców może być spowodowana 
wykonywaniem zawodu, jak również przewlekłą chorobą jednego z ro‑
dziców. Dlatego J. Wilk zwraca uwagę, że rodzina może być pozornie 
pełna przez nieobecność jednego z rodziców lub przez poczucie oddale‑
nia. J. Wilk, Pedagogika rodziny. Zagadnienia wybrane, Lublin: Instytut 
Pedagogiki KUL 2002, s. 60 ‑61.

255 Wyróżnia się trzy etapy dla rodzin czasowo niepełnych ze względu na 
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Rodziny, które określa się jako niepełne czasowo, to takie, 
w których jeden z  jej członków jest zmuszony do przebywa‑
nia przez dłuższy czas poza domem. Często są to rodziny ma‑
rynarzy i wojskowych. W sytuacji rodziny ludzi morza, która 
doświadcza chronicznej rozłąki, zarówno rodzice, jaki i dzieci 
przeżywają krótszą lub dłuższą nieobecność jednego z  nich. 
Rodzina taka postrzegana jest jako matrycentryczna, ponieważ 
najważniejszą osobą jest matka, która przebywa w domu i wo‑
kół której koncentruje się życie rodzinne. W  takiej sytuacji 
rodzice winni mieć również świadomość, że ciągła nieobec‑
ność jednego z jej członków może wpływać na trudności przy‑
stosowawcze powracającego rodzica oraz stwarzać lęk przed 
dezintegracją rodziny. Pomocą w  przezwyciężaniu tego typu 
problemów winno być zaangażowanie się wszystkich członków 
rodziny w budowanie silnej więzi wewnętrznej. Po powrocie 
rodzica z rejsu do domu dość często rodzina musi dostosować 
się do nowej sytuacji. Zatem można stwierdzić, że taka rodzina 
posiada cechy rodziny pełnej i niepełnej256. 

zatrudnienie: 1. Obejmuje czas oczekiwania na przyjazd rodzica. Rodzic 
pozostający w  kraju wykonuje wszystkie obowiązki w  celu spędzania 
czasu wolnego z nieobecnym rodzicem po jego powrocie; 2. Obejmu‑
je przyjazd nieobecnego rodzica charakteryzujący się koncentracją na 
relacjach. Życie w  rodzinie skupia się wokół spędzania czasu wolnego 
z nieobecnym rodzicem oraz podejmowania ważnych decyzji. Występuje 
poczucie zadowolenia, bezpieczeństwa; 3. Czas ten obejmuje przystoso‑
wanie do rozstania. Etap nieobecności rodzica charakteryzuje się tęskno‑
tą, poczuciem osamotnienia i obarczeniem pozostającego rodzica, jak też 
dzieci zwiększonymi obowiązkami. Por. A. Molesztak, Rodzina w sytuacji 
zatrudnienia rodzica poza miejscem zamieszkania, „Paedagogia Christia‑
na” 2015, nr 2(36), s. 216 ‑220.

256 Zob. M. Kuzdak, Niepełna rodzina jako zaburzenie prawidłowego funkcjo‑
nowania struktur rodzinnych, s. 129 ‑132, w: http://zn.wsbip.edu.pl/sectioa/
images/aktualnosci/zeszyty/011 ‑2018/126 ‑142.PDF (dostęp: 23.10.2020).
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Drugą grupą zawodową, która narażona jest na niepełną 
obecność czasową jednego z  członków rodziny, są wojskowi. 
W życiu żołnierza i jego rodziny najtrudniejsze są doświadcze‑
nia związane z wyjazdem na misje. Szczególnie w tym czasie na 
żony spada obowiązek wychowywania dzieci. Przeżywają one 
również dramat rozstania z  mężem oraz troski o  jego życie. 
Sytuacja taka jest szczególnie trudna, gdy żołnierz odnosi rany, 
w wyniku których może stać się inwalidą257. 

Zarówno w życiu marynarzy, jak i żołnierzy i ich rodzin waż‑
ne jest podjęcie wspólnej decyzji przez małżonków, dotyczącej 
zgody na wyjazd i  rozłąkę oraz ustalenia specyfiki wyjazdu, 
obowiązków, a także form komunikacji pomiędzy nieobecnym 
rodzicem a  rodziną, w  celu budowania prawidłowych relacji 
w rodzinie. Szczególnie w obecnych czasach osoby te mają sze‑
roki wachlarz możliwości podtrzymywania kontaktu, np. przez 
SMS ‑y, Skype’a, rozmowy telefoniczne czy e ‑maile. Nieobec‑
ny rodzic poprzez stały kontakt i  udzielanie wsparcia może 
uczestniczyć w  wychowaniu dzieci. Wypracowanie właściwej 
relacji pomiędzy nieobecnym rodzicem a rodziną może pomóc 
w osiągnięciu bezpieczeństwa przez każdego jej członka258. 

Kościół wobec rodzin czasowo niepełnych
W  sytuacjach trudnych rodziny ludzi morza i  poszcze‑

gólnych jej członków Kościół wychodzi z  propozycją pomo‑
cy poprzez duszpasterstwo, którego używa się na określenie 
jego aktywności urzeczywistniającej w świecie zbawcze dzieło 
Chrystusa. Problemy tego środowiska wciąż absorbują uwagę 

257 A. Molesztak, Rodzina w sytuacji zatrudnienia rodzica..., dz. cyt., s. 227 ‑229.
258 W. Szot, Współczesne zagrożenia w funkcjonowaniu rodziny i ich wpływ na 

wychowanie dziecka, „Państwo i Społeczeństwo” 13:2013, nr 2, s. 101 ‑105.
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Kościoła, gdyż warunki na morzu zawsze pozostają trudne. 
Dlatego Duszpasterstwo Ludzi Morza Centrum Stella Maris 
jest organizacją Kościoła rzymskokatolickiego, która oferu‑
je ludziom morza pomoc socjalną oraz posługę duchową259. 
Działalność organizacji jest adresowana do grup zawodowych 
pracujących w wyjątkowo trudnych warunkach, w długotrwa‑
łej rozłące z  rodziną, z  dala od domu i  lokalnego Kościoła. 
W szczególny sposób troszczy się o marynarzy zagranicznych 
i  polskich260. Duszpasterstwo Ludzi Morza Centrum Stella 
Maris przez posługę kapelanów261, pracowników oraz wolon‑
tariuszy służy marynarzom, organizując również ogólnopolskie 
pielgrzymki ludzi morza na Jasną Górę, świąteczne spotkania 
oraz sprawuje Msze św. w ich intencji262. W Liście apostolskim 
motu proprio o duszpasterstwie ludzi morza papież Jan Paweł 
II zawarł wskazania dotyczące pracy kapelana odpowiedzial‑
nego za to duszpasterstwo. Posługa ta winna być powierzona 

259 Duszpasterstwo Ludzi Morza Stella Maris obecne jest w Gdyni, Gdań‑
sku, Szczecinie i  Świnoujściu. Działa ono pod auspicjami Papieskiej 
Rady do spraw Duszpasterskiej Troski o Migrantów i Ludzi w Drodze. 
Krajowym Promotorem Dzieła Duszpasterstwa Ludzi Morza jest ks. bi‑
skup Ryszard Kasyna, a duszpasterzem ludzi morza jest o. Edward Pracz. 
Zob. Duszpasterstwo Ludzi Morza Centrum Stella Maris, w: http://aos‑
‑pl.org/?q=DLM (dostęp: 23.10.2020); Jan Paweł II, List apostolski motu 
proprio o duszpasterstwie ludzi morza, Rzym, 31.01.1997 r., w: http://
aos ‑pl.org/?q=node/58 (dostęp: 23.10.2020).

260 Ludzie morza na całym świecie stanowią społeczność liczącą obecnie 
około milion pięciuset tysięcy marynarzy floty handlowej i czterdzieści 
jeden milionów zatrudnionych w  rybołówstwie. Należy podkreślić, że 
w skali światowej 90% towarów przewożonych jest drogą morską.

261 KPK, kan. 564.
262 S. Gadowski, Duszpasterstwo ludzi morza w  Polsce. Studium teologicz‑

nopastoralne (niepublikowana rozprawa doktorska), Lublin 2012 [mps 
ABKUL], s. 16 ‑17. 
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w miarę możliwości na stałe jednej osobie, która odznaczałaby 
się nienagannym stylem życia, gorliwością, roztropnością oraz 
znajomością środowiska. Wskazane jest, aby kapelan duszpa‑
sterstwa ludzi morza dobrze znał języki i  cieszył się dobrym 
zdrowiem. Cenne są również jego zdolności przywódcze oraz 
rozwijanie umiejętności tworzenia i  prowadzenia wspólnoty 
chrześcijańskiej na pokładzie statku. Ważne jest, aby powierzo‑
na mu wspólnota w swych codziennych działaniach starała się 
dawać dowody miłości bliźniego, która stanowi podstawowe 
przykazanie nauki Chrystusa263. 

Marynarze i ich rodziny potrzebują zarówno solidarności, jak 
i wsparcia w wykonywanej przez nich pracy. Statki, na których 
pływają, często należą do zagranicznych właścicieli. Marynarze 
są zazwyczaj zatrudniani na kontraktach, które nie dają praw do 
renty dla wdów i  sierot po śmierci członka rodziny. Żony ma‑
rynarzy w  sytuacji doświadczenia tragedii nie mogą liczyć na 
pomoc psychologa, przysyłanego w  dramatycznych sytuacjach 
przez zakład pracy. Wdowy zdane są wtedy przeważnie na siebie, 
a szczególnie, gdy muszą walczyć o należne im odszkodowanie264.

Natomiast za organizację niesienia duchowej pomocy 
żołnierzom odpowiedzialny jest Ordynariat Polowy Wojska 
Polskiego Kościoła katolickiego w Polsce, który obejmuje za‑
równo cały kraj, jak i tereny polskich kontyngentów wojsko‑
wych265. W ordynariacie pracują kapłani, którzy pełnią posłu‑

263 Jan Paweł II, List apostolski motu proprio o duszpasterstwie ludzi morza, 
cz. III: Kapelan dzieła duszpasterstwa ludzi morza, p. IV.1 ‑3, w: http://
aos ‑pl.org/?q=node/58 (dostęp: 23.10.2020).

264 Zob. Krajowy Kwartalnik Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ 
„Solidarność”, „Biuletyn Morski” 2017, nr 1(83), s. 3 ‑4.

265 Zob. S.L. Głódź, Instrukcja Biskupa Polowego o strukturze duszpasterskiej 
Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, Warszawa (7.12.1992).



147

gę kapłańską pośród żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej266. Zwierzchnikiem ordynariatu jest biskup polowy267.

Misją kapelanów wojskowych jest przebywanie wszędzie 
tam, gdzie są ludzie potrzebujący ich posługi. Towarzysze‑
nie kapelana żołnierzom odbywa się zazwyczaj na ich prośbę. 
W takich sytuacjach dowództwo garnizonu lub jednostki, na 
której terenie pracuje kapłan, składa wniosek do biskupa po‑
lowego o taką możliwość. W momencie wyjazdu na misję za‑
graniczną to żołnierze składają propozycję, aby jechał z nimi 
człowiek, który na co dzień żyje wśród nich. Wyjazd na misje 

266 Kapelanem wojskowym można zostać: 1. rozpoczynając od zasadniczej 
służby wojskowej, odkrywając powołanie do kapłaństwa; 2. przechodząc 
kurs oficerski dla przyszłych kapelanów wojskowych. Jeśli kapłan odczu‑
wa powołanie, zgłasza się do swojego biskupa ordynariusza lub przełożo‑
nego w zakonie, którzy podejmują decyzję o wysłaniu go do ordynariatu 
polowego. Można też zgłosić się bezpośrednio do biskupa polowego, ale 
przejście do ordynariatu musi być uzgodnione z przełożonymi. Drugim 
koniecznym warunkiem jest etat w wojsku. Kapelanem zostaje się tyl‑
ko tam i wyłącznie wtedy, kiedy jest taka potrzeba po stronie żołnierzy; 
3.  inna jest droga do kapelanii wojskowej, gdy chęć takiej służby rek‑
torowi seminarium zasygnalizuje kleryk. Wówczas, po uzgodnieniach 
na szczeblu biskupim, po sześciu latach pracy dla diecezji kapłan może 
trafić do służby w wojsku. Kandydat na kapelana winien charakteryzo‑
wać się odwagą, ponieważ wielu wyzwań, które na niego czekają podczas 
służby w wojsku, nie spotka w parafii cywilnej. Zob. Jak po maturze zo‑
stać kapelanem wojskowym?, w: https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/articles/
seminarium ‑duchowne/jak ‑po ‑maturze ‑zostac ‑kapelanem ‑wojskowym/ 
(dostęp: 12.08.2020); P. Jaworski, Rys historyczny posługi kapelanów woj‑
skowych w Polsce do czasów utworzenia stałego duszpasterstwa, „Tarnow‑
skie Studia Teologiczne” 36:2017, nr 1, s. 99 ‑118.

267 Od 2010 roku godność tę pełni bp generał brygady Józef Guzdek. Ka‑
tedrą Polową Wojska Polskiego jest kościół NMP Królowej Polski Het‑
manki Żołnierza Polskiego przy ul. Długiej w Warszawie. Siedziba Or‑
dynariatu mieści się w dawnym budynku Komendy Miasta przy ul. gen. 
M. Karaszewicza ‑Tokarzewskiego 4.
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oznacza 9 ‑miesięczną nieobecność księdza w jego parafii i jed‑
nostce, ponieważ tyle trwa przygotowanie do misji, służba oraz 
powrót do warunków krajowych268.

Zadaniem kapelana w  wojsku jest stanie na straży wiary 
i moralności. Należy zauważyć, że żołnierze potrzebują ducho‑
wego wsparcia zarówno wtedy, gdy biorą udział w operacjach 
zbrojnych, jak również, gdy są skoszarowani w danej jedno‑
stce wojskowej. Kapelani wojskowi mają przede wszystkim 
towarzyszyć żołnierzom, otaczać ich modlitwą oraz pomagać 
w zbliżaniu się do Boga. Do ich zadań nie należy rozwiązywa‑
nie za podwładnych ich problemów269. 

Kapelan wojskowy winien również w swojej posłudze pod‑
jąć próbę zrozumienia napięć rodzących się w małżeństwach 
i rodzinach żołnierzy. Niezależnie od tego, czy żołnierzem jest 
mężczyzna czy kobieta, czy trudności pojawiają się w  związ‑
ku z wyjazdem jednego członka rodziny na misję lub spowo‑
dowane są zmianą miejsca pracy, kapelan powinien potrafić 
w odpowiedni sposób zareagować wobec tego typu wyzwań. 
Kapelan wojskowy jest często powiernikiem problemów oso‑
bistych żołnierzy oraz ich rodzin bez względu na to, czy osoby 
te identyfikują się z Kościołem, czy też nie.

268 P. Tur, Rola kapelana w Siłach Zbrojnych RP, „Zeszyty Naukowe Pań‑
stwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy” 2018, nr 
27(2), s. 112 ‑113.

269 Do zadań kapelana wojskowego należą: 1. służba żołnierzom i  ich ro‑
dzinom, 2. odwiedzanie chorych, 3. udzielanie sakramentów świętych, 
4. prowadzenie spotkań z poszczególnymi oddziałami, rozmawianie na 
tematy religijne, tematy nurtujące młodych ludzi, a  dotyczące wiary 
i moralności oraz 5. ukazywanie żołnierzom, że pełnią zaszczytną funk‑
cję. Ukazywaniu młodym ludziom, że honor, patriotyzm i Ojczyzna to 
wartości dane od Boga. Tamże, s. 106 ‑109.
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Wśród innych posług duszpasterza jest i taka, że to właśnie 
on przekazuje smutną informację rodzinom o śmierci bliskiej 
im osoby. Kapelan wojskowy może również wspomagać pracę 
psychologa wojskowego swoim doświadczeniem i  kapłańską 
intuicją. Sytuacja taka dotyka najczęściej odbywających w woj‑
sku służbę snajperów, szczególnie związaną z wyjazdem na mi‑
sję pokojową na tereny dotknięte konfliktem zbrojnym, gdy 
wiąże się ona z pozbawieniem kogoś życia. Człowiek ten często 
nie może sobie poradzić z taką sytuacją, co wpływa źle na jego 
stan psychiczny. Wtedy powinien wkroczyć kapelan wojskowy 
z wyjaśnieniem, co mogłoby się wydarzyć, gdyby nie wykonał 
tego zadania270. 

270 Kapelani winni uczyć się języków obcych, aby móc sprawować Mszę św. 
w  innych językach. Wydawany jest również modlitewnik w  językach 
polskim i angielskim. Wreszcie konieczne staje się poznanie historii i kul‑
tury krajów, w których kapelani służą wraz z wojskiem.
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10. Rodziny więźniów

Wśród sytuacji trudnych, których doświadcza rodzina, są 
problemy z prawem jednego z jej członków, gdy jakieś wydarze‑
nie powoduje, że przez jakiś czas człowiek ten zostaje osadzony 
w więzieniu. Rozłąka wpływa na zaburzenie więzi rodzinnej, 
a  często nawet na utratę wewnętrznej motywacji do zmiany 
postępowania przez skazanego271. Wspomniana sytuacja może 
się pogorszyć po wyjściu odbywającego karę w  więzieniu na 
wolność. Jeśli osadzony nie będzie miał wsparcia ze strony 
osób bliskich, to nawet najlepsze efekty osiągane podczas pracy 
reedukacyjnej przez osadzonego w więzieniu mogą okazać się 
krótkotrwałe. Natłok problemów, które spotykają wychodzą‑
cego na wolność, m.in. brak pracy, mieszkania, a często i brak 
osób, które byłyby oparciem w stawianiu pierwszych kroków 
na wolności, powodują, że człowiek wraca do środowiska po‑
datnego na konflikt z prawem272. 

Kolejnym problemem związanym z  pobytem w  więzieniu 
jest stygmatyzacja, czyli społeczne napiętnowanie skazanego. 
Stygmatyzacja postrzegana jest jako zjawisko społeczne wystę‑
pujące nieświadomie w pojedynczej osobie lub grupie osób pro‑
pagujących negatywne przekonania i postawy wobec np. byłych 
więźniów. Ujmowana w  sposób fragmentaryczny, powoduje 
zupełną degradację innych wartości, które reprezentuje osoba 
stygmatyzowana. Natomiast stygmatyzujący „bazuje zazwyczaj 

271 Por. A. Kieszkowska, Rodziny uwięzionych i ich miejsce w środowisku lo‑
kalnym, „Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A, Nauki Hu‑
manistyczne, Społeczne i Techniczne” 2018, nr 11(1), s. 168 ‑188.

272 K. Jasiński, Więzienie i co dalej…, w: Formy pomocy osobom skazanym, 
opuszczającym jednostki penitencjarne, red. A. Boduch ‑Syc, Kraków: 
Drukarnia Papillon Rafał Krasny 2018, s. 16 ‑17.
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na stereotypach i  niesprawdzonych informacjach”273. Dlatego 
ważną rolę do spełnienia ma rodzina, która po odbyciu kary 
przez osadzonego winna zadbać o  udzielenie mu odpowied‑
niego wsparcia. Akceptacja jego osoby ze strony rodziny może 
przyczynić się do skuteczniejszego przebiegu resocjalizacji274. 

Należy zauważyć, że pomocy może potrzebować również 
rodzina skazanego, ponieważ nie zawsze jest ona dostatecznie 
przygotowana do zmierzenia się z  tak trudnym wyzwaniem. 
Edukacja rodziny winna być ukierunkowana na naukę technik 
rozpoznawania potrzeb osoby odbywającej karę, a  szczegól‑
nie wychodzenia z pomocą w przezwyciężaniu izolacji, której 
doświadczył osadzony w  więzieniu. W  takiej sytuacji nacisk 
winno kłaść się na kształtowanie umiejętności aktywnego słu‑
chania, otwartości w wyrażaniu swoich myśli, negocjacji oraz 
udzielanie skutecznego wsparcia przez podkreślanie mocnych 
stron osobowości byłego więźnia. 

Ważna jest umiejętność dostrzeżenia pewnej specyfiki, to 
znaczy, że inaczej może przebiegać resocjalizacja człowieka 
skazanego, który pochodzi z rodziny dysfunkcyjnej. W takiej 
rodzinie trudno oczekiwać pojednania i  przywrócenia wła‑
ściwego jej funkcjonowania. Niezbędne w  takiej sytuacji jest 
stworzenie systemu pomocy skazanym i  ich rodzinom, któ‑
ry uwzględniałby wsparcie prawne, psychologiczne, duchowe, 
wspólnotowe oraz informacyjne. 

273 M. Kosche, Ocena stygmatyzacji w świetle zasad życia społecznego, „Semi‑
nare” 2011, t. 29, s. 123 ‑136.

274 K. Pierzchała, Stygmatyzacja i destygmatyzacja więźniów. Zarys analityczno‑
‑syntetyczny zagadnienia, „Krakowskie Studia Małopolskie” 2016, nr 21, 
s. 201; A. Barczykowska, Sytuacja życiowa rodzin osób pozbawionych wolności, 
w: Rodzina i praca z perspektywy wyzwań i zagrożeń, red. L. Golińska, B. Du‑
dek, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2008, s. 346 ‑347.
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Kościół w trosce o więźniów i ich rodziny 
Duszpasterstwo więzienne swoją działalność koncentru‑

je głównie na osobach pozbawionych wolności, przebywają‑
cych w aresztach śledczych i zakładach karnych, tj. okresowo 
aresztowanych, więźniów młodocianych, pierwszy raz ska‑
zanych i  recydywistów, a  także osób realizujących programy 
terapeutyczne275. Jest ono częścią tzw. duszpasterstwa specjal‑
nego, skierowanego do osób przebywających w  warunkach 
więziennych. Obejmuje nie tylko osoby inkryminowane, ale 
i personel więzienny. Duszpasterstwo więzienne jest naturalną 
aktywnością we wspólnocie Kościoła przedstawiającą konkret‑
ną ofertę pastoralną na poziomie dostosowanym do potrzeb 
duchowych i możliwości percepcyjnych więźniów276. W latach 
osiemdziesiątych pojawiła się możliwość realizacji prawa do 
praktyk religijnych w  więzieniach i  aresztach śledczych oraz 
prowadzenia w miarę systematycznej pracy duszpasterskiej277. 
Dlatego też proboszczowie parafii, na których terenie znajdo‑

275 W  literaturze przedmiotu oraz oficjalnych dokumentach i  wypowie‑
dziach znajdują się następujące określenia: „kapelan więzienny”, „ka‑
pelan więziennictwa”, „duszpasterstwo więzienne”, „duszpasterz wię‑
ziennictwa”, „duszpasterz więzienny”, „duszpasterska praca penitencjar‑
na”. Zob. D.J. Pol, Duszpasterska i  charytatywna pomoc więźniom, AK 
146:2006, nr 3(583), s. 509 ‑510; tenże, Więźniów duszpasterstwo, LTP, 
s. 891; P. Wojtas, Duszpasterstwo więzienne w pracy penitencjarnej, Lu‑
blin: TN KUL 2007, s. 16; Duszpasterstwo więzienne w pracy penitencjar‑
nej, red. J. Świtka, M. Kuć, Lublin: TN KUL 2007, s. 155 ‑156.

276 R. Kamiński, W. Przygoda, Duszpasterstwo, LTP, s. 202. 
277 Por. Szczególną datą dla duszpasterstwa więziennego w  Polsce jest 

18 września 1550 r. To w tym dniu kanclerz koronny Stanisław Ocieski 
wydał instrukcję świadczącą o opiece moralnej nad więźniami, w której 
zaznaczono, aby m.in. „nauki duchowne były więźniom dawane, by nad 
ich obyczajami mieć baczność”. K. Bedyński, Duszpasterstwo więzienne 
w Polsce, Warszawa: First Business College 1994, s. 11.
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wały się zakłady karne, mieli prawo do organizowania opieki 
duszpasterskiej dla osadzonych278.

Duszpasterstwo więzienne wynika z prawa osadzonych do swo‑
bodnego praktykowania wybranej przez siebie religii i korzystania 
z  posług w  tym zakresie ze strony uprawnionych do tego osób 
(KKW, art. 102, pkt 3; art. 106). Duszpasterze, którzy wykonują 
posługę religijną na rzecz określonej grupy wiernych, noszą nazwę 
kapelanów. W wyniku reform systemu penitencjarnego w Polsce 
jednym z  głównych celów było wprowadzenie nowych metod 
pracy z więźniami, a mianowicie większej aktywizacji zawodowej 
osadzonych. Dlatego większa odpowiedzialność spada również na 
barki biskupów diecezjalnych, którzy w miarę możliwości do dusz‑
pasterstwa więziennego winni kierować odpowiedzialnych księży 
potrafiących odnaleźć się w środowisku osób skazanych. Praktyki 
i posługi religijne w więzieniu winny być wykonywane w odpo‑
wiednich pomieszczeniach, zwanych kaplicami więziennymi279. 

278 Zgodnie z regułami minimalnymi ONZ dotyczącymi osób pozbawio‑
nych wolności w zakładzie karnym, w którym przebywa wystarczająca 
liczba więźniów tego samego wyznania, ustanawia się lub dopuszcza ka‑
nonicznie uprawnionego przedstawiciela tego wyznania. O ile usprawie‑
dliwia to liczba więźniów i o ile pozwalają na to warunki, powinno się 
ustanowić lub dopuścić tego przedstawiciela w wymiarze czasu odpowia‑
dającym pełnemu etatowi. W Polsce, w związku z liczbą osadzonych na‑
leżących do poszczególnych Kościołów (w tym obywateli innych państw 
stanowiących coraz większy odsetek skazanych), warunek ten spełniają 
Kościoły: katolicki, prawosławny i ewangelicko ‑augsburski. Por. J. Ni‑
kołajew, Specyfika duszpasterstwa więziennego w Polsce. Prezentacja badań 
własnych, „Teologia w Polsce” 2009, nr 3(1), s. 154 ‑155.

279 Opieka religijna wobec więźniów winna odbywać się zgodnie z  usta‑
lonym porządkiem, który w  części dotyczącej wykonywania praktyk 
i korzystania z posług religijnych ustala dyrektor zakładu karnego w po‑
rozumieniu z duchownymi wykonującymi posługi w zakładzie. Tamże, 
s. 155 ‑156.
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Duszpasterstwo więzienne wiąże się również z  rolą, którą 
mają do spełnienia kapelani więzienni na płaszczyźnie pa‑
storalnej, wychowawczo ‑terapeutycznej oraz organizacyjno‑
‑integrującej. W pierwszej sytuacji posługa kapelana polega na 
głoszeniu słowa Bożego, szafowaniu sakramentów, moderowa‑
niu i animowaniu życia religijnego w więzieniu. Misja głoszenia 
słowa Bożego, którą podjął sam Jezus, obejmuje również ludzi 
pozbawionych wolności. Już św. Łukasz Ewangelista przypo‑
minał, że to właśnie Chrystus przyszedł głosić więźniom wol‑
ność (Łk 4,18). Chrystus utożsamił się z uwięzionymi, naucza‑
jąc „byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie” (Mt 
25,43). Również papież Franciszek w  adhortacji apostolskiej 
Evangelii gaudium zwraca uwagę, że „z naszej wiary w Chry‑
stusa, który stał się ubogim, będąc zawsze blisko ubogich i wy‑
kluczonych, wypływa troska o integralny rozwój osób najbar‑
dziej opuszczonych przez społeczeństwo” (EG 186). Dlatego 
w pomoc osobom osadzonym włączają się również wolontariu‑
sze i stowarzyszenia, których celem jest zintegrowanie opusz‑
czających więzienie ze społeczeństwem280. 

280 W Polsce działa Stowarzyszenie Ewangelicznej Pomocy Więźniom „Brac‑
two Więzienne”, które zostało powołane przez osoby fizyczne uchwałą 
z dnia 3 marca 1993 r. Działa ono na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 
1989 r. (Dz. U. Nr 20, poz. 104 ze zm. Dz. U. Nr 14 z 1990 r., poz. 86) 
i statutu. Jego celem jest ewangelizacja i pomoc w pracy duszpasterskiej 
w więzieniach zgodnie z nauką Kościoła rzymskokatolickiego poprzez 
katechizację, przygotowanie więźniów do sakramentów i do udziału we 
Mszy świętej, organizowanie rekolekcji, spotkań modlitewnych i kółek 
biblijnych, prowadzenie bibliotek religijnych i  przygotowywanie pro‑
gramów audiowizualnych. Podejmowana jest również pomoc więźniom 
w pojednaniu z rodziną, pomoc charytatywna więźniom i ich rodzinom, 
pomoc byłym więźniom w poszukiwaniu pracy i mieszkania, budowa 
i prowadzenie schronisk dla byłych więźniów, przygotowywanie wolon‑
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W  przepowiadaniu słowa Bożego więźniom należy zwró‑
cić uwagę na dwa istotne podmioty − osobę słuchacza i osobę 
kaznodziei. W przepowiadaniu do więźniów zaleca się używa‑
nia metafory, która nawiązuje do sytuacji tu i  teraz, a  także 
pokazuje wyjście z  tej sytuacji w kierunku urzeczywistnienia 
się Bożego zamysłu wobec człowieka. Taka postawa pozwala 
na zwrócenie się do Chrystusa, który bierze na siebie grzechy 
człowieka, a kaznodzieja unika w ten sposób osądu ludzkiego 
wobec obecnej sytuacji więźnia. Dzięki temu w  przepowia‑
daniu kaznodzieja zmierza ku urzeczywistnianiu pragnienia 
Boga, aby „więźniom głosić wolność i obwoływać rok łaski od 
Pana” (Łk 4,19)281. Natomiast drugi podmiot, czyli kapelan 
więzienny, który poprzez swoją pracę ma możliwość poznania 
więźniów, głosząc słowo Boże, winien szukać sposobów dotar‑
cia z przekazem duchowym do uczestniczących we Mszy św. 
Osadzeni mają również możliwość dokonania oceny spójności 
wypowiadanych słów z czynami kapelana oraz autentyczności 
jego wiary. W ten sposób może on zbudować zaufanie wobec 
osadzonych, którzy widząc taką postawę, śmielej zwracają się 
do niego o pomoc282. 

Kapelani więzienni poza sprawowaniem Eucharystii, udzie‑
lają również sakramentów, których są szafarzami. Przygotowu‑

tariuszy do pracy w więzieniach poprzez organizowanie kursów i dostar‑
czanie materiałów szkoleniowych, działalność wydawnicza i kulturalno‑
‑wychowawcza dla pogłębiania wartości chrześcijańskich oraz organiza‑
cja pielgrzymek. W. Woźniak, Duszpasterstwo więzienne a resocjalizacja, 
„Studia Teologiczne. Białystok, Drohiczyn, Łomża” 2002, nr 20, s. 235.

281 S. Płusa, Przepowiadanie słowa Bożego więźniom, „Polonia Sacra” 
22:2018, nr 1(50), s. 31 ‑32.

282 Por. H.W. Dannowski, Die Aufgabe der Gefängnispredigt. Beobachtungen 
und Überlegu ngen, w: Gefängnispredigten. Beispiele und Überlegungen, 
hrsg. H.W. Dannowski, P. Rassow, Band 2, Hannover 1985, s. 139. 
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ją również osadzonych do sakramentu bierzmowania. W Dzie‑
jach Apostolskich uwidacznia się praktyka nakładania przez 
apostołów na nowo ochrzczonych rąk w  celu udzielenia im 
daru Ducha Świętego. Zwyczajnym szafarzem tego sakramen‑
tu jest sam biskup283. Poza tym kapelani więzienni winni za‑
dbać o pogłębienie życia duchowego osadzonych, organizując 
nabożeństwa, inne formy duchowej aktywności, zapewniając 
dostęp do religijnej literatury, jak również organizując koncer‑
ty, spektakle itp.284.

Do wyzwań, które stają przed kapelanami więziennymi, 
zalicza się także pracę na płaszczyźnie wychowawczej i  tera‑
peutycznej. Rola wychowawcza polega na wypracowywaniu 
wzorca postępowania osadzonych. Kapelan nie powinien ogra‑
niczać się jedynie do przekazywania wiedzy, lecz winien rów‑
nież kształtować osobowość osadzonego. Rolą kapelana jest 
stawianie pytań, nawiązywanie dialogu oraz ewentualna po‑
moc w rozwiązywaniu problemu285. Przejawem profesjonaliza‑
cji kapelana więziennego jest włączenie go do zespołu terapeu‑
tycznego. Za takim podejściem przemawiają korzyści, które 
przynosi opieka duchowa i sam fakt uznania jej znaczenia dla 
więźniów. Zauważa się, że taka opieka duchowa nad więźniami 
przestała być przypadkowa i została zintegrowana z działania‑
mi interdyscyplinarnego zespołu286. 

283 D. Mazurkiewicz, Szafarz sakramentu bierzmowania. Próba wykładni 
obowiązujących przepisów, „Studia Koszalińsko ‑Kołobrzeskie” 2012, 
nr 19(2), s. 104. 

284 J. Nikołajew, Specyfika duszpasterstwa więziennego w  Polsce..., dz. cyt., 
s. 154 ‑155.

285 A. Fidelus, Rola i  zadania kapelana w  instytucjach resocjalizacyjnych, 
SRodz 8:2004, nr 1(14), s. 93 ‑94. 

286 K. Pierzchała, Resocjalizacyjna rola kapelana więziennego w polskim sys‑
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Ważna w  posłudze kapelana więziennego jest również 
rola organizacyjno ‑integrująca, która sprowadza się do bycia 
członkiem personelu więziennego, organizatorem więzienne‑
go życia charytatywnego, łącznikiem z parafią i  światem ze‑
wnętrznym oraz łącznikiem z  językiem i  kulturą w  sytuacji 
więźniów obcokrajowców287. 

Należy zauważyć, że troska o ludzi w sytuacjach trudnych 
dotyczy zarówno duszpasterstwa nadzwyczajnego, jak i dusz‑
pasterstwa zwyczajnego. To ostatnie jest szczególnie istotne 
w odniesieniu do specyfiki pracy osób zatrudnionych w Służ‑
bie Więziennej i ich rodzin288. Papież Jan Paweł II w adhortacji 
apostolskiej Familiaris consortio nauczał, że „przyszłość ludzko‑
ści idzie przez rodzinę” (FC 86). Dlatego warto zadbać o bu‑
dowanie więzi rodzinnej zarówno u  pracowników zakładów 
karnych, jak i u osób odbywających karę. Należy zwrócić uwa‑
gę, że to właśnie rodzina może odegrać ważną rolę w procesie 
readaptacji człowieka osadzonego. Włączenie jej do współpra‑
cy w oddziaływaniach penitencjarnych może przyczynić się do 
zaspokojenia potrzeb emocjonalnych i stanowić jeden z prio‑
rytetów resocjalizacji289.

Według Kodeksu karnego osoby przebywające w więzieniu 
mają prawo do kontaktów i  utrzymywania więzi z  rodziną 

temie penitencjarnym. Analiza pedagogiczna, Toruń: Adam Marszałek 
2012, s. 212 ‑214.

287 Zob. J. Nikołajew, Specyfika duszpasterstwa więziennego w  Polsce..., 
dz. cyt., s. 153.

288 J.D. Pol, Duszpasterstwo więzienne w  Polsce w  perspektywie 25 lat do‑
świadczeń pastoralno ‑resocjalizacyjnych, „Przegląd Więziennictwa Polskie‑
go” 2017, nr 96, s. 105. 

289 Por. J. Machel, Rodzina skazanego jako współuczestnik jego resocjalizacji 
penitencjarnej readaptacji i reintegracji społecznej, „Resocjalizacja Polska” 
2014, nr 7, s. 52 ‑56.
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i  osobami bliskimi. Mogą to czynić poprzez widzenie, kore‑
spondencję, rozmowy telefoniczne, a w uzasadnionych wypad‑
kach przez inne środki łączności (Kodeks karny, art. 105 § 1). 
Rozważając konsekwencje kary pozbawienia wolności, należy 
zauważyć, że pobyt w więzieniu jednego z członków rodziny, 
zmienia rodzinę, ale i odbywającego karę. Pozytywny lub ne‑
gatywny kierunek tych zmian zależy od wielu okoliczności 
i podjętych działań. Długotrwała izolacja jest wyzwaniem dla 
trwałości więzi emocjonalnych w rodzinie, ale również od ich 
właściwego kształtowania uzależniony jest sukces resocjaliza‑
cyjny i powrót skazanego do społeczeństwa290.

290 D. Szarzała, Rodzina osoby przebywającej w izolacji więziennej jako środo‑
wisko wsparcia społecznego, „Fides et Ratio” 2018, nr 4(28), s. 317 ‑322. 
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11. Małżeństwa mieszane

W trosce o małżeństwa i rodziny w duszpasterstwie zwraca 
się uwagę na wolny wybór dokonywany przez osoby zawierają‑
ce małżeństwa mieszane, jak i na związane z nim konsekwencje. 
Do niedawna kontakty z wyznawcami innych religii czy pomię‑
dzy różnymi wyznaniami chrześcijańskimi w Polsce były spora‑
dyczne, a małżeństwo katolika z niekatolikiem było postrzega‑
ne bardziej w kategoriach wyjątkowości291. Współcześnie coraz 
częściej zawierane są małżeństwa pomiędzy katolikami a osoba‑
mi innego wyznania czy religii. Dlatego przed duszpasterzami 
pojawia się nowe wyzwanie związane z odpowiedzialnym przy‑
gotowaniem osób decydujących się na małżeństwo mieszane, 
a następnie zapewnieniem odpowiedniej opieki duszpasterskiej 
tym małżonkom. Podejmując próbę zdefiniowania małżeństwa 
mieszanego, należy odnieść się do każdego małżeństwa zawiera‑
nego między stroną katolicką a stroną ochrzczoną niepozostają‑
cą jednak w pełnej komunii z Kościołem katolickim292. 

291 Podmiotem przepisów o małżeństwach mieszanych są te osoby, z któ‑
rych a) jedna ze stron została ochrzczona w Kościele katolickim, b) po 
chrzcie została do niego przyjęta, c) formalnym aktem od niego się nie 
odłączyła. Pierwsza z tych trzech sytuacji nie budzi większych wątpliwo‑
ści. Ktoś, kto został ochrzczony w Kościele katolickim jest jego człon‑
kiem i podlega wszystkim normom kanonicznym (KPK, kan. 849nn).

292 Kodeks prawa kanonicznego małżeństwo mieszane definiuje jako „mał‑
żeństwo między dwiema osobami ochrzczonymi, z których jedna została 
ochrzczona w Kościele katolickim lub po chrzcie została do niego przyjęta 
i formalnym aktem od niego się nie odłączyła, druga zaś należy do Ko‑
ścioła lub wspólnoty niemającej pełnej łączności z Kościołem katolickim” 
(KPK, kan. 1124). Zob. Papieska Rada do spraw Jedności Chrześcijan, 
Dyrektorium ekumeniczne. Dyrektorium w sprawie realizacji zasad i norm 
dotyczących ekumenizmu (23.03.1993), nr 143, G. Pyźlak, Towarzyszenie 
duszpasterskie małżonkom i rodzicom, RT 2018, t. LXV, z. 6, s. 131.
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Należy zauważyć, że tak jak we wcześniejszych wiekach, tak 
również i w obecnych czasach przedstawiciele Kościoła katolic‑
kiego raczej niechętnie wyrażają zgodę na zawarcie małżeństw 
mieszanych, mimo że taka możliwość istnieje. Utrudniają one 
bowiem małżonkom osiągnięcie doskonałej harmonii ducho‑
wej oraz pełnej wspólnoty życia293. Podstawą do zachowania 
ostrożności w  tych kwestiach jest prawo Boże zobowiązujące 
stronę katolicką do zachowania i rozwoju własnej wiary oraz 
przekazywania jej przychodzącemu na świat potomstwu294. 

Sobór Watykański II w Dekrecie o ekumenizmie wydaje się 
skłaniać do złagodzenia obowiązujących przepisów o małżeń‑
stwach mieszanych, jednak brakuje w nim kompromisu w kwe‑
stiach, które dotyczą prawa Bożego295. Porozumienie widać tyl‑

293 Od końca III wieku różne synody i sobory ustanawiały prawa zabraniają‑
ce małżeństw z niekatolikami, chociaż w tym samym czasie uznawano ich 
ważność. Były to synody w Elwirze (ok. 300 r.), Arles (314), Laodycei (343‑
‑381), Hipponie (393) i w Chalcedonie (451). Por. W. Bar, Duszpasterstwo 
małżeństw mieszanych, w: Duszpasterstwo rodzin..., dz. cyt., s. 532 ‑536.

294 Katechizm Kościoła katolickiego przypomina o  problemach związanych 
z zawieraniem małżeństw mieszanych: „Różnica wyznania nie stanowi nie‑
przekraczalnej przeszkody do zawarcia małżeństwa, jeśli małżonkowie po‑
trafią dzielić się tym, co każde z nich otrzymało od swojej wspólnoty i jeśli 
jedno będzie uczyć się od drugiego sposobu przeżywania swojej wierności 
wobec Chrystusa. Nie można jednak nie dostrzegać trudności małżeństw 
mieszanych. Wynikają one z faktu, że podział chrześcijan nie został jeszcze 
przezwyciężony. Małżonkowie mogą odczuwać dramat rozbicia między 
chrześcijanami we własnej rodzinie. Różnica religii może spotęgować jesz‑
cze te trudności. Rozbieżności dotyczące wiary, samej koncepcji małżeń‑
stwa, a także mentalności religijnych mogą stanowić źródło napięć w mał‑
żeństwie, zwłaszcza w odniesieniu do wychowania dzieci. Może wystąpić 
wówczas niebezpieczeństwo indyferentyzmu religijnego” (KKK 1634).

295 Od czasu Kodeksu prawa kanonicznego z 1917 r. do Soboru Watykańskie‑
go II stanowisko Kościoła wobec małżeństw mieszanych w tym czasie 
było negatywne. Przykładem takiego podejścia jest encyklika Piusa XI 
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ko w niektórych postanowieniach prawa kościelnego296. Należy 
zauważyć, że chociaż występują wspólne elementy w odniesie‑
niu do wiary i  teologii małżeństwa w  nauczaniu innych Ko‑
ściołów, to jednak dla Kościoła katolickiego ważny jest fakt, 
tzw. cautelae, czyli rękojmi, której żąda Kościół rzymskokato‑
licki w przypadku zawierania małżeństwa mieszanego. Kodeks 
prawa kanonicznego podaje, że pozwolenie na zawarcie małżeń‑
stwa mieszanego może wydać ordynariusz miejsca zamieszkania 
strony katolickiej. Najpierw muszą być jednak spełnione na‑
stępujące warunki: 1) istnienie słusznej i rozumnej przyczyny, 
która nie powinna prowadzić do narażenia strony katolickiej 
na życie w związku cywilnym i konkubinacie; 2) złożenie rę‑
kojmi, czyli przyrzeczenia przez stronę katolicką o odsunięciu 
od siebie niebezpieczeństwa utraty wiary, które może ułatwiać 
związek z niekatolikiem. Dotyczy ono również gwarancji kato‑
lickiego wychowania potomstwa; 3) przed zawarciem małżeń‑
stwa strona niekatolicka powinna być uprzedzona o  przyrze‑
czeniu strony katolickiej, zapoznana z jego treścią. Postawienie 
powyższych warunków ma na celu uświadomienie rangi sytu‑
acji i doniosłości samego sakramentu małżeństwa. Wprawdzie 

Casti connubii, w której papież naucza: „Dzieci z małżeństw mieszanych 
odwracają się często od wiary lub co najmniej bardzo szybko popadają 
w obojętność religijną, tzw. indyferentyzm, skąd już tylko jeden krok do 
niedowiarstwa i zupełnej bezreligijności. Wskutek tego grożą dalsze nie‑
bezpieczeństwa: zanika wzajemna miłość małżonków, uchodzą z ogniska 
domowego zgoda i szczęście, które w szczególny sposób płyną z jedno‑
myślności serc”, zob. Pius XI, Encyklika o małżeństwie chrześcijańskim 
„Casti connubii”, AAS 1930, nr 22, s. 571. 

296 Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja o małżeństwach mieszanych „Matri‑
monii sacramentum”, Rzym (18.03.1966), w: https://ekai.pl/dokumen‑
ty/instrukcja ‑o ‑malzenstwach ‑mieszanych ‑matrimonii ‑sacramentum/ 
(dostęp: 12.08.2020).
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treść rękojmi winna być podpisana, natomiast nie ma potrzeby 
składania publicznych przyrzeczeń; 4) oprócz tego kapłan wi‑
nien pouczyć nupturientów o  istotnych przymiotach i  celach 
małżeństwa, co pozwoli zapobiec ewentualnej symulacji zgody 
małżeńskiej strony niekatolickiej. Rękojmia winna mieć formę 
pisemną, sporządzoną w  trzech egzemplarzach i  na każdym 
z nich winna podpisać się strona niekatolicka, choć nie jest to 
bezwzględnie wymagane (zob. KPK, kan. 1125, TIE 84)297. 
W  przypadku małżeństwa mieszanego istnieje zakaz jego za‑
wierania, gdy w wypadku małżeństwa strony katolickiej z osobą 
nieochrzczoną występuje przeszkoda zrywająca. Zawarte może 
być ono za dyspensą biskupa od przeszkody zrywającej, czyli 
przeszkody różnej wiary, bez której małżeństwo byłoby nieważ‑
ne (TIE 71)298. Należy zauważyć, że Kościół, stawiając wyma‑
gania przy zawieraniu małżeństwa mieszanego, poczuwa się do 
tego, aby chronić swoich wiernych przed niebezpieczeństwami 
w dziedzinie wiary i przed ponoszeniem szkód zarówno ducho‑
wych, jak i materialnych299. 

Kościół wobec małżeństw mieszanych
W  sytuacji zawierania małżeństw mieszanych należy za‑

uważyć, że Kościół, a zwłaszcza duszpasterze, mają do wyko‑
nania ważną misję dotyczącą formacji duchowej oraz moralnej 

297 Por. A. Bartczak, Cel i  funkcja rękojmi w kanonicznym prawie małżeń‑
skim, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Iuridica” 2017, nr 80, s. 6 ‑7. 

298 K. Gierat, Problematyka małżeństw mieszanych w kontekście wypełniania 
istotnych praw ‑obowiązków małżeńskich, „Ius Matrimoniale” 2000, nr 
5(11), s. 64.

299 Zob. A. Sobczak, Aktualna dyscyplina Kościoła wobec małżeństw miesza‑
nych i im podobnych, w: http://mateusz.pl/rodzina/as ‑mm.htm (dostęp: 
23.10.2020). 
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małżonków i  rodziców. Konferencja Episkopatu Polski w  in‑
strukcji O  przygotowaniu do zawarcia małżeństwa w  Kościele 
katolickim w przedmiocie małżeństw mieszanych uwzględnia 
postulat jedności małżonków w  sprawach istotnych dla ży‑
cia obydwu stron. Wspomniana instrukcja zwraca uwagę, że 
małżeństwo winno być doskonałą jednością dwojga ludzi. 
Tymczasem w małżeństwach mieszanych małżonkowie różnią 
się między sobą w kwestiach najbardziej istotnych, co często 
powoduje u  nich konflikty, zwłaszcza gdy przemija pierwsze 
uczuciowe zaangażowanie i spotykają się z realiami życia. In‑
strukcja O przygotowaniu do zawarcia małżeństwa w Kościele 
katolickim zwraca uwagę, że „[...] mogą zaistnieć sytuacje kon‑
fliktowe, w których żadna ze stron nie będzie chciała ustąpić. 
Czy w takich wypadkach małżonkowie, zwłaszcza strona kato‑
licka, będzie miała tyle siły, by mimo tolerancji wobec współ‑
małżonka i celem zachowania zgody nie dopuścić do grzeszne‑
go postępowania, które narusza prawo Boże” (TIE 73, 75.2).

Podczas przygotowania do życia małżeńskiego i  rodzinne‑
go obydwie strony powinny być pouczone o  istotnych celach 
i przymiotach małżeństwa. Należy zwrócić również uwagę na 
tematykę związaną z jednością, czyli wyłącznością i nierozerwal‑
nością małżeństwa, w sytuacji zaś osób ochrzczonych winno się 
poruszyć również tematykę dotyczącą znaczenia sakramental‑
ności małżeństwa300. Odnosząc się do zagadnień związanych 

300 Podczas przygotowania narzeczonych różnych wyznań do życia małżeń‑
skiego i rodzinnego należy zauważyć, że wraz z upływem czasu wkradają 
się rozbieżności w odniesieniu do postrzegania małżeństwa. W wyniku 
ostatnich przemian w społeczeństwach zachodnich zdarza się, że pewne 
Kościoły i wspólnoty kościelne opowiadają się za rozumieniem małżeń‑
stwa jako związku mężczyzny i kobiety, natomiast inne skłonne są do 
uznania za małżeństwo także związków jednopłciowych. M. Składanow‑
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z istotnymi celami wspólnoty małżeńskiej, są nimi: dobro mał‑
żonków oraz zrodzenie i wychowanie potomstwa. Budowanie 
dobra małżonków winno przyczyniać się do ich wzajemnego 
osobowego udoskonalania, jak również do rozwoju każdego 
członka rodziny. To naturalne ukierunkowanie małżeństwa, na‑
wet małżeństwa mieszanego, ma swój fundament w uzupełnia‑
niu się natury kobiety i mężczyzny, w naturze miłości małżeń‑
skiej, a realizuje się przez wzajemną pomoc i posługę301.

Drugi cel małżeństwa stanowi zrodzenie i wychowanie po‑
tomstwa. Sobór Watykański II dodaje, że jest to szczytowe 
uwieńczenie małżeństwa, ponieważ dzieci są najcenniejszym 
darem małżeństwa i przyczyniają się do dobra rodziców. Po‑
przez ten dar Pan Bóg uczynił małżonków uczestnikami swego 
dzieła stwórczego i podniósł ich do godności swoich współpra‑
cowników w tym dziele. Małżonkowie wypełniają istotny cel 
małżeński nie tylko przez zrodzenie, ale i wychowanie potom‑
stwa (KDK 50)302. 

Jedność małżeństwa to przede wszystkim jedna kobieta i je‑
den mężczyzna. Być jedno to przede wszystkim żyć życiem Bo‑
żym, na sposób Boga, który sam żyje we wspólnocie, doskonałej 
komunii Osób Trójcy Świętej. Jest to ważne wyzwanie dla osób 
rozpoczynających wspólne życie w małżeństwie, polegające na 
sięganiu do „początku”, do stworzenia mężczyzny i  kobiety, 
aby przyjąć Boży plan i kontemplować go w życiu małżeńskim. 

ski, Małżeństwa mieszane wyznaniowo − ekumeniczna szansa i  życiowe 
problemy. Perspektywa teologiczna i  duszpasterska, SRodz 15:2011, nr 
1 ‑2(28 ‑29), s. 45.

301 W. Bar, Duszpasterstwo małżeństw mieszanych, dz. cyt., s. 537 ‑541.
302 M. Kowalski, Sobór i Paweł o wspólnocie małżeńskiej. Biblijne korzenie 

sakramentu małżeństwa w 1 Kor 7, „Kieleckie Studia Teologiczne” 2015, 
nr 14, s. 67.
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W adhortacji apostolskiej Familiaris consortio św. Jan Paweł II 
nauczał, że „trwanie w komunii, budowanie jedności wyrasta 
z najgłębszych ludzkich potrzeb, pragnień, dzielenia się w mi‑
łości tym wszystkim, kim się jest i tym, co się posiada” (FC 19). 

W życiu człowieka wierzącego istotne znaczenie ma następ‑
ny przymiot o nierozerwalności małżeństwa. O jego ważności 
przypomniana Chrystus, gdy został zapytany przez faryzeuszy 
o  możliwość oddalenia żony. Wtedy im odpowiedział: „Czy 
nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako męż‑
czyznę i kobietę? I rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę 
i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak 
już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech 
człowiek nie rozdziela” (Mt 19,4 ‑6). Należy zauważyć, że nie‑
rozerwalność małżeństwa związana jest z naturą miłości, któ‑
ra chce być trwała, a nie „tymczasowa”, czyli do końca życia 
(zob. KKK 1647). Również papież Franciszek w  adhortacji 
apostolskiej Amoris laetitia naucza, że „osoba zakochana nie 
planuje, że jej związek może być tylko na jakiś okres czasu, ten, 
kto intensywnie przeżywa radość zaślubin, nie myśli o czymś 
przelotnym” (AL 123). Dlatego ważne jest ukazywanie trwałej 
wspólnoty kobiety i mężczyzny, również w sytuacji zawierania 
małżeństw mieszanych, która jest gwarantem harmonii w spo‑
łecznościach, jak również dla przychodzących na świat dzieci 
we wspólnocie małżeńskiej303. 

303 Zob. G. Pyźlak, Po co przysięga małżeńska?, „Przegląd Uniwersytecki 
32:2020, nr 4(186), s. 29; tenże, Aktualność teologicznego ujęcia przysię‑
gi małżeńskiej, w: Sakramentalna przysięga małżeńska w obliczu wyzwań 
współczesnego świata. Ujęcie interdyscyplinarne, red. P. Landwójtowicz, 
Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu 
Opolskiego 2017, s. 51 ‑64.
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Ważnym aspektem w przygotowaniu narzeczonych, wyzna‑
nia rzymskokatolickiego i innych wyznań oraz religii, do życia 
małżeńskiego i  rodzinnego jest pouczenie o  sakramentalności 
małżeństwa. To w sakramencie małżeństwa człowiek spotyka się 
z rzeczywistością dotyczącą wymiaru naturalnego i nadprzyro‑
dzonego. Dzięki sakramentowi małżonkowie otrzymują pomoc 
do pełniejszej realizacji rzeczywistości naturalnej, a życie mał‑
żeńskie staje się środkiem ich uświęcenia i  uwielbienia Boga. 
Na mocy sakramentu małżeństwo i  rodzina winny stawać się 
Kościołem domowym, który jest istotną komórką życia, wzro‑
stu i uświęcenia całej wspólnoty ludu Bożego (por. KK 11)304.

Dyrektorium ekumeniczne zwraca uwagę na odpowiedzial‑
ność księży, diakonów oraz asystujących w  posługiwaniu 
duszpasterskim, za „podawanie nauki oraz dostarczanie szcze‑
gólnego wsparcia małżonkowi katolickiemu w jego życiu wia‑
rą, a  obojgu małżonkom w  małżeństwach mieszanych odpo‑
wiedniego wsparcia w przygotowaniu do małżeństwa, w  jego 
sakramentalnej celebracji oraz w  wynikającym stąd ich życiu 
wspólnym” (DE 146). Dokument przypomina również o po‑
trzebie odpowiedniego wspierania małżeństw i rodzin, dlatego 
„duszpasterska troska winna uwzględniać konkretną sytuację 
duchową każdego współmałżonka, jego wychowanie w wierze 
i praktykę wiary” (DE 146). Pogłębianie życia duchowego mał‑
żonków może być realizowane przez towarzyszenie duchowe 
lub kierownictwo duchowe. Należy zauważyć, że towarzysze‑
nie w swojej istocie ma na celu wspieranie wzrostu duchowego 

304 K. Parzych ‑Blakiewicz, Sakramentalność małżeństwa w relacji do ludzkiej 
egzystencji, „Teologia w Polsce” 2016, nr 10(1), s. 48 ‑49; por. Z. Za‑
rembski, Troska Kościoła w Polsce o małżeństwa..., dz. cyt., s. 275 ‑293; 
A. Skreczko, Troska Kościoła katolickiego w Polsce o małżeństwo i rodzi‑
nę..., dz. cyt., s. 213 ‑219.
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osoby szukającej prawdy, pragnącej usłyszeć wołanie i narodzić 
się dla prawdy305. Natomiast kierownictwo duchowe wiąże się 
z  rozeznawaniem dotyczącym określenia kierunku działania 
i podjęcia go lub zaniechania. Oznacza relację osoby podejmu‑
jącej drogę rozwoju duchowego z osobą towarzyszącą jej, bar‑
dziej dojrzałą306. Jednak towarzyszenie duchowe i kierownictwo 
duchowe można zestawić jako towarzyszenie w  rozeznawaniu 
tego, co służy dobru małżonków, ich wzajemnej relacji, rozwo‑
jowi rodziny w społeczeństwie i we wspólnocie Kościoła307. 

Św. Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Familiaris consor‑
tio, w nauczaniu dotyczącym małżeństw mieszanych, starał się 
zauważyć pewne pozytywne wartości tak powstającej instytucji. 
Nauczał: „Małżeństwa te, jeżeli mają swoje specyficzne trud‑
ności, zawierają wiele elementów, które należy docenić i roz‑
wijać, tak z uwagi na ich wewnętrzną wartość, jak również ze 
względu na ewentualny wkład, który mogą wnieść w ruch eku‑
meniczny. Sprawdza się to szczególnie wtedy, kiedy oboje mał‑
żonkowie są wierni swoim obowiązkom religijnym. Wspólny 
chrzest i dynamizm łaski daje partnerom w tych małżeństwach 
podstawę i uzasadnienie wyrażenia ich jedności w dziedzinie 
wartości moralnych i  duchowych” (FC  145)12. Kontynuując 

305 A. Louf, Towarzyszenie duchowe, tłum. L. Rutkowska, Kraków: Wydaw‑
nictwo M 1994, s. 172 ‑173.

306 W.A. Barry, W.J. Connolly, Kierownictwo duchowe w  praktyce, tłum. 
P. Samerek, J. Oniszczuk, Kraków: Wydawnictwo M 1992, s. 30; E. Su‑
jak, Kierownictwo duchowe a uczucia, w: Sztuka kierownictwa duchowego. 
Poradnik, red. J. Augustyn, Kraków: Wydawnictwo WAM 2013, s. 353; 
por. J. Goleń, Kierownictwo duchowe małżonków, w: Duszpasterstwo ro‑
dzin..., dz. cyt., s. 407 ‑418.

307 B. Kmiecik, Towarzyszenie duchowe małżonkom i  osobom w  sytuacjach 
nieregularnych w  świetle adhortacji „Amoris laetitia”, „Family Forum” 
2017, nr 7, s. 109.
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nauczanie papieża, Dyrektorium ekumeniczne dodaje, że każdy 
z małżonków winien dołożyć starań, aby „lepiej poznać prze‑
konania religijne drugiej strony oraz naukę i praktyki religijne 
Kościoła lub wspólnoty eklezjalnej, do której współmałżonek 
przynależy” (DE 149). Dokument zachęca również do pozna‑
wania dziedzictwa chrześcijańskiego, praktykowania wspólnej 
modlitwy czy czytania oraz rozważania Pisma Świętego. Wska‑
zane jest, aby w  okresie przygotowania do życia małżeńsko‑
‑rodzinnego kandydaci podjęli wysiłek zmierzający do zrozu‑
mienia tradycji religijno ‑kościelnej każdego z nich oraz doko‑
nania studium istniejących różnic. Tak odpowiedzialne podej‑
ście może pomóc im w zrozumieniu tych rzeczywistości, jak 
również samego małżeństwa (zob. DE 149).

Warto jeszcze zwrócić uwagę, że małżeństwa osób o różnej 
przynależności wyznaniowej mogą stanowić przykład dobrze 
pojętego ekumenizmu w  tzw. Kościele domowym308. Przeja‑
wem właściwego podejścia i  realizacji wybranej drogi życia 
w  duchu ekumenicznym może być wspólne uczestniczenie 
w uroczystościach kościelnych, zgoda na odrębne formy po‑
bożności, kontakty z duchownymi obu wyznań oraz poznawa‑
nie literatury religijnej drugiej strony. Takie postawy powinny 
być też przekazywane dzieciom od ich najmłodszych lat309.

308 M. Fiałkowski, Rodzina jako Kościół domowy, w: Duszpasterstwo rodzin..., 
dz. cyt., s. 704 ‑707.

309 W. Bar, Duszpasterstwo małżeństw mieszanych, dz. cyt., s. 542 ‑544.
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ZAKOńcZenie

W  działalności zbawczej Kościoła ważne miejsce zajmuje 
problematyka dotycząca człowieka doświadczającego sytuacji 
trudnych. Przedstawione działania mają na celu poprawę życia 
człowieka zmagającego się z wyzwaniami, które oddziaływują 
na jego życie osobiste oraz małżeńsko ‑rodzinne. W niesienie 
pomocy osobom znajdującym się w  sytuacji trudnej zaanga‑
żowani są pracownicy takich dziedzin nauki, jak: psychologia, 
pedagogika, teologia, socjologia czy medycyna. Przedstawicie‑
le wymienionych dziedzin wychodzą z różnymi inicjatywami 
wobec małżeństw i rodzin doświadczających problemów, aby 
wspomóc je fachową wiedzą. W rozwiązywaniu sytuacji trud‑
nych ważną misję do spełnienia mają duszpasterze, których 
posługa polega na niesieniu pomocy duchowej potrzebującym. 

Kościół szuka sposobów dotarcia z pomocą do osób znaj‑
dujących się w  sytuacji trudnej. Dlatego podmioty chcące 
nieść pomoc małżeństwom i  rodzinom winny kierować się 
odpowiednią metodą rozwiązywania sytuacji trudnych. Jed‑
ną z propozycji jest metoda opracowana przez Johna Deweya 
składająca się z pięciu etapów: pojawienia się problemu, jego 
definiowania, precyzowania problemu, konstruowania wstęp‑
nej hipotezy oraz testowania wybranej hipotezy w działaniu310.

W  pierwszej fazie rozwiązywania problemów ważne jest, 
aby dostrzec istniejący problem. Takie podejście winno uświa‑
domić, że zasób posiadanej wiedzy nie wystarczy do osiągnięcia 
planowanych wyników. Istotne jest również, aby przeżywający 
sytuację trudną po dostrzeżeniu problemu postawił pytanie, 

310 G.L. Gutek, Filozoficzne i ideologiczne podstawy edukacji, Gdańsk: Gdań‑
skie Wydawnictwo Psychologiczne 2003, s. 94 ‑95.
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na które będzie szukał odpowiedzi. W  drugiej fazie procesu 
rozwiązywania problemu istotna jest analiza informacji zawar‑
tych w sytuacji problemowej, a następnie odniesienie swoich 
spostrzeżeń do wyniku, który chce się osiągnąć. W następnej 
fazie nazywanej produktywną, przeżywający sytuację trudną 
zdobywa w niej nowe informacje, stawia hipotezy, zastanawia 
się nad pomocnymi metodami, zwanymi pomysłami rozwią‑
zania sytuacji. Również w tej fazie mówi się o tzw. olśnieniu 
nazywanym „wpadaniem na pomysł”, polegającym na nagłym 
odkryciu nowego kierunku poszukiwań lub pomysłu, który 
pomoże w definitywnym rozwiązaniu problemu. Faza ta pro‑
wadzi do akceptacji lub odrzucenia powstałych pomysłów roz‑
wiązania trudnej sytuacji. Czwarta faza polega na konstruowa‑
niu wstępnej hipotezy mającej na celu rozwiązanie problemu. 
Pojawiają się wówczas problemy związane z poprawną oceną 
pomysłu, ponieważ można posługiwać się różnymi kryteria‑
mi. Powoduje to kłopot z wyborem najlepszego rozwiązania. 
Warto zauważyć, że nie w każdej sytuacji są wykorzystywane 
wszystkie dostępne informacje niezbędne do weryfikacji po‑
mysłów. W  ostatniej fazie dokonuje się weryfikacji wytwo‑
rzonych pomysłów. Jeśli w  wyniku weryfikacji przynajmniej 
jedno rozwiązanie okazało się poprawne i  efektywne, proces 
rozwiązania problemów kończy się na tej fazie. Natomiast jeśli 
poszukiwanie rozwiązania nie przyniesie ostatecznego rozwią‑
zania, powraca się wtedy do poprzednich faz celem usprawnie‑
nia cyklu myślowego, wykrycia ewentualnych błędów, pomy‑
łek oraz przyczyn niepowodzenia311. 

Zastosowanie odpowiedniej metody było pomocne w  po‑
wstaniu niniejszego opracowania. Przedstawia ono nauczanie 

311 Tamże.
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Kościoła katolickiego, które pozwala odnieść się do sytuacji 
trudnych przeżywanych przez małżeństwa bezdzietne. Kościół 
zwraca uwagę na fakt, że dziecko nie jest rzeczą, która należy się 
małżonkom, lecz stanowi dar. Powinno być ono owocem aktu 
miłości małżeńskiej rodziców, kobiety i mężczyzny. Ważne jest 
również niesienie pomocy małżeństwom bezdzietnym w poszu‑
kiwaniu środowiska medycznego, postępującego zgodnie z ety‑
ką katolicką. Działalność tego duszpasterstwa ma także zachęcać 
bezdzietnych małżonków do tego, aby zechcieli tworzyć środo‑
wisko życia dla dzieci adoptowanych lub rodzinę zastępczą.

Wśród sytuacji trudnych poruszone było również zagad‑
nienie troski Kościoła o  osoby niepełnosprawne. Nauczanie 
to pomaga w odkrywaniu przez rodziców prawdy, że „każdy 
człowiek jest »chciany« przez Boga, również ten, który jest 
upośledzony”312. Kościół w niesieniu pomocy dzieciom niepeł‑
nosprawnym i  ich rodzinom pragnie angażować tzw. środki 
pomocnicze (zob. DWCH 4). Ważne jest również przypomi‑
nanie zarówno rodzicom, jak i dzieciom niepełnosprawnym, 
że są one integralną częścią społeczeństwa i wspólnoty kościel‑
nej. Dlatego powinny być objęte nie tylko chrześcijańskim mi‑
łosierdziem, ale również chrześcijańskim nauczaniem.

We współczesnych czasach niepokoi rosnąca liczba osób 
dorosłych, jak i młodocianych nadużywających alkoholu, za‑
żywających narkotyki, wstępujących do sekt oraz sięgających 
po pornografię. Leczenie tych uzależnień nie jest łatwe, dlate‑
go należałoby więcej uwagi poświęcać profilaktyce. W ramach 

312 L.V. Toth, Intergrative kirchliche Einrichtungen, w: Handbuch Intergrative 
Religionspädagogik. Reflexionem und Impulse für Geselschaft, Schule und 
Gemeinde, hrsg. A. Pithan, G. Adam, R. Kollman, Gütersloh: Güter‑
sloher Verlagshaus 2002, s. 315. 
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troski o rodziny w sytuacjach trudnych należy popierać ruchy 
obrony walczące o  zakaz reklamowania alkoholu, szerzenia 
pornografii oraz wyniszczającej działalności sekt. W odniesie‑
niu do konkretnych sytuacji duszpasterz może nieść pomoc 
człowiekowi uzależnionemu przez cierpliwą posługę w sakra‑
mencie pojednania, a także wskazać ośrodek specjalizujący się 
w leczeniu danego uzależnienia. 

Wśród istotnych wyzwań stojących przed człowiekiem jest 
również przygotowywanie do przeżywania własnej starości. 
Wielu ludzi się jej obawia. Zmieniające się podejście do ludzi 
starych w społeczeństwach Europy Zachodniej powoduje lęk 
przed osiągnięciem sędziwego wieku. Dlatego jednym z waż‑
nych celów stojących przed duszpasterstwem osób starych 
jest przygotowanie ich do życia sakramentalnego, szczególnie 
w sytuacji, gdy ta płaszczyzna życia człowieka została wcześniej 
zaniedbana. Ważnym zadaniem jest również wychowywanie 
przedstawicieli młodego pokolenia do okazywania szacunku 
wobec ludzi starych oraz docenienia ich doświadczenia i mą‑
drości życiowej (zob. Syr 25, 4 ‑6). Należy również im przypo‑
minać, że wyrozumiałość i szacunek należy się starszym rodzi‑
com nawet wtedy, gdy wskutek podeszłego wieku utracą pełnię 
władz umysłowych.

Pozytywnym kierunkiem w Kościele katolickim jest powrót 
do indywidualnych form życia konsekrowanego, tj. konsekra‑
cji wdów i dziewic. Należy zauważyć, że jednym z ważniejszych 
zadań stawianych przed osobami konsekrowanymi jest dawa‑
nie świadectwa wyjątkowej komunii z  Bogiem i  Kościołem. 
Warto również zwrócić uwagę na jedną z nowych propozycji 
Kościoła katolickiego wobec osób stanu wolnego. Celem tego 
duszpasterstwa jest niesienie wzajemnego wsparcia obecnością, 
rozmową, radą oraz pomocą materialną i duchową. Duszpa‑
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sterstwo to nie powinno być traktowane przez osoby je two‑
rzące tak jak biuro matrymonialne, ale jednym z  jego celów 
jest nauka podejmowania przez nie ważnej życiowej decyzji 
o zawarciu sakramentalnego małżeństwa i założenia rodziny.

Pilnym wyzwaniem dla duszpasterstwa są również rodziny 
niepotrafiące nawiązać kontaktu z parafią. Wcześniej grupę tę 
stanowiły głównie osoby żyjące w tzw. konkubinacie jak i ro‑
dziny, w  których nadużywano alkoholu. Współcześnie wy‑
zwanie to dotyczy także osób, które więź z parafią straciły po 
przyjęciu sakramentu bierzmowania. Coraz częściej duszpaste‑
rze spotykają na terenie parafii rodziny, które można nazwać 
nieustabilizowanymi. Dlatego należałoby szukać sposobów 
podjęcia permanentnej formacji osób, które mają problemy 
z nawiązaniem kontaktu z parafią.

Do sytuacji trudnych zalicza się również rodziny małżonków 
małoletnich. Warto zwrócić uwagę, że związek małżeński może 
zostać zawarty, co do zasady, przez osoby pełnoletnie. Dlatego 
łączeniu się mężczyzny i kobiety w akcie małżeńskim powinna 
towarzyszyć postawa odpowiedzialnego rodzicielstwa, ponieważ 
decyzja o posiadaniu potomstwa jest jedną z najistotniejszych 
w życiu małżeństwa (LdR 12). Dokument Papieskiej Rady do 
spraw Rodziny Ludzka płciowość podkreśla nasilanie się tenden‑
cji lekceważących ludzką płciowość i  wzrost ilości informacji 
odzierających ją z wymiaru osobowego (LP 1). Należy zwracać 
uwagę, że „do zawarcia owocnego małżeństwa i odpowiedzialne‑
go realizowania wszystkich zobowiązań małżeńskich konieczna 
jest znajomość istotnych obowiązków małżeńskich, ich akcep‑
tacja, zdolność ich podjęcia i wola właściwego wypełnienia”313. 

313 R. Sztychmiler, Istotne obowiązki małżeńskie, Warszawa: Wydawnictwo 
ATK 1997, s. 10.
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Objęcia troską duszpasterską potrzebują również małżeństwa 
i  rodziny przeżywające kłopoty wynikające z  destrukcji więzi 
małżeńskiej i  rodzicielskiej, tzw. rodziny emigrantów. W  na‑
uczaniu Kościoła pojawiają się konkretne formy niesienia im 
pomocy poprzez upowszechnianie personalistycznego modelu 
małżeństwa, stworzenie systemu poradnictwa oraz tworzenia 
środowiska wsparcia. Specyfika problemów małżonków do‑
świadczających rozłąki z  powodu emigracji różni się od tych, 
z którymi spotykali się do tej pory specjaliści w parafialnych po‑
radniach rodzinnych lub poradniach specjalistycznych. W pa‑
rafiach, w których występują problemy wynikające z  destruk‑
cji więzi małżeńskiej i  rodzicielskiej, winny być organizowane 
poradnie, których pracownicy, np. absolwenci nauk o rodzinie, 
psychiatrzy lub psychologowie, będą nieśli kompetentną pomoc. 

Wśród sytuacji trudnych, z  którymi muszą mierzyć się 
duszpasterze, są rodziny marynarzy i żołnierzy. W wymienio‑
nych rodzinach dochodzi często do sytuacji rozłąki. Dlatego 
rodzice winni zdawać sobie sprawę, że ciągła nieobecność jed‑
nego z nich może wpływać na dezintegrację rodziny. Wpraw‑
dzie osoby doświadczające takich sytuacji zdają sobie sprawę 
z  jej powagi, dlatego w celu zniwelowania niebezpieczeństwa 
powołano Duszpasterstwo Ludzi Morza Centrum Stella Maris. 
Centrum jest organizacją Kościoła rzymskokatolickiego, która 
oferuje ludziom morza pomoc socjalną oraz posługę duchową. 
Marynarze i ich rodziny potrzebują zarówno solidarności, jak 
i wsparcia w wykonywanej przez nich pracy. Zarówno w ży‑
ciu żołnierza, jak i kapelana najniebezpieczniejsze w obecnych 
czasach są wyjazdy na zagraniczne misje polskich kontyngen‑
tów wojskowych. Podczas takiej posługi to właśnie kapelanowi 
wojskowemu przypada przekazanie smutnej informacji rodzi‑
nom o śmierci bliskiej im osoby.
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Ważną misję do spełnienia mają również kapelani więzien‑
ni. Duszpasterstwo to jest szczególnie istotne w odniesieniu do 
specyfiki pracy osób zatrudnionych w Służbie Więziennej, jak 
i ich rodzin. Dlatego warto zadbać o budowanie więzi rodzin‑
nej zarówno u pracowników zakładów karnych, jak i u osób od‑
bywających karę. Należy zwrócić uwagę, że to właśnie rodzina 
może odegrać ważną rolę w procesie readaptacji człowieka osa‑
dzonego. W pracy z więźniami kapelan więzienny nie powinien 
ograniczać się jedynie do przekazywania wiedzy, lecz kształto‑
wać osobowość osadzonego z położeniem akcentu na uczenie 
go myślenia. Jego rola polega na zetknięciu więźnia z proble‑
mem, stawianiu pytań i nawiązywaniu dialogu. Wśród przeja‑
wów profesjonalizacji funkcji kapelana więziennego zgłasza się 
również potrzebę, aby włączyć go do zespołu terapeutycznego. 

Wyzwaniem w  pracy duszpasterskiej w  sytuacjach trud‑
nych są małżeństwa mieszane. W pełnieniu tej posługi wiąże 
się wyzwanie związane zarówno z odpowiedzialnym przygoto‑
waniem osób decydujących się na małżeństwo mieszane, jak 
również zapewnienie odpowiedniej opieki duszpasterskiej mał‑
żonkom. Ważnym aspektem w  przygotowaniu narzeczonych 
wyznania rzymskokatolickiego i innych wyznań oraz religii do 
życia małżeńskiego i  rodzinnego jest pouczenie o  sakramen‑
talności małżeństwa. To w  sakramencie małżeństwa człowiek 
spotyka się z  rzeczywistością dotyczącą wymiaru naturalnego, 
jak i  nadprzyrodzonego. Na mocy tego sakramentu małżeń‑
stwo i  rodzina winna stawać się Kościołem domowym, który 
jest istotną komórką życia, wzrostu i  uświęcenia całej wspól‑
noty Ludu Bożego (por. KK 11). Każdy z małżonków winien 
również dołożyć starań, aby „lepiej poznać przekonania religij‑
ne drugiej strony oraz naukę i praktyki religijne Kościoła lub 
wspólnoty eklezjalnej, do której współmałżonek przynależy” 
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(DE 149). Wskazane jest, aby w okresie przygotowania do życia 
małżeńsko ‑rodzinnego kandydaci podjęli wysiłek zmierzający 
do zrozumienia tradycji religijno ‑kościelnej każdego z nich oraz 
dokonania studium istniejących różnic (zob. DE 149).

Rozwój duszpasterstwa obejmującego troską rodziny w sy‑
tuacjach trudnych winien zmierzać do ożywienia i pogłębienia 
życia religijnego zarówno małżeństw, jak i rodzin doświadcza‑
jących problemów. Kościół, będąc zorganizowaną wspólnotą 
ludzi wierzących, winien zachęcać wszystkich swoich wiernych 
do życia wartościami duchowymi, ponieważ każdy katolik jest 
za niego odpowiedzialny.
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SUMMARY 

The issues which concern people experiencing problems is 
very important for the saving ministry of the Church. Proper 
aid to the people in difficult and irregular situations is provid‑
ed by the representatives of such sciences as: psychology, ped‑
agogics, theology, sociology and medicine. The representatives 
of these fields come up with various initiatives for the married 
couples and families who are experiencing problems in order 
to provide them with professional information. It is noticeable 
that contemporary spouses and parents often favour material 
goods over the spiritual values. Such a life attitude results in 
the fact that fewer and fewer people discover and understand 
the biblical model of marriage and of the Christian family. It 
also results in the increase in the amount of divorces and sepa‑
rations as well as the amount of single parents. 

Difficult life situations of families and married couples 
consist in the conditions when there is no mutual adjustment 
between the task, the conditions for its realization and the hu‑
man capabilities. While experiencing such a situation, the man 
can treat it either as a task or as a challenge, striving for a con‑
structive solution. However, it can also be treated as a stressful 
situation which disarranges the man’s behaviour, negatively 
influencing marital and family life.

In the concern for married couples and families who ex‑
perience difficult situation, it is important to teach them how 
to pass from the problematic situation to the solution. The 
attempts to solve the situation can be long ‑lasting and compli‑
cated. However, it should be noticed that the time necessary 
for finding the solution mainly depends on the nature of the 
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problem and on the personal features of character of the per‑
son as well as on his intentions.

One of the authors who suggested a  method for finding 
proper solutions in the family crisis is Thomas Gordon. He 
presented the solution in a difficult situation with the involve‑
ment of the whole family. In case of difficult situations in the 
family, the parents should not isolate the child from the prob‑
lem. The child should also gradually get to know the world 
and learn how to cope with difficulties and endure the incon‑
venience. In the condition of the positive educational family 
patterns, the child develops his proper, separate and indepen‑
dent personality. 

The issues presented in this monograph are interdisciplin‑
ary. The analysis of the marital and family issues leads to the 
conclusion that this topic has not been fully discussed. The 
author of this publication needs to present the main directions 
of the undertaken pastoral initiatives in the light of contem‑
porary challenges faced by married couples and families. He 
presents the teaching of the Catholic Church which helps to 
address difficult situations of childless married couples. The 
Church highlights the fact that a child is not a  thing which 
is owned by the spouses but he or she is a  gift. Among the 
difficult situations the author mentions the Church’s concern 
for the people with disabilities. This teaching helps the parents 
to discover the truth that every person is wanted by God. The 
teaching further discusses the problem of the increase of alco‑
hol addicts, drug and pornography addicts, or of those who 
join various sects, among adults and young people. The treat‑
ment of such addictions is not easy, therefore, more attention 
should be devoted to prevention.
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Among the important challenges faced by each person there 
is also the one concerning preparation for one’s own senility. The 
changing attitude towards elderly people in the Western com‑
munities results in the increasing fear of senility. Therefore, one 
of the important aims faced by the pastoral care of the elderly 
is the preparation of them for the sacramental life, especially 
when this field of life has been neglected. One of the positive 
directions in the Catholic Church is the return to the individu‑
al forms of consecrated life that is: the consecration of widows 
and virgins. However, it should be noticed that one of the most 
important tasks faced by the consecrated is to give testimony of 
their unique communion with God and with the Church.

The families who are unable to engage into the life of their 
parish. Previously this case concerned mainly the couples who 
lived in cohabitation or the families of alcohol addicts. Con‑
temporarily this also concerns people who lost their bond 
with the Church after the sacrament of confirmation. What is 
more, this irregular condition also concerns the minor married 
couples. It is noteworthy that only two adult people can enter 
into marriage. Therefore, the sexual acts in marriage should 
be based on the responsible attitude of the spouses towards 
parenthood because the decision to have children is one of the 
most important decisions in life of married couples. 

The difficult situation is also faced by married couples and 
families who suffer from destruction of their marital and fam‑
ily bond: the so called immigrant families. The teaching of 
the Church directly addresses such situations giving a series of 
ways to help, through popularisation of the person oriented 
model of marriage, creating the system of counselling and the 
supportive environment. Among the difficult situations faced 
by the pastoral care priests there are the families of sailors and 
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of soldiers. These families often face separation. Therefore, 
parents should be aware that the constant absence of one of 
the spouses can result in the disintegration of the family. 

Prison chaplains have an important role to play. This type 
of pastoral care is particularly important in reference to the 
specificity of the work of people employed in the Prison Ser‑
vice and to their families. Therefore, it is worth to teach those 
who work there as well as those who are sentenced how to 
build the family bond. Mixed marriages are also a challenge 
for the pastoral care. The challenge concerns the responsible 
preparation of those who want to contract a mixed marriage 
and providing them with proper care. 

The development of the pastoral care which helps the fam‑
ilies in irregular and difficult situations should lead to reviving 
and deepening of religious life of married couples and of fami‑
lies who are facing problems. The Church as an organized com‑
munity of believers should encourage all the faithful to live the 
life of spiritual values as every Catholic is responsible for Her.

Translated by Monika Gierak






