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Wnikliwa obserwacja wiata, a tak¿e rodziny, która jest jedn¹ z najbardziej
rozpoznawalnych podmiotów tego¿, pozwala zauwa¿yæ, ¿e rodzina jako wspólnota rozpatrywana jest przez ró¿ne gremia  naukowe, spo³eczne, religijne.
Ponadto, problematyka zwi¹zana z rodzin¹ nale¿y do jednych z najwa¿niejszych
kwestii podejmowanych na kanwie listów wielkopostnych biskupów polskich
w latach 19792005. Warto te¿ zaznaczyæ, co wielokrotnie biskupi podkrelali,
¿e listy wielkopostne by³y najwa¿niejszymi sporód tych, które zosta³y skierowane do wiernych w ci¹gu roku liturgicznego. Wielki Post jest szczególnym
czasem ³aski, wierni uczestnicz¹ w rekolekcjach, przystêpuj¹ do sakramentu
pokuty, niektórzy ponownie po latach wracaj¹ na ³ono Kocio³a. Nie ma chyba
bardziej uprzywilejowanego czasu na prze¿ywanie swojego nawrócenia jak w³anie okres przygotowuj¹cy chrzecijan na prze¿ywanie Triduum Paschalnego
oraz wiêtowanie zwyciêstwa Chrystusa nad grzechem i mierci¹. St¹d te¿ listy
biskupów odczytywane by³y w³anie w tym okresie liturgicznym i zazwyczaj
biskupi skupiali siê nad szeroko pojêtymi zagadnieniami dotycz¹cymi rodziny.
Rok 1994 by³ Miêdzynarodowym Rokiem Rodziny. Koció³ w³¹czy³ siê
w obchody Roku Rodziny, a Ojciec wiêty skierowa³ wtedy List do Rodzin i List
do dzieci, wyg³aszaj¹c tak¿e katechezy rodowe, liczne homilie i inne przemówienia o tematyce rodzinnej1. Papie¿ w swoich wyst¹pieniach nawi¹zywa³
Adres/Adresse/Anschrift: ks. dr Marcin Niesporek, Katedra Pedagogiki Ogólnej, Papieski Wydzia³ Teologiczny we Wroc³awiu, ul. Katedralna 9, 50-328 Wroc³aw, marcin.niesporek@archidiecezja.katowice.pl.
1 Zob. Cz. Murawski, Ewangelizacja rodziny w nauczaniu Jana Paw³a II, w: Komisja Duszpasterska Episkopatu Polski, Nowa ewangelizacja u progu Trzeciego tysi¹clecia. Program duszpasterski
na rok 2000/2001, Katowice 2000, s. 231253.

188

Ks. Marcin Niesporek
Nauki o rodzinie

przede wszystkim do istotnych zadañ, jakie spoczywaj¹ na rodzinie i które
nakreli³ w og³oszonej w 1981 r. adhortacji apostolskiej o zadaniach rodziny
w wiecie wspó³czesnym Familiaris consortio: tworzenie wspólnoty osób (zob.
FC 18-27); s³u¿ba ¿yciu (zob. FC 28-41); uczestnictwo w rozwoju spo³eczeñstwa (zob. FC 42-48); uczestnictwo w ¿yciu i misji Kocio³a (zob. FC 49-64).
Program wyznaczony we wspomnianej adhortacji apostolskiej Jana Paw³a II
zosta³ g³êboko przeanalizowany przez biskupów polskich. Owocem tej analizy
i przemyleñ s¹ listy wielkopostne (19792005). Biskupi staraj¹ siê treci programowe Familiaris consortio odnieæ do polskich warunków, akcentuj¹c przy
tym szczegó³owe problemy rodzin.

1. Sakramentalny charakter małżeństwa i rodziny
Biskupi polscy, ukazuj¹c ród³o istnienia ma³¿eñstwa i rodziny, odwo³uj¹ siê
do Pisma wiêtego i s³ów wypowiedzianych przez samego Chrystusa: Bóg stworzy³ ludzi jako mê¿czyznê i kobietê i dlatego opuci cz³owiek ojca swego i matkê
i z³¹czy siê ze swoj¹ ¿on¹, i bêd¹ oboje jednym cia³em (Mk 10,6-8). Zatem
ma³¿eñstwo nie jest tylko zwyczajn¹ umow¹ pomiêdzy mê¿czyzn¹ i kobiet¹, jest
zamys³em samego Boga, który jest jego Twórc¹2, sam Bóg jest jego Prawzorem3.
Takie zakotwiczenie ma³¿eñstwa w samym zamyle Stwórcy sprawia, ¿e
nie mo¿na w ¿aden sposób ingerowaæ w tê instytucjê, narzucaj¹c jak¹ inn¹
formê, bowiem ma³¿eñstwo stanowi wewnêtrzny wymóg przymierza4. W imiê
tak pojêtego przymierza cz³owiek jest zdolny do ofiar i wyrzeczeñ. Z tak pojêtym przymierzem ³¹czy siê jednoæ i nierozerwalnoæ ma³¿eñstwa5.
Nie tylko Stary Testament potwierdza nierozerwalnoæ i jedynoæ wiêzi
ma³¿eñskiej, ale prawda ta zosta³a przypieczêtowana w nauczaniu Ewangelii.
Przyk³adem mo¿e byæ wesele w Kanie Galilejskiej, w czasie którego swoj¹
obecnoæ potwierdzi³ sam Jezus. Obraz ten jest zapowiedzi¹ Jego obecnoci
w ka¿dym sakramentalnym zwi¹zku ma³¿eñskim. Obecnoæ Jezusa zostaje przemieniona w mi³oæ nadprzyrodzon¹. Jasno i klarownie Biblia wiêc ukazuje, ¿e
wiadoma i dobrowolna decyzja zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego, wyra¿ona
2

Zob. D. Zimoñ, List pasterski Biskupa Katowickiego na Wielki Post 1990 roku  Ewangelizacja
rodziny i przez rodzinê, WA 58 (1990), s. 76.
3 Zob. S. Bare³a, List Wielkopostny Biskupa Czêstochowskiego w r. 1979 N.T. Przygotowanie
naszych rodzin na nawiedzenie, CzWD 53 (1979), s. 130.
4 Zob. D. Zimoñ, G³osiæ z now¹ moc¹ prawdê o ma³¿eñstwie i rodzinie. List pasterski na Wielki
Post, WA 73 (2005), s. 102106.
5 Zob. J. Wieczorek, S³owo Pasterskie na Wielki Post w Miêdzynarodowym Roku Rodziny Rodzina w Bo¿ym Przymierzu, WDG 3 (1994), s. 164165.
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w formie sakramentalnej, zostaje potwierdzona przez Boga. Ma³¿onkowie za
zostaj¹ w³¹czeni w przymierze samego Boga z ludzkoci¹6. Nic wiêc dziwnego,
¿e ma³¿eñstwo zosta³o nazwane w nauczaniu wielkopostnym biskupów sakramentem wielkim7. S³owo sakrament czêsto u¿ywane jest w listach wielkopostnych w odniesieniu do ma³¿eñstwa. W najbardziej prostej definicji, katechizmowej, sakrament oznacza skuteczny, widzialny znak niewidzialnej ³aski8.
Wraz z modlitw¹ sakrament przybiera charakter liturgii. Polega ona na tym, ¿e
ludzie zwracaj¹ siê do Boga, a Bóg przychodzi do nich. Tak¹ modlitw¹ s¹ s³owa
konsekracji wypowiadane podczas Eucharystii, a tak¿e s³owa przysiêgi ma³¿eñskiej,
ale moc sakramentu dzia³a w codziennym ¿yciu, gdy ma³¿onkowie prosz¹ o mi³oæ,
zdolnoæ do dialogu, rozwi¹zywanie problemów ich po¿ycia ma³¿eñskiego.
Modlitwie towarzyszy konkretny znak, w przypadku chrztu  polanie g³ow¹, znak sakramentalny w przypadku ma³¿eñstwa kojarzy siê z obr¹czkami,
stu³¹ kap³ana, s¹ to jednak symbole, które pomagaj¹ prze¿yæ sakrament ma³¿eñstwa, tak samo jest w przypadku Eucharystii, bia³y obrus, wiece, strój kap³ana,
to jest potrzebne, by w odwiêtny sposób prze¿ywaæ Eucharystiê, ale nie w tym
le¿y istota sakramentu Eucharystii9.
Zmys³owo rozpoznawalny znak sakramentu ma³¿eñstwa to s¹ ich cia³a
i sami ma³¿onkowie. Cielesna bliskoæ ma³¿eñstwa stanowi o widzialnym znaku
ich wspólnoty, mi³oci, wiêzi, relacji. Ma³¿onkowie tworz¹ znak obecnoci Boga,
gdy s¹ cielenie razem, ¿yj¹c razem pod jednym dachem (nie s¹ rozdzieleni na
emigracji), razem siê modl¹ (nie tylko osobno), gdy rozmawiaj¹ ze sob¹ (pij¹c
kawê), pomagaj¹ sobie w codziennym ¿yciu (sprz¹taj¹ mieszkanie), wspieraj¹ siê,
pocieszaj¹, gdy obdarzaj¹ siê czu³oci¹, pieszcz¹ siê, wspó³¿yj¹ seksualnie.
Poprzez cielesnoæ mê¿a, Bóg przychodzi do ¿ony, oraz odwrotnie, za
porednictwem ¿ony, m¹¿ otrzymuje ³askê samego Chrystusa. Ma³¿onkowie
jako szafarze ³aski sakramentalnej maj¹ realny wp³yw na to czy Chrystus bêdzie
realnie obecny w ich wiêzi, jak¹ tworz¹ ze sob¹10.
6
7

Zob. D. Zimoñ, G³osiæ z now¹ moc¹ prawdê o ma³¿eñstwie i rodzinie , s. 104.
Zob. K. Majdañski, Pojednanie i pokuta. List Pasterski Biskupa Szczeciñsko-Kamieñskiego
odczytany czasie wszystkich Mszy w. w I niedzielê Wielkiego Postu, 24 II 1985, Prezb 13 (1985), s. 191.
8 Sakramenty te¿ nazywane s¹ misteriami, czyli tajemnicami. Termin ten wywodzi siê od ³aciñskiego z³o¿enia sacra-mentum, który w kontekcie religijnym oznacza: uwiêcenie, rodek uwiêcaj¹cy, znak wiêty, wiêty obrzêd. Termin ten ma swoj¹ tradycjê wieck¹, oznaczaj¹c¹ kwotê
pieniê¿n¹; przysiêgê wojskow¹; uroczyste zobowi¹zanie; zak³ad; porêczenie finansowe. Termin
sakramentum jest ³aciñskim t³umaczeniem greckiego s³owa mysterion, u¿ywanego w Biblii oraz przez
greckich Ojców Kocio³a. Termin mysteriom oznacza: tajemnicê, naukê tajemn¹, obrzêd liturgiczny; tajemne celebracje kultyczne. Zob. K. Poros³o, Liturgia Jezusa Chrystusa. O uwielbieniu Boga
i uwiêceniu cz³owieka, Kraków 2015, s. 5152.
9 Zob. K. Knotz, Seks jakiego nie znacie. Dla ma³¿onków kochaj¹cych Boga, Czêstochowa
2009, s. 2425.
10 Zob. ibidem, s. 2527.
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Biskupi w swoim nauczaniu id¹ jeszcze dalej. Podkrelaj¹ bowiem, ¿e nie
tylko ma³¿onkowie czy ma³¿eñstwo, ale rodzina równie¿ zostaje obdarowana
sakramentalnoci¹ wiêzi ma³¿eñskiej poprzez Ducha wiêtego, który w³¹cza
ma³¿onków w komuniê Chrystusa i Kocio³a. Dziêki temu Duch wiêty jest
pieczêci¹ stawian¹ na przymierzu ma³¿eñskim. Takie ujêcie sakramentalnoci,
której fundamentem jest Duch wiêty, znajduje swoje odzwierciedlenie w pokonywaniu s³aboci w ¿yciu ma³¿onków. Dziêki Duchowi wiêtemu wiê sakramentalna jest ci¹gle umacniana w przezwyciê¿aniu trudnoci11.
Sakramentalnoæ ta zapewnia trwa³oæ rodzinie, jej nierozerwalnoæ, i staje
siê mocnym fundamentem szczêcia rodziny i wychowania dzieci12. Si³a rodziny
i realizacja zadañ powierzonych jej przez Boga wynika cile z przymierza
i zachêca do budowania na przymierzu13. Przymierze to jest gwarantem uwiêcenia, które tak¿e dokonuje siê poprzez prawid³owe odniesienie i ukszta³towanie
w rodzinie ról ojcostwa i macierzyñstwa14.

2. Służba życiu – zadaniem rodziny
W nauczaniu biskupów podnoszona jest jedna z najbardziej istotnych,
elementarnych kwestii ma³¿eñskich  powo³anie do przekazywania ¿ycia. Biskupi odwo³uj¹ siê do ród³a, a zatem do nauczania biblijnego: Nie jest dobrze
cz³owiekowi byæ samemu (por. Rdz 2,18). S³owa te s¹ konsekwencj¹ wczeniejszych: B¹dcie p³odni i rozmna¿ajcie siê (Rdz 1,28). Od samego pocz¹tku
pierwsze wersy Ksiêgi Rodzaju przemawiaj¹ za tym, ¿e ma³¿onkowie w przekazywaniu ¿ycia i wychowaniu potomstwa s¹ wspó³pracownikami Boga. Wspó³praca ma³¿onków jest zadaniem, które powinno byæ odczytane w ich ¿yciu
w wietle w³asnego sumienia, prawa Bo¿ego i nauczania Kocio³a15. Chodzi
bowiem o jeden z konstytutywnych celów ma³¿eñstwa16.
Biskupi poruszaj¹ problem iloci posiadanych dzieci przez ma³¿onków. Do
dowiadczenia prawdziwej mi³oci w rodzinach przyczynia siê posiadanie nie
11 Zob. S. Stefanek, List pasterski Biskupa £om¿yñskiego na Wielki Post roku 1998, Roku Ducha
wiêtego, £WD 60 (1998), s. 103104.
12 Zob. S. Bare³a, List Wielkopostny Biskupa Czêstochowskiego w r. 1979 N.T. Przygotowanie
naszych rodzin na nawiedzenie , s. 130.
13 Zob. J. Wieczorek, S³owo Pasterskie na Wielki Post w Miêdzynarodowym Roku Rodziny
Rodzina w Bo¿ym Przymierzu, WDG 3 (1994), s. 165.
14 Zob. M. Go³êbiewski, List pasterski biskupa koszaliñsko-ko³obrzeskiego na Wielki Post 1999 r.,
KKWD 26 (1999), s. 4748.
15 Zob. D. Zimoñ, List pasterski Biskupa Katowickiego na Wielki Post 1990 roku  Ewangelizacja rodziny i przez rodzinê , s. 77.
16 Zob. J. Vernay, B. Draillard, Stwierdzenie niewa¿noci ma³¿eñstwa. Praktyczny przewodnik,
Poznañ 2014, s. 8990.
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tylko jednego dziecka, ale wiêkszej iloci potomstwa. Tak postawion¹ tezê biskupi potwierdzaj¹ wiedz¹ psychologiczn¹, bowiem nie tylko rodzice wychowuj¹ dzieci, ale na ów proces ma tak¿e wp³yw grupa rówienicza. Jej znaczenie
mierzy siê intensywnoci¹ w niej przebywania. Poród ró¿nych grup rówieniczych szczególne miejsce zajmuje rodzeñstwo. To ono najd³u¿ej oddzia³uje na
siebie. Rodzeñstwo, dobrze uformowane osobistym przyk³adem rodziców i odnoszeniem modelu wychowania do religijnoci, przynosi wspania³e owoce wspólnego przebywania17.
Ma³¿onkowie poprzez przekazywanie ¿ycia staj¹ siê wspó³pracownikami
Boga, udzielaj¹c ¿ycia nowej osobie ludzkiej. Dar ten wi¹¿e siê z now¹ odpowiedzialnoci¹. Mi³oæ ma³¿onków staje siê dla dzieci widzialnym znakiem mi³oci Boga: od której bierze nazwê wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi
(Ef 3,15). Na kanwie mi³oci ma³¿eñskiej z mocy Boga  w akcie prokreacji
 dawanie pocz¹tku nowemu ¿yciu jest zakotwiczone we wspó³pracy z Bogiem,
nawet w tak intymnej sferze. Z takiego usytuowania mi³oci ma³¿eñskiej wynika
prosty wniosek, ¿e sakramentalny zwi¹zek rodziny jako wspólnoty osób
z Chrystusem czyni z niej szczególn¹ wspólnotê ¿ycia18.
S³usznie zauwa¿a abp Jerzy Stroba, ¿e o ile ma³¿onkowie, myl¹c o potomstwie, maj¹ na uwadze obowi¹zki wobec rodziny, wobec siebie i wobec
spo³eczeñstwa, to czêsto pomijane s¹ ich obowi¹zki wobec Boga.
W zakresie tych obowi¹zków le¿y odpowiedzialne rodzicielstwo. Podkrelaj¹c nauczanie papie¿a Paw³a VI, metropolita poznañski przypomina, ¿e moralnie dopuszczalna jest tylko naturalna regulacja poczêæ, korzystaj¹ca we
wspó³¿yciu ma³¿eñskim z okresów naturalnej niep³odnoci. Z tak¹ metod¹ ³¹czy
siê obowi¹zek okresowej wstrzemiêliwoci. Niemoralne s¹ natomiast sztuczne
regulacje poczêæ19. Takie prze¿ywanie mi³oci  zaznaczaj¹ biskupi polscy
 staje siê mo¿liwe, dziêki dobrze zachowanej w rodzinach cnocie czystoci.
Drog¹ do ukszta³towania takiej postawy jest okres narzeczeñstwa. Zadaniem tego czasu jest przygotowanie m³odych ludzi do praktykowania prawdziwej mi³oci. Jej gwarantem jest cnota czystoci20. Czystoæ jest pewn¹ form¹
dyscypliny, umiejêtnoci kontroli i kierowania swoimi pragnieniami i d¹¿eniami,
pozwala jednoczenie cz³owiekowi zachowaæ wolnoæ w tym, co w dziedzinie
cia³a wydaje siê byæ kategoryczne21.
17
18

Zob. A. Dyczkowski, List Pasterski na Wielki Post, GWK 1-4 (1994), s. 111.
Zob. A. Nossol, List Pasterski Biskupa Opolskiego na Wielki Post 1994 Rodzina szko³¹
mi³oci, solidarnoci i pokoju, WUDO 6 (1994), s. 228229.
19 Zob. J. Stroba, Wielkopostny List Pasterski Arcybiskupa Metropolity Poznañskiego o rodzinie,
MkAP 4 (1979), s. 7374.
20 Zob. D. Zimoñ, List pasterski Biskupa Katowickiego na Wielki Post 1990 roku  Ewangelizacja rodziny i przez rodzinê , s. 77.
21 Zob. A. migielski, List Biskupa Sosnowieckiego na Wielki Post 1997 r., SWD 1-3 (1997), s. 6263.
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Czystoæ ta jest tym bardziej aktualna w obliczu pokusy powszechnego
ulegania erotyzmowi, degraduj¹cego cnotê mi³oci, sprowadzaj¹cego j¹ jedynie
do ulotnego zmys³u. Takie patrzenie na mi³oæ, zdaniem bp. Damiana Zimonia,
jest dzie³em szatana. Mi³oæ zmys³owa nie mo¿e byæ ród³em trwa³ego zwi¹zku
na d³ugie lata22. Warunkiem dojrzewania w mi³oci, zachowania piêkna cnoty
czystoci jest rodzina23. To w³anie ona powinna uczyæ, ¿e czystoæ przedma³¿eñska i ma³¿eñska jest udzia³em w krzy¿u Jezusa, bez którego cz³owiek nie jest
w stanie zbudowaæ wspólnoty mi³oci24. Zatem, tylko rodzina powinna byæ
miejscem promocji naturalnej metody regulacji poczêæ uznawanej przez Koció³.
Nauka o czystoci w rodzinie powinna zawieraæ ostrze¿enie przed rodkami
antykoncepcyjnymi, z których wiêkszoæ niszczy poczête ¿ycie ludzkie25.

3. Rodzina w życiu i misji Kościoła
Rodzina powinna odczytaæ swoje pos³annictwo tak¿e w odniesieniu do
Kocio³a26. Zadanie to staje siê mo¿liwe, gdy rodzina jest Kocio³em domowym27. Tak zarysowane zadanie dotyczy ró¿nych jej elementów: formacji narzeczonych, ¿ycia sakramentalnego rodziny oraz zadañ duszpasterstwa ogólnego28,
szczególnie takich jak katecheza rodzinna, która rozwijaj¹c siê przez wieki wypracowa³a szereg jej form aktualnych do czasów wspó³czesnych: rekolekcje
stanowe, katechezê doros³ych, sta³e i okresowe pogadanki, uniwersytety dla
rodziców, systematyczne spotkania z Bibli¹, g³one czytanie lektur, intronizacje
Pisma wiêtego, wspólne modlitwy czy krêgi rodzin29. Te ostatnie maj¹ szczególne znaczenie, tworz¹c zgodnie z zamys³em Franciszka Blachnickiego Ruch
Domowego Kocio³a, urzeczywistniaj¹ soborow¹ wizjê ma³¿eñstwa i rodziny
chrzecijañskiej (zob. KDK 48)30. Czyni¹c to poprzez pracê formacyjn¹
22

Zob. D. Zimoñ, List pasterski Biskupa Katowickiego na Wielki Post 1990 roku  Ewangelizacja rodziny i przez rodzinê , s. 77.
23 Zob. A. migielski, List Biskupa Sosnowieckiego na Wielki Post 1997 r. , s. 6263.
24 Zob. W. wierzawski, List Pasterski Biskupa Sandomierskiego na Wielki Post i Wielkanoc
1995, KDS 1-3 (1995), s. 19.
25 Zob. ibidem.
26 Zob. J. Mazur, List Biskupa Siedleckiego na Wielki Post, WDP 4-5 (1984), s. 142.
27 Zob. D. Zimoñ, List pasterski Biskupa Katowickiego na Wielki Post 1990 roku  Ewangelizacja rodziny i przez rodzinê , s. 78.
28 Zob. P. Pacholak, Ku duszpasterstwu kocio³a domowego, StPast 5 (2009), s. 51.
29 Zob. I. Celary, Domowy Koció³ fundamentalnym obszarem katechezy rodzinnej, StPast 5
(2009), s. 54.
30 Zob. B. Biela, Rodzina jako komunia ¿ycia i mi³oci w Domowym Kociele Ruchu wiat³o-¯ycie, StPast 5 (2009), s. 70.
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w krêgach przy obecnoci kap³ana, dni wspólnoty dla krêgów rodzin, rekolekcje
wakacyjne, staj¹ siê szczególnym polem ewangelizacji, realizuj¹c element formacyjny w prorockiej misji Chrystusa31.
Biskupi zwracaj¹ uwagê na rodziców jako kap³anów domowego ogniska.
W rodzinie, gdzie wp³yw na kszta³towanie postaw ¿yciowych maj¹ rodzice,
mo¿na mówiæ o rodzinie jako Kociele domowym32. Taka atmosfera rodziny
sprawia, ¿e efektywnie dociera do dzieci prawda o Bogu i cz³owieku, o duszy
niemiertelnej, o dobru i z³u, o wartociach ¿ycia na ziemi i czekaj¹cej ka¿dego
cz³owieka wiecznoci33. Rodzina wiêc jako wspólnota ¿ycia i mi³oci jest szko³¹
fundamentalnych wartoci ludzkich, w której dokonuje siê nieustanna ewangelizacja i formacja chrzecijañska34. Sakramentalnoæ ma³¿eñstwa zapewnia szczególne warunki rozwoju ¿ycia religijnego rodziny, która z kolei staje siê najlepsz¹
szko³¹ ofiarnej mi³oci spo³ecznej35.
Rodzina jest zatem miniatur¹ Kocio³a. Jeli do Kocio³a nale¿y obowi¹zek
pouczania, ewangelizacji, nauczania religii i katechizacji  zadania te staj¹ siê te¿
obowi¹zkami rodziny36. Jednym z zadañ rodziców wobec dzieci jest katechizacja. Zdaniem abp. J. Stroby, wa¿nym postulatem w prowadzeniu efektywnej
katechizacji jest wspó³praca rodziny w katechezie przedszkolaków i dzieci przygotowuj¹cych siê do pierwszej komunii wiêtej37.
Katechizacja polega jednak nie tylko na nauczaniu religii, ale równie¿ na
wychowaniu w duchu chrzecijañskiej pobo¿noci i mi³oci. Nie mo¿e dokonywaæ siê ono w oparciu o traktowanie dzieci jako najemników, poddanych, ale
dom rodzinny powinien stawaæ siê kuni¹ wiadomych, inteligentnych i ¿yj¹cych wiar¹ chrzecijan38.
Niedopuszczalna jest zatem postawa rodziców, którzy np. nie dostrzegaj¹
potrzeby rekolekcji szkolnych w okresie Wielkiego Postu, jeszcze gorsza, kiedy
31
32

Zob. W. Rachwalik, Domowy Koció³, Communio 6 (1986), s. 110114.
Biskup Ignacy Je¿ w stawianej tezie odwo³uje siê do osobistego dowiadczenia przebywania
w obozie w Dachau, gdzie spotka³ cz³owieka, który chcia³ pope³niæ samobójstwo, lecz nie uczyni³ tego ze
wzglêdu na autorytet rodziców. Zob. I. Je¿, List Pasterski Biskupa Koszaliñsko-Ko³obrzeskiego na Wielki
Post 1979 r. o rodzinie jako domowym kociele, KKWD 4 (1979), s. 112113.
33 Zob. H. Gulbinowicz, Wielkopostny List Pasterski Metropolity Wroc³awskiego do duchowieñstwa i wiernych Archidiecezji Wroc³awskiej, WWK 3 (1990), s. 188.
34 Zob. T. Goc³owski, Wielki Post  czasem chrzecijañskiego odrodzenia przez rodzinê. Orêdzie Wielkopostne Metropolity Gdañskiego, MDG 4-6 (1994), s. 9798.
35 Zob. S. Bare³a, List Wielkopostny Biskupa Czêstochowskiego w roku 1979 N.T. Przygotowanie
naszych rodzin na nawiedzenie, CzWD 6 (1979), s. 130.
36 Zob. L. Kaczmarek, Wielkopostny List Pasterski, MDG 24 (1980), s. 65.
37 Zob. J. Stroba, Wielkopostny List Pasterski Arcybiskupa Metropolity Poznañskiego o wychowaniu w rodzinie , s. 3132.
38 Zob. L. Kaczmarek, Wielkopostny List Pasterski (1980), s. 6566.
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rodzice zg³aszaj¹ zastrze¿enia wobec w³adz szkolnych, gdy te przewiduj¹
w planie szkolnym, zgodnie z prawem, czas rekolekcji wielkopostnych39.
Szczególnym zadaniem wpisuj¹cym siê w wychowanie dzieci jest nauka
modlitwy. Staje siê ono owocne dziêki osobistemu zaanga¿owaniu rodziców,
ich osobistej modlitwy, która jest najlepszym wiadectwem. Szczególna troska
o wychowanie do modlitwy spoczywa na matkach, które powinny uczyæ dzieci
modlitwy, razem z duszpasterzami przygotowywaæ je do sakramentów, a poród nich do pierwszej komunii wiêtej40.
Szczególne umiejêtnoci wychowawcze spoczywaj¹ na rodzicach dorastaj¹cej m³odzie¿y. Takiemu wychowaniu powinien towarzyszyæ nie przymus, ale
dialog i rozmowa, postawa wyrozumia³oci, a nie wychowanie oparte na karalnoci czy despotycznych rozkazach41.
Prze¿ywaj¹ca trudnoci m³odzie¿ dostrzega najlepszy przyk³ad w wiadectwie swoich rodziców42.
Do obowi¹zków rodziców nale¿y tak¿e formowanie sumienia w³asnych
dzieci, które powinno siê dokonywaæ zgodnie z wartociami moralnoci chrzecijañskiej43. Innym postulatem na drodze wychowania, oprócz modlitwy
i przygotowania do sakramentów, jest roztropne uczenie dzieci korzystania ze
rodków audiowizualnych. W wychowaniu tym nie tylko chodzi o ostrzeganie,
ale i o rozmowê z dzieæmi, która zape³nia im pustkê, czêsto wype³nian¹ niepotrzebnymi audycjami44. Celem ca³ego procesu wychowania powinno byæ uformowanie dzieci w kierunku prze¿ywania swojego ostatecznego celu45. Powy¿sze zadania jednak nie s¹ mo¿liwe do spe³nienia, gdy w rodzinie nie ma wiary.
Rodzina jest wiêc powo³ana do jej rozwoju i jednoczesnego wzrostu46.

4. Misja rodziny wobec społeczeństwa
Rodzina ma tak¿e swój bardzo wa¿ny udzia³ w kszta³towaniu spo³eczeñstwa. Zadaniem rodziny w odniesieniu do ¿ycia spo³ecznego jest czynny udzia³
39 Zob. T. Goc³owski, Moja wiadomoæ przynale¿noci do Chrystusowego Kocio³a (Orêdzie
Biskupa Gdañskiego na Wielki Post R.P. 1992), MDG 1-3 (1992), s. 24.
40 Zob. D. Zimoñ, List pasterski Biskupa Katowickiego na Wielki Post 1990 roku  Ewangelizacja rodziny i przez rodzinê , s. 78.
41 Zob. L. Kaczmarek, Wielkopostny List Pasterski , s. 66.
42 Ibidem.
43 Zob. T. Rybak, Wielkopostny List Pasterski Biskupa Legnickiego , s. 35.
44 Zob. D. Zimoñ, List pasterski Biskupa Katowickiego na Wielki Post 1990 roku  Ewangelizacja rodziny i przez rodzinê , s. 78.
45 Zob. L. Kaczmarek, Wielkopostny List Pasterski, MDG 1-2 (1980), s. 67.
46 Zob. J. Stala, Charyzmat rodziny i realizowana przez ni¹ edukacja religijna, StPast 5 (2009), s. 120.
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w podejmowaniu i kszta³towaniu zmian zachodz¹cych w spo³eczeñstwie. To
rodzina jest szko³¹ buduj¹c¹ dobrych i uczciwych obywateli, którzy czerpi¹
swoje nienaganne zachowanie z cnót spo³ecznych, ukszta³towanych przez rodziców. ¯ycie wed³ug cnót spo³ecznych staje siê ród³em mi³oci wobec ubogich,
g³odnych, biednych, starszych, narkomanów czy osób pozbawionych rodziny47. Tylko dziêki zdrowej rodzinie mo¿e dokonaæ siê odrodzenie ¿ycia spo³ecznego48.
W tym te¿ kontekcie jednym z zadañ rodziny jest uczenie dzieci poszanowania godnoci osoby ludzkiej i wartoci pokoju. Sposób przekazywania wartoci nie ma polegaæ na pouczaniu, ale na wiadczeniu. Wa¿nym etapem na
drodze wiadczenia jest pog³êbianie cnót rodzinnych, wyró¿niaj¹cych siê
w konkretnych sytuacjach przez wyrozumia³oæ, cierpliwoæ, moralne wsparcie
i wzajemne przebaczenie  pozwalaj¹ one rodzinie prze¿yæ dowiadczenie pokoju. Wy¿ej wymienione wartoci przyczyniaj¹ siê równoczenie do wypracowywania pokoju dla ca³ej ludzkoci49.
Jednym z wa¿niejszych zadañ rodziny wobec spo³eczeñstwa jest przezwyciê¿anie laickiego stylu ¿ycia, promowanego w ¿yciu spo³ecznym. Staje siê to
mo¿liwe dziêki promowaniu piêknych i zdrowych tradycji, w których Bóg i Jego
prawo nie zak³ócaj¹ klimatu radoci i wolnoci we wspólnocie rodziny. Dotyczy
to szczególnie modlitwy, dziêki której rodzina staje siê miejscem wspólnej pamiêci. Traktowanie rodziny jako wspólnoty pokoleñ pomaga w pamiêci modlitewnej o zmar³ych z rodziny, a wiêc tych, którzy odeszli. Modlitwa wspomaga tak¿e poszczególnych cz³onków rodziny w wype³nianiu zadañ, które zosta³y
im wyznaczone do spe³nienia.
Wype³niaj¹c bezcenne zadanie wyjcia naprzeciw trudnociom gospodarczym, rodzina czyni to szczególnie w odniesieniu do bezrobocia. To ona staje
siê ród³em solidarnego dzia³ania50. Bezrobotny ojciec powinien w takim przypadku powiêciæ wiêcej wolnego czasu dzieciom i ich wychowaniu, szczególnie wtedy, gdy ¿ona pracuje zawodowo poza domem. Ogromne zadanie spoczywa równie¿ na ¿onie, która w takich sytuacjach powinna okazaæ swojemu
mê¿owi zrozumienie i cierpliwoæ. Powinna tak¿e przekonaæ, ¿e najtrwalszym
fundamentem ich zwi¹zku jest mi³oæ. Istotne zadanie maj¹ tak¿e dzieci, które
47

Zob. D. Zimoñ, List pasterski Biskupa Katowickiego na Wielki Post 1990 roku  Ewangelizacja rodziny i przez rodzinê , s. 77.
48 Zob. W. Ziemba, List Pasterski Biskupa E³ckiego na Wielki Post 1994, KUDE 1/5 (1994),
s. 28.
49 Zob. A. Nossol, List Pasterski Biskupa Opolskiego na Wielki Post 1994 Rodzina szko³¹
mi³oci, solidarnoci i pokoju, WUDO 6 (1994), s. 231.
50 Zob. T. Goc³owski, Wielki Post  czasem chrzecijañskiego odrodzenia przez rodzinê. Orêdzie Wielkopostne Metropolity Gdañskiego, MDG 4-6 (1994), s. 100101.
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powinny nauczyæ siê kontrolowaæ w³asne potrzeby, podj¹æ ró¿ne wyrzeczenia
i ofiary51.
Istotnym zadaniem rodziny jest wychowanie do trzewoci52. Ponadto,
nauka mowy ojczystej swoich rodziców, a tak¿e mi³oci do ojczystego kraju53.
Rodzina mo¿e siê staæ aposto³em swojego otoczenia, a poprzez dobry przyk³ad
powinna staæ siê probierzem sumienia dla innych rodzin, daj¹c im wzór do
naladowania54.
Rodzina powinna anga¿owaæ siê w ró¿nych wspólnotach czy ruchach
katolickich w parafii. Przyk³adem mog¹ byæ ko³a rodzin, w ramach których
cz³onkowie rodzin mogê wymieniaæ siê dowiadczeniami, ale tak¿e s³u¿yæ pomoc¹ innym rodzinom. Oprócz tego warto uczestniczyæ w pielgrzymkach parafialnych, diecezjalnych, by w tym obszarze d¹¿yæ do stworzenia grup m³odych
ma³¿eñstw55.
Jednym z zadañ rodziny w ¿yciu i misji Kocio³a jest stawanie siê kolebk¹
powo³añ tak, by dzieci zdolne by³y odpowiedzieæ na g³os powo³ania. Odpowiedzialnoæ rodziców przejawia siê tak¿e w niewzbranianiu wstêpowania swoich
dzieci w lady Jezusa Chrystusa, a tak¿e zauwa¿enia iskry powo³ania do s³u¿by
Bo¿ej czy jej troskliwy rozwój. Ma to siê dokonaæ w duchu mi³oci, wolnoci
i odpowiedzialnoci56.
Powy¿sze analizy ukazuj¹, ¿e biskupi wyznaczaj¹ ogromne zadania rodzinie w prorockiej misji Chrystusa. Wynikaj¹ one nie tylko z przyjêtych ju¿ wczeniej sakramentów chrztu i bierzmowania, ale z podjêtego w sakramentalnym
zwi¹zku ma³¿eñskim zobowi¹zania do ¿ycia ma³¿onków w mi³oci i tworzenia
wspólnoty osób. Zadania rodziny polegaj¹ nie tylko na  jak bymy dzisiaj
powiedzieli  spektakularnych akcjach przekazywania orêdzia zbawczego Jezusa
Chrystusa, ale przede wszystkim na codziennym wzrastaniu w obecnoci Boga
dziêki modlitwie, prze¿ywanym sakramentom. Formacja chrzecijañska w odniesieniu do prorockiej misji Chrystusa nie jest wyidealizowanym zadaniem, ale
51 Zob. B. Mierzwiñski, Zjawisko bezrobocia i jego skutki w ¿yciu rodzinnym, w: Komisja Duszpasterska Episkopatu Polski, Nowa ewangelizacja u progu Trzeciego tysi¹clecia. Program duszpasterski na rok 2000/2001, Katowice 2000, s. 296297.
52 Zob. H. Muszyñski, Wielkopostny list pasterski Arcybiskupa Metropolity Gnienieñskiego Wychowanie do trzewoci  zadaniem rodziny, WAG 2 (1994), s. 96.
53 Zob. H. Gulbinowicz, Wielkopostny List Pasterski Metropolity Wroc³awskiego do duchowieñstwa i wiernych Archidiecezji Wroc³awskiej, WWK 3 (1990), s. 188.
54 Zob. I. Je¿, List Pasterski Biskupa Koszaliñsko-Ko³obrzeskiego na Wielki Post R.P. 1981,
KKWD 3 (1981), s. 74.
55 Zob. J. Wieczorek, S³owo Pasterskie na Wielki Post w Miêdzynarodowym Roku Rodziny
Rodzina w Bo¿ym Przymierzu, WDG 2 (1994), s. 166167.
56 Zob. Z. Kamiñski, List Pasterski na Wielki Post o misji kap³ana we wspó³czesnym wiecie (do
doczytania w III lub IV niedzielê Wielkiego Postu), Prezb 3-4 (2004), s. 111.
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jest g³êboko osadzona w realiach ¿ycia ma³¿eñskiego i rodzinnego. G³ówne wiêc
zadanie prorockie rodziny polega na byciu siln¹ Bogiem. Tylko wtedy rodzina
staje siê zaczynem przemiany wiata i spe³nia odpowiednie miejsce w misji
Kocio³a.

5. Zagrożenia życia małżeńskiego i rodzinnego
Analizuj¹c listy wielkopostne biskupów polskich, mo¿na zauwa¿yæ, ¿e
ogromna czêæ listów jest powiêcona apologetyce ze wspó³czesn¹ kultur¹,
która desakralizuje charakter ma³¿eñstwa i rodziny. Biskupi wprost ostrzegaj¹
wiernych, pisz¹c, ¿e nie sposób nie dostrzec czynników, które sp³ycaj¹ ma³¿eñstwo57. Dotyczy to szczególnie lekkomylnoci przy jego zawieraniu, czêsto
pod wp³ywem zmys³owo rozbudzonego uczucia, bez ogl¹dania siê na konsekwencje aktu, wchodz¹cego w sferê Boga, dawcy ¿ycia58.
Pomniejszanie wielkoci sakramentu ma³¿eñstwa nie tylko dotyczy ludzi
niewierz¹cych, ale tak¿e tych, którzy zadeklarowali swoj¹ wiarê. Tacy wierz¹cy
prze¿ywaj¹ wiarê tylko i wy³¹cznie w kategoriach kulturowo-folklorystycznych59, stawiaj¹c na pierwszym miejscu oprawê zewnêtrzn¹ ni¿ np. rzetelne
prze¿ycie i przygotowanie siê do podjêcia zadañ ma³¿eñskich i rodzinnych.
Dlatego prawda o ma³¿eñstwie nie tylko powinna byæ fundamentem ¿ycia osobistego cz³owieka60, ale tak¿e ¿ycia rodzinnego i ma³¿eñskiego61. Dotyczy to
szczególnie nierozerwalnoci zwi¹zku ma³¿eñskiego, która w dzisiejszych czasach nierzadko jest kwestionowana. Trzeba zatem nieustannie podkrelaæ, ¿e
ma³¿eñstwo i rodzina to uczestniczenie w tajemnicy ofiarowania siebie i dar dla
drugiej osoby na wzór Jezusa Chrystusa, który sam siebie ofiarowa³ z mi³oci
do ka¿dego cz³owieka. Ponadto, prawdziwie szczêliwe ¿ycie to ¿ycie dla kogo, kogo siê kocha. Zakres tego powiêcania obejmuje ma³¿onka, ma³¿onkê,
dzieci; przedmiotem powiêcenia mog¹ byæ w³asne aspiracje, marzenia czy plany ¿yciowe. Pomoc¹ w tak realizowanym myleniu oddawania czego z siebie
jest wszystko to, co dokona³o siê na Krzy¿u.
57 Zob. J. Mazur, List Pasterski Biskupa Siedleckiego na Wielki Post. Wemij to dzieciê
i wychowaj mi, ja tobie dam tw¹ zap³atê (Wj 2,9), WDS 63 (1994), s. 119.
58 Zob. J. Szlaga, List pasterski biskupa pelpliñskiego na Wielki Post Roku Pañskiego 1994,
MDP 3 (1994), s. 23.
59 Zob. J. Mazur, List Pasterski Biskupa Siedleckiego na Wielki Post. Wemij to dzieciê
i wychowaj mi, ja tobie dam tw¹ zap³atê (Wj 2,9), WDS 63 (1994), s. 119.
60 Zob. T. Goc³owski, List Pasterski Biskupa Gdañskiego na Wielki Post Nawracajcie siê
i wierzcie w Ewangeliê (Mk 1,15), MDG 29 (1985), s. 82.
61 Zob. Z. Kamiñski, List Pasterski na Wielki Post Roku Jubileuszowego 2000, Prezb 28 (2000),
s. 27.
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Biskupi, omawiaj¹c zagro¿enia ¿ycia ma³¿eñskiego i rodzinnego, wskazuj¹
m.in. na grzech cudzo³óstwa. Cudzo³óstwo obecne jest w mediach, w sztuce,
staje sie niekiedy kulturalnym i niekwestionowanym wzorcem62. W ten sposób
przenika w ¿ycie wielu ma³¿eñstw. Ma³¿eñstwo i rodzina dotkniête grzechem
cudzo³óstwa zatracaj¹ swój pierwotny charakter, rolê i przeznaczenie. Czêsto
zrodzenie i wychowanie potomstwa, a tak¿e ca³e dobro wspó³ma³¿onków zostaje zagro¿one. Ma³¿eñstwo przestaje odgrywaæ rolê prawdziwej wspólnoty osób.
Nienaruszalne prawa mi³oci, wiernoci i uczciwoci ma³¿eñskiej zostaj¹ zag³uszane coraz czêciej propozycj¹ partnerstwa i kompromisu. Wspólnota ¿ycia
i mi³oci, jak¹ tworzy ma³¿eñstwo, zostaje zastêpowana przez mieszkanie i bycie
obok siebie, do czasu63, np. a¿ do momentu otrzymania mieszkania. Grzeszna
staje siê coraz czêstsza praktyka ¿ycia w konkubinacie dla celów finansowych.
Grzech ten nie dotyczy tylko podejmuj¹cych ¿ycie grzeszne, ale tak¿e rodziców,
akceptuj¹cych i pochwalaj¹cych takie zachowanie64.
O wiele gorszym zjawiskiem, bêd¹cym konsekwencj¹ rozpadu wartoci
w ¿yciu ludzi, jest próba rozumienia ma³¿eñstwa i rodziny w kategoriach wieckich65. W myl takiej koncepcji ma³¿eñstwo nie ma nic wspólnego z rzeczywistoci¹ Bo¿¹, jest tylko zwyczajnym kontraktem pomiêdzy ludmi, niekoniecznie
nawet pomiêdzy mê¿czyzn¹ i kobiet¹. Postawienie tezy, jakoby ma³¿eñstwo by³o
tylko wieck¹ umow¹, poci¹ga za sob¹ stwierdzenie, ¿e mo¿na siê z niej wycofaæ. Taki sposób patrzenia jest nie tylko zabiegiem podwa¿aj¹cym ma³¿eñstwo
i rodzinê, ale jednoczenie jest zagro¿eniem trwa³oci ca³ych spo³eczeñstw66.
Co wa¿ne zatem, obce chrzecijañstwu, co zaznaczaj¹ biskupi, s¹ formu³owane deklaracje miêdzynarodowe, legalizuj¹ce zwi¹zki homoseksualistów oraz
zezwalaj¹ce na adopcjê dzieci przez nie. Zdaniem bp. Zygmunta Kamiñskiego,
decyzje te s¹ sprzeczne z prawem Bo¿ym i konstrukcj¹ ludzkiej natury, która ze
swej istoty jest dwup³ciowa i komplementarna. Bowiem tylko mê¿czyzna i kobieta s¹ zdolni do zrodzenia i wychowania potomstwa jako bezinteresownego
daru z siebie67.
62

Zob. S. Wyszyñski, S³owo Prymasa Polski do duszpasterzy i wiernych na czas odnowy wielkopostnej (1981), WAW 71 (1981), s. 101.
63 Zob. Z. Kamiñski, List Pasterski na Wielki Post Roku Jubileuszowego 2000, Prezb 28 (2000),
s. 27.
64 Zob. I. Je¿, List Biskupa Koszaliñsko-Ko³obrzeskiego na Wielki Post R.P. 1986 o utracie
poczucia grzechu, KKWD 14 (1986), s. 80.
65 Z. Kamiñski, List Pasterski na Wielki Post Roku Jubileuszowego 2000, Prezb 28 (2000), s. 27.
66 Zob. ten¿e, List do kap³anów, sióstr zakonnych, katechetów oraz cz³onków ruchów i stowarzyszeñ katolickich na Wielki Post 2002 R., Prezb 30 (2002), s. 42.
67 Zob. ten¿e, List Pasterski na Wielki Post 1994. Nawracajcie siê i wierzcie w Ewangeliê
(Mk 1,15), MPP 79 (1994), s. 135.

Przemiany cywilizacyjne rodziny w nauczaniu wielkopostnym biskupów polskich...

199

Studia Warmińskie 52 (2015)

PRZEMIANY CYWILIZACYJNE RODZINY W NAUCZANIU
WIELKOPOSTNYM BISKUPÓW POLSKICH (1979–2005)
(STRESZCZENIE)

Ma³¿eñstwo i rodzina to wa¿na kwestia w nauczaniu biskupów w listach wielkopostnych.
Kanwa czasowa (19792005) osadza je g³êboko na nauczaniu Jana Paw³a II, szczególnie na bardzo
wa¿nej programowo adhortacji apostolskiej Familiaris consortio. Nauczanie podkrela potrzebê istnienia ma³¿eñstwa i rodziny w dzisiejszym wiecie. Ma³¿eñstwo to przymierze kobiety i mê¿czyzny
uwiêcone sakramentem. Za widzialnym znakiem sakramentu kryje siê niewidzialna ³aska, której
udziela sam Bóg. W tej ³asce sakramentu ma³¿eñstwa uczestniczy tak¿e rodzina, która jest obdarowana wiêzi¹ sakramentaln¹. A takie praktyki jak modlitwa, wspólne rozmowy, czystoæ serca, Eucharystia, przyczyniaj¹ siê do dowiadczenia tej ³aski bardzo konkretnie w codziennym ¿yciu. Biskupi nie
tylko formu³uj¹ pozytywne przes³anie o ma³¿eñstwie i rodzinie, ale i ukazuj¹ zagro¿enia niesione przez
ró¿ne trendy kultury wspó³czesnej. To wp³yw wiata wspó³czesnego zawê¿a prawdziwe rozumienie
ma³¿eñstwa i rodziny do zwi¹zków wy³¹cznie wieckich, takich jak: konkubinaty, mieszkanie przed
lubem mê¿czyzny i kobiety razem, czy nawet tworzenie nowych kategorii ma³¿eñstw, przeciwstawnych nauczaniu biblijnemu, jak zwi¹zków jednop³ciowych (kobiety z kobiet¹ czy mê¿czyzny z mê¿czyzn¹). Analiza listów wielkopostnych i wy³uskanie z nich treci dotycz¹cych ma³¿eñstwa i rodziny
pokazuje, ¿e przes³anie to jest ci¹gle aktualne i mimo up³ywaj¹cych lat, nic nie straci³o na wartoci.

CIVILIZATIONAL TRANSFORMATIONS OF A FAMILY
IN LENT TEACHING OF POLISH BISHOPS (1979–2005)
(SUMMARY)

A marriage and a family are a significant aspect of bishops teaching contained in their Lent
letters. Their time character (19792005) deeply sets them in the teaching of John Paul II, especially
in a very important apostolic exhortation: Familiaris consortio. This teaching strongly stresses the
need for a marriage and a family to exist in todays world. A marriage is presented as a covenant
between a woman and a man sanctified by the sacramental matrimony. Behind the visible sign of the
sacrament there is an unseen grace which is provided by God. A family, which is also given the
sacramental bond, shares in this grace of the sacrament of marriage. Prayer, conversations, purity of
heart and the Eucharist make them experience this grace specifically in their everyday life. Bishops
not only express a positive message about a marriage and a family but they also reveal threats
brought by different trends of the contemporary culture. This culture tries to narrow the real understanding of a marriage and a family to relationships exclusively secular, such as: a common-law
marriage, a man and a woman living together before getting married or even creating new categories
of marriages opposing Biblical teaching, e.g. same-sex relationships. Analyzing Lent letters and
discerning some statements concerning a marriage and a family indicate that this message is still
relevant and despite the years passing it has not lost its value.
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ZIVILISATIONSWANDLUNG DER FAMILIE IN DER FASTENLEHRE
DER POLNISCHEN BISCHÖFE (1979–2005)
(ZUSAMMENFASSUNG)

Ehe und Familie stellen einen wichtigen Aspekt der Lehre der Bischöfe in ihren Fastenbriefen
dar. Zeitlich gesehen (19792005) basieren diese Briefe stark auf der Lehre von Johannes Paul II und
insbesondere auf dem programmatisch sehr wichtigen Apostolischen Schreiben Familiaris Consortio. Diese Lehre unterstreicht sehr das Bedürfnis für das Bestehen von Ehe und Familie in der
heutigen Welt. Sie zeigt eine Ehe als ein Bündnis zwischen Frau und Mann, das mit dem Sakrament
der Ehe geheiligt wird. Das Sakrament der Ehe ist ein sichtbares Zeichen für die verborgene Gnade,
die von Gott selbst gespendet wird. Das Sakrament der Ehe lässt auch die ganzen Familie an dieser
Gnade teilhaben, die mit einer sakramentalen Verbindung beschenkt wird. Praktiken wie Gebete,
gemeinsame Gespräche, Reinheit des Herzens oder die Eucharistie tragen dazu bei, dass diese Gnade
im täglichen Leben sehr konkret empfunden wird. Die Bischöfe formulieren nicht nur eine positive
Botschaft über Ehe und Familie, sondern zeigen auch verschiedene Trends der modernen Kultur.
Diese Kultur versucht, das wahre Verständnis von Ehe und Familie auf ausschließlich nichteheliche
Lebensgemeinschaften wie Konkubinate, Zusammenleben von Frau und Mann in der gemeinsamen
Wohnung vor der Ehe sowie sogar auf Bildung neuer Kategorien der Ehen zu beschränken, die der
biblischen Lehre widersprechen, z.B. gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften. Die Analyse der
Fastenbriefe und das Aufzeigen der Inhalte, die sich auf Ehe und Familie beziehen, zeigen, dass diese
Botschaft nach wie vor aktuell ist und dass sie im Laufe der Jahre ihren Wert nicht verloren hat.

