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Na bazie dowiadczenia pracy duszpasterskiej i psychologicznej wród
ma³¿onków, a tak¿e na podstawie wyników badañ przeprowadzonych wród
narzeczonych mo¿na stwierdziæ, ¿e przes³anki, na podstawie których m³odzi ludzie decyduj¹ siê na zawarcie ma³¿eñstwa s¹ niedojrza³e. Okazuje siê, ¿e nierzadko
jedynym lub g³ównym motywem dla takiej decyzji jest atrakcyjnoæ seksualna,
presja otoczenia, bli¿ej nieokrelone uczucie zakochania1. Czêsto decyzje o zawarciu sakramentalnego ma³¿eñstwa podejmuj¹ osoby, które nie rozumiej¹ jego
istoty, kwestionuj¹ jego nierozerwalnoæ, akceptuj¹ ró¿ny stopieñ rozwi¹z³oci,
wykluczaj¹ posiadanie potomstwa2. Zdarza siê, ¿e podstaw¹ zawarcia ma³¿eñstwa jest obyczaj, presja rodziny i rodowiska3. Z pewnoci¹ w³anie w obszarze motywacji nale¿y upatrywaæ przyczyn coraz wiêkszej liczby rozwodów
i ma³¿eñstw w kryzysie. Dostrzega siê, ¿e przyczyna wielu nieszczêliwych ma³¿eñstw le¿y w wielkim popiechu i lekkomylnoci przy ich zawieraniu, niedojAdres/Adresse/Anschrift: ks. dr Wojs³aw Czupryñski, Katedra Teologii Pastoralnej i Katechetyki, Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn, czuwoj@wp.pl.
1 J. Goleñ, Motywy zawarcia ma³¿eñstwa sakramentalnego. Studium z duszpasterstwa rodzin
w wietle badañ narzeczonych, Lublin 2013, s. 1516.
2 T. Jakubowicz, Dojrza³oæ do ma³¿eñstwa  wybór wspó³ma³¿onka, Katecheta 3 (2000), s. 2228.
3 M. Dziewiecki, Rodzina domem mi³oci i ¿ycia, Instytut Edukacji Narodowej, Lublin 2011,
s. 7879.
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rza³oæ decyzji, tolerowanie obecnej w spo³eczeñstwie mentalnoci rozwodowej, ukrywane przed lubem anomalie psychiczne, na³ogi i zakorzenione wady4.
Do powy¿szych konstatacji dodaæ jeszcze trzeba, ¿e przygotowanie do
ma³¿eñstwa w ramach poszczególnych parafii znamionuje ró¿norodnoæ wymagañ, zasad oraz rozumienia etapów przygotowania do ma³¿eñstwa, o których
mówi siê w Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin. Wymowne w tym wzglêdzie
s¹ wypowiedzi narzeczonych, jakie mo¿na odnaleæ na forach internetowych5.
Coraz wiêksza liczba rozbitych ma³¿eñstw jest wyzwaniem dla duszpasterzy. Nale¿y  jak zachêca Benedykt XVI  do³o¿yæ maksymalnej troski duszpasterskiej w przygotowanie nowo¿eñców i uprzednie zweryfikowanie ich przekonañ odnonie do niepodwa¿alnych zobowi¹zañ wp³ywaj¹cych na wa¿noæ
sakramentu ma³¿eñstwa6. Papie¿ poleci³ Papieskiej Radzie do spraw Rodziny
opracowanie Vademecum, dotycz¹cego przygotowania do sakramentu ma³¿eñstwa, jednoczenie podkrelaj¹c, ¿e wród wielu jej dzia³añ jest to zadanie priorytetowe7. W opracowanym dokumencie zwraca siê uwagê na rolê i zadania
formatorów narzeczonych, zarówno kap³ana, jak i dojrza³ych par ma³¿eñskich8.
Zadanie pog³êbionej refleksji nad praktyk¹ przygotowania do sakramentalnego ma³¿eñstwa i odwaga postawienia diagnozy co do kondycji tego obszaru
duszpasterstwa staj¹ siê pilniejsze zw³aszcza w kontekcie bardzo dynamicznie
postêpuj¹cej sekularyzacji i dechrystianizacji9. Do przyjêcia takiej postawy zachêca nas papie¿ Franciszek w ostatniej adhortacji, gdy¿ wyra¿a nadziejê na
podjêcie odpowiednich kroków, aby pod¹¿aæ drog¹ duszpasterskiego i misyjnego nawrócenia, które nie mo¿e pozostawiæ rzeczy w takim stanie, w jakim s¹10.
4 Trzecia instrukcja Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia ma³¿eñstwa w Kociele
katolickim (13.12.1989), w: Cz. Krakowiak, L. Adamowicz (red.), Dokumenty duszpastersko-liturgiczne
Episkopatu Polski (19661993), Lublin 1994, p. 32.
5 W cytacie utrzymano pisowniê oryginaln¹: Niektóre kocio³y toleruj¹ zawiadczenie z liceum
(mój akurat nie), ale to rzadkoæ. W wiêkszoci i tak trzeba iæ na nauki, które muszê przyznaæ w wielu
miejscach maj¹ ró¿ny czas trwania  http://forum.e-wesele.pl/index.php/topic,3343.0.html
(15.02.2105). Ojciec prowadz¹cy jest spoko, mamy za jednym zamachem nauki, poradniê i skupienie
przedlubne (zdziwi³ siê jak mu o tym powiedzia³am i stwierdzi³ skupicie siê tutaj a ja wam podpiszê
http://www.forum.wyjdzzamnie.pl/nastepny-vt392.html?postdays=0&postorder=asc&start=195&sid=
0212bffa664cbf4c9a71d31fd8468080 (15.02.2015).
6 Benedykt XVI, Posynodalna adhortacja apostolska Sacramentum caritatis (22.02.2007),
Kraków 2007, p. 29.
7 Papieska Rada do spraw Rodziny, Vademecum dotycz¹ce przygotowania do ma³¿eñstwa. Propositio. (2010), p. 10.
8 Ibidem, p. 3244.
9 K. Misiaszek, Programy duszpasterskie: pomoc czy przeszkoda, Ateneum Kap³añskie 85 (1993),
z. 1, s. 7677.
10 Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium. O g³oszeniu Ewangelii w dzisiejszym
wiecie (24 listopada 2013), Kraków 2013, p. 25.
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1. Cywilizacyjne źródła niepokoju
Uwarunkowania obecnego czasu, naznaczonego kryzysem wartoci, ideowym pluralizmem, permisywizmem moralnym i intensywnie postêpuj¹cym procesem kontestacji wszelkich norm stanowi¹ powa¿ne wyzwanie dla ukazania
w³aciwego wzorca ma³¿eñstwa. Ma³¿eñstwo i rodzina s¹ zawsze lustrem zjawisk dokonuj¹cych siê w spo³eczeñstwie11. Dysfunkcje w tych obszarach s¹
cile powi¹zane z takimi zjawiskami spo³ecznymi, jak kszta³towanie siê nowych
modeli kulturowych, swoboda obyczajowa, mediatyzacja kultury, prywatyzacja wiary i marginalizacja kocielnoci.
A. Nowe modele kulturowe
W procesie powszechnego zastêpowania rodziny tzw. uk³adem partnerskim zmianie ulegaj¹ normy spo³eczne odnosz¹ce siê do instytucji ma³¿eñstwa.
Zwi¹zki partnerskie, jeszcze niedawno piêtnowane, nie s¹ ju¿ nazywane konkubinatem, ale zyskuj¹ spo³eczn¹ akceptacjê. Fakt wzrastaj¹cej liczby wolnych
zwi¹zków odbija siê negatywnie na sferze religijnej i moralnej. Zamazuje siê sens
instytucji ma³¿eñstwa, wypacza siê pojêcie rodziny12. Coraz czêstszym zjawiskiem s¹ rodziny, w sk³ad których wchodz¹ dzieci z poprzedniego ma³¿eñstwa.
Tym samym zagadnienie trwa³oci, wiernoci i nierozerwalnoci ma³¿eñskiej
staje siê tematem wstydliwym, w najlepszym wypadku teoretycznym, który nie
wytrzymuje konfrontacji z ¿yciem13.
Znamiona wspó³czesnego kryzysu instytucji ma³¿eñstwa w Europie i w Polsce to ogromny wzrost liczby niewa¿nie zawartych ma³¿eñstw sakramentalnych
oraz rozpad wiêzi ma³¿eñskich i rodzinnych. Jednoczenie dostrzega siê dynamicznie narastaj¹ce oddzia³ywanie wzorców laickich oraz modeli ¿ycia ma³¿eñsko-rodzinnego, sprzecznych z zamys³em Bo¿ym o ma³¿eñstwie i rodzinie. Jeszcze zanim kulturowe oddzia³ywanie Zachodu sta³o siê komponentem ¿ycia po
zmianach ustrojowych 1989 r., wiêkszoæ narzeczonych nie dostrzega³a w czystoci przedma³¿eñskiej wartoci, o któr¹ warto zabiegaæ14. Dzi ta tendencja siê
utrwali³a, staj¹c siê norm¹ kulturow¹.
11 W. Piwowarski, Wartoci ¿ycia codziennego, w: W. Zdaniewicz (red.), Religijnoæ Polaków
19911998, Warszawa 2001, s. 5861.
12 S. Dziekoñski, Korelacja wychowania w rodzinie, parafii, szkole  potrzeba i mo¿liwoci, w: P. Tomasik (red.), Rodzina  Szko³a  Koció³. Korelacja i dialog, Warszawa 2003, s. 43.
13 A. Offmañski, Rodzina jako rodowisko wychowawcze  czy szansa wykorzystana? w: A. Rynio
(red.), Wychowanie chrzecijañskie. Miêdzy tradycj¹ a wspó³czesnoci¹, Lublin 2007, s. 753.
14 J. Laskowski, Opinie m³odzie¿y o czystoci przedma³¿eñskiej, Chrzecijanin w wiecie 17 (1986),
nr 163, s. 32.
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W badaniach ankietowych przeprowadzanych systematycznie przez Orodek Formacji Ma³¿eñskiej w Olsztynie uwidaczniaj¹ siê przeobra¿enia w moralnej ocenie tego typu zachowañ. Blisko 85% sporód przebadanych uczestników
katechezy przedma³¿eñskiej deklaruje wspólne zamieszkanie z narzeczonym/narzeczon¹. Coraz czêciej sami rodzice zabiegaj¹ o w³asne mieszkania dla swoich
doros³ych córek i synów, w którym mogliby bez przeszkód zamieszkiwaæ ze
swoim przyjacielem lub przyjació³k¹15. Osoby o nastawieniu radykalnym okrelaj¹ postulat czystoci przedma³¿eñskiej jako anachronizm, inne za  o nastawieniu liberalno-hedonistycznym  traktuj¹ wspó³¿ycie seksualne jako naturalne,
niczym nieskrêpowane ród³o przyjemnego spêdzania wolnego czasu z ukochan¹ osob¹. Zaledwie oko³o 40% ankietowanych w mniejszym lub wiêkszym
stopniu zwraca uwagê na normy moralne i nauczanie Kocio³a odnosz¹ce siê do
sfery ¿ycia seksualnego16. Dynamicznie postêpuj¹ca seksualizacja kultury kszta³tuje nowy sposób postrzegania cz³owieka  jego wartoæ jest zale¿na od atrakcyjnoci seksualnej, a osoba jest postrzegana wy³¹cznie jako obiekt seksualny.
Dotychczasowe normy, respektowane od pokoleñ, takie jak: wiernoæ ma³¿eñska, abstynencja seksualna do czasu zawarcia ma³¿eñstwa przesta³y byæ wyznacznikiem postêpowania ogromnej czêci spo³eczeñstwa.
Socjologowie zauwa¿aj¹ równie¿ coraz szersz¹ kontestacjê niektórych
norm moralnych dotycz¹cych rodziny i ma³¿eñstwa. Badania nad postawami
wobec norm zabraniaj¹cych stosowania rodków antykoncepcyjnych i przerywania ci¹¿y wskazuj¹ na znaczne upowszechnienie siê mentalnoci, bêd¹cej
przejawem laickiego sposobu wartociowania17. To wszystko potwierdza
s³usznoæ tezy, ¿e samorealizacja, odniesienie sukcesu i czerpanie przyjemnoci
(z prawem do swobodnej ekspresji seksualnej w³¹cznie) staj¹ siê w polskim
spo³eczeñstwie coraz czêciej akceptowanym stylem postêpowania.
B. Mediatyzacja kultury
Znacz¹c¹ rolê w zarysowanym powy¿ej procesie odgrywaj¹ media, wydatnie przyczyniaj¹c siê do mentalnej rewolucji ca³ych spo³eczeñstw18. Obraz rodzi
emocje, stwarza mo¿liwoæ prze¿ycia piêkna, broni przed niebezpieczeñstwem
15

S. Mazur, Wartoæ czystoci przedma³¿eñskiej i wiernoci ma³¿eñskiej, Teologia i Moralnoæ 80
(2008), s. 80.
16 Orodek Formacji Ma³¿eñskiej w Olsztynie dzia³a w ramach Stowarzyszenia Persona Humana w oparciu o statut zatwierdzony przez abp. Wojciecha Ziembê Metropolitê Warmiñskiego. Zasadniczym celem jego dzia³alnoci jest wspieranie ma³¿eñstw i rodzin w pokonywaniu kryzysów oraz organizowanie konferencji dla narzeczonych. Zob. http://personahumana.pl/index.php?-b-osrodek-formacji-malzenskiej-b-,31 (15.02.2015).
17 J. Mariañski, Kryzys moralny czy transformacja wartoci? Studium socjologiczne, Lublin 2001,
s. 430.
18 T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe, Kraków 2002, s. 13.
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werbalizmu. Jednak¿e obraz medialny, anga¿uj¹c przede wszystkim sferê zmys³ow¹, neutralizuje intelektualne w³adze cz³owieka. Widzieæ nie zawsze oznacza zrozumieæ. S³owo jako nonik sensu stanowi fundament mylenia. Szybkoæ i intensywnoæ telewizyjnego przekazu utrudnia lub zupe³nie uniemo¿liwia
refleksjê. Zauwa¿a siê, ¿e osoby, które zerwa³y z cywilizacj¹ s³owa, staj¹ siê
zak³adnikiem opinii innych, trac¹c swoj¹ indywidualnoæ i osobowociow¹ suwerennoæ.
Jak zauwa¿aj¹ psychologowie, si³a oddzia³ywania rzeczywistoci wirtualnej
jest du¿o wiêksza od tego, co przeciêtny odbiorca mediów jest w stanie dostrzec. Wp³yw mediów na ludzk¹ psychikê dokonuje siê bowiem poprzez oddzia³ywanie wielorakich czynników z wykorzystaniem bardzo skomplikowanych
psychologicznych mechanizmów, które pozostaj¹ poza wiadomoci¹ cz³owieka. Wród najwa¿niejszych nale¿y wymieniæ modelowanie i desensytyzacjê (zobojêtnienie) oraz ró¿norodne bodce dzia³aj¹ce na podwiadomoæ19. Wielokrotne eksponowanie scen agresji i przemocy powoduje, ¿e one normalniej¹,
maleje dyskomfort odczuwany przy wczeniejszym ich ogl¹daniu i s³abnie wra¿liwoæ.
Negatywne skutki oddzia³ywania mediów da siê sklasyfikowaæ. Wymienia
siê nastêpuj¹ce:
 w funkcji przekazu treci  wywo³ywanie dezorientacji, stwarzanie pozorów doinformowania i uczenia; zaburzenie funkcji poznawczych (zw³aszcza
percepcji, uwagi i logicznego mylenia);
 w funkcji ludycznej  pog³êbienie tendencji do bezmylnego spêdzania
wolnego czasu, ja³owej rozrywki, os³abienie aktywnoci kulturalnej i zdolnoci
w³aciwego prze¿ywania autentycznych wydarzeñ oraz odci¹ganie od innych
form uczestnictwa w kulturze;
 w funkcji stymuluj¹cej  obni¿enie smaku estetycznego, wyrabianie fa³szywego przekonania o ³atwoci tworzenia, a tak¿e os³abianie i zabijanie aktywnoci;
 w funkcji wzorcotwórczej  obni¿anie standardów postêpowania i zachowania, gloryfikacja konsumpcyjnego i konformistycznego modelu ¿ycia;
 w funkcji interpersonalnej  pog³êbianie izolacji cz³owieka i jego osamotnienie; zagubienie siê w wiecie rzeczy; kszta³towanie postaw egoistycznych20.
Dzia³a tu tak¿e opisany przez psychologiê spo³eczn¹ mechanizm spo³ecznej s³usznoci, który polega na tym, ¿e powszechnoæ wystêpowania danego
19
20

M. Braun-Ga³kowska, Media a odbiorca, Wychowawca 11 (2001), s. 68.
J.A. K³ys, Komputer i wychowanie, Szczecin 1995, s. 1723; S. Juszczyk, Komunikacja
cz³owieka z mediami, WarszawaKatowice 1998, s. 93; J. Gajda, Massmedia i hipermedia zagro¿eniem
i szans¹ w edukacji dziecka, w: J. Wilk (red.), W s³u¿bie dziecku, t. 3, Lublin 2003, s. 599602.

220

Ks. Wojsław Czupryński
Nauki o rodzinie

zjawiska, stylu bycia, sposobu zachowania (przecie¿ wszyscy tak robi¹, nie
ja pierwszy i nie ostatni), czyni je z za³o¿enia usprawiedliwionym. Bezrefleksyjny odbiorca mediów w sposób bezkrytyczny przyjmuje lansowane twierdzenia,
które szybko staj¹ siê dla niego punktem odniesienia bez ¿adnej moralnej oceny.
C. Prywatyzacja wiary i marginalizacja kocielnoci
Równolegle z procesem sekularyzacji i spychania religii na margines
w przestrzeni publicznej, postêpuje marginalizacja wiary w rodzinie. Wyrazem
tego zjawiska s¹: zaniedbanie wspólnej modlitwy ma³¿eñskiej i rodzinnej, zgoda
na brak modlitwy dzieci, spadek uczestnictwa w niedzielnej i wi¹tecznej Eucharystii, odrzucanie autorytetu Kocio³a i jego hierarchii, przyzwolenie na postawy
moralne sprzeciwiaj¹ce siê chrzecijañskiej etyce (np. tzw. zwi¹zki partnerskie).
Religijnoæ i odniesienie do Boga staj¹ siê tematem tabu. Coraz wiêcej rodzinnych wspólnot ulega swoistej modzie niemówienia g³ono o tych sprawach21.
Religijne wydarzenia czêsto prze¿ywane s¹ w konwencji wieckiej, pozbawionej
jakichkolwiek religijnych odniesieñ. Coraz wiêksza liczba rozwodów i emocjonalnie rozbitych rodzin bardzo powa¿nie ogranicza lub wrêcz niweczy formacjê
religijn¹, dla której wiadectwo mi³oci najbli¿szych cz³onków rodziny jest fundamentalne. Spo³eczeñstwo staje siê coraz bardziej pluralistyczne, a niema³a
czêæ jego pogl¹dów niesie w sobie treci nastawione niechêtnie lub wrogo do
rodziny22.
Dynamika zmian wymusza koniecznoæ dialogu i podejmowania nieustannie kolejnych decyzji w zmieniaj¹cym siê rodowisku ¿yciowym. Zak³ada to tym
samym nieustann¹ potrzebê religijnej socjalizacji na wszystkich etapach ¿ycia23.
Dynamicznie dokonuj¹ce siê procesy uprzemys³owienia i urbanizacji determinuj¹
zmiany spo³eczno-kulturowe. Szybko postêpuj¹ce procesy specjalizacji i emancypacji sprawiaj¹, ¿e Koció³ traci wiele podmiotów religijnej socjalizacji. Na nowo zatem pojawia siê problem przekazu wiary i religijnej kultury. Trzeba szukaæ
odpowiedzi na pytanie, jakie instytucje, rodowiska mog¹ skutecznie zatroszczyæ siê o przekaz wiary i kszta³towanie dojrza³ej osobowoci religijnej. Stwierdziæ trzeba tak¿e, ¿e socjalizacja religijna dzieci i m³odzie¿y w dzisiejszym pluralistycznym i zsekularyzowanym spo³eczeñstwie jest niewystarczaj¹ca24.
21 R. Cha³upniak, Potrzeba i uzasadnienie wychowania religijnego w podstawowych rodowiskach
wychowawczych (rodzina, parafia, szko³a, media), w: A. Rynio (red.), Wychowanie chrzecijañskie ,
s. 719.
22 R. Bieleñ, Duszpasterstwo rodzin we wspó³czesnej Polsce, Lublin 2001, s. 440.
23 W. Piwowarski, Socjologia religii, Lublin 1996, s. 104.
24 J. Mariañski, Szanse i zagro¿enia wychowania chrzecijañskiego w niestabilnym wiecie,
w: A. Rynio (red.), Wychowanie chrzecijañskie , s. 535.
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2. Postulaty związane z wychowawczą praktyką
przygotowania do małżeństwa
Przedstawione powy¿ej socjokulturowe przeobra¿enia wskazuj¹ na potrzebê poszukiwania pozytywnej odpowiedzi i wyprowadzenia wniosków o charakterze postulatów do duszpasterskiej praktyki w obszarze przygotowania do
ma³¿eñstwa. Dotycz¹ one ró¿nych obszarów: psychologii, komunikacji interpersonalnej, chrzecijañskiej formacji, jednolitoci wymagañ i zasad.
A. Przygotowanie psychologiczne
Kandydaci do ma³¿eñstwa potrzebuj¹ lepszego ni¿ obecnie przygotowania
psychologicznego. Przydatne dla nich mog³yby okazaæ siê zajêcia warsztatowe,
pozwalaj¹ce na lepsze poznanie siebie i partnera oraz uzdalniaj¹ce do tworzenia
konstruktywnych wiêzi interpersonalnych. Szczególne cenne by³oby zwracanie
uwagi na inne, oprócz uczuciowego, wymiary wzajemnej wiêzi, jak: wspó³rozumienie, zaufanie, zdolnoæ wspó³dzia³ania. Maria Ry wymienia nastêpuj¹ce obszary
osi¹gania dojrza³oci: fizyczna (³¹czy siê z dojrza³oci¹ biologiczn¹ i prawn¹);
psychiczna (rozwój umys³owy, rozwój uczuciowy  równowaga emocjonalna,
wolnoæ wewnêtrzna, rozwój osobowociowy  autonomia wewnêtrzna, okrelony system wartoci) oraz spo³eczna (gotowoæ do odpowiedzialnego pe³nienia ról ma³¿eñskich i rodzinnych, zdolnoæ podjêcia pracy i utrzymania rodziny)25. Takie wieloaspektowe ujêcie relacji pomiêdzy kochaj¹cymi siê kobiet¹
i mê¿czyzn¹ przyczynia siê do prawdziwego rozumienia mi³oci, któr¹ dzi doæ
powszechnie uto¿samia siê z uniesieniem uczuciowym, po³¹czonym z zauroczeniem i pragnieniem seksualnym26.
B. Kszta³towanie umiejêtnoci komunikacyjnych
Kolejnym bardzo wa¿nym elementem przygotowania narzeczonych do lubu jest kszta³towanie umiejêtnoci komunikacyjnych. Aby ma³¿eñstwo by³o
szczêliwie, musi byæ zachowana jednoæ na poziomie myli i uczuæ, a tak¿e
dialog wewnêtrzny z samym sob¹ w sumieniu27. Okazuje siê, ¿e ród³em konfliktu s¹ nie tylko rozbie¿ne opinie, ale równie¿, a nawet przede wszystkim
sposób, w jaki je wyra¿amy28. Konflikt i brak poczucia satysfakcji z rozmowy
25
26

M. Ry, Psychologia ma³¿eñstwa. Zarys problematyki, Otwock 1997, s. 27.
S. Mazur, Wartoæ czystoci przedma³¿eñskiej i wiernoci ma³¿eñskiej, Teologia i Moralnoæ 3
(2008), s. 77.
27 A. Derdziuk, Komunikacja w s³u¿bie komunii, Roczniki Teologii Moralnej 58 (2011), z. 3,
s. 199210.
28 B. A. Temkin, Mi³oæ nie wystarczy. Jak rozwi¹zywaæ nieporozumienia i konflikty ma³¿eñstw,
Poznañ 1996, s. 115.
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powoduje dyskomfort, a w konsekwencji mo¿e prowadziæ do ca³kowitego wycofania siê z kontaktu29.
Udzia³ par narzeczonych w zajêciach psychologicznych móg³by stanowiæ
zarówno cenne wparcie w budowaniu wzajemnej wiêzi, jak równie¿ ujawniæ
bariery komunikacyjne i osobowociowe, które mog¹ utrudniaæ przysz³e ¿ycie
ma³¿eñskie. W przygotowaniu narzeczonych nale¿a³oby zwróciæ uwagê na rozwijanie u mê¿czyzn umiejêtnoci dzielenia siê w³asnymi prze¿yciami, natomiast
pomagaæ kobietom w rozwijaniu innych, ni¿ emocjonalny i wspieraj¹cy, wymiarów wiêzi miêdzyosobowej.
Wydaje siê, ¿e zadowalaj¹c¹ realizacj¹ przedstawionych powy¿ej postulatów jest program przygotowania do sakramentu ma³¿eñstwa autorstwa ks. Stanis³awa Pucha³y oraz Teresy i Eugeniusza Malickich, który powsta³ na podstawie
spotkañ dla narzeczonych organizowanych przez ruch rekolekcyjny Spotkania
ma³¿eñskie30. Wa¿nym walorem proponowanego programu, oprócz przekazywanych treci, jest praktyczne uczenie siê i rozwijanie dialogu, zwrócenie uwagi
na jego znaczenie oraz kszta³towanie postawy dialogu. Jak podkrelaj¹ autorzy
programu: Spotkania z narzeczonymi s¹ specyficznym rodzajem dynamiki grupy. [ ] Podstawowym narzêdziem w czasie spotkañ jest dialog, który odbywa
siê wy³¹cznie w obrêbie diady narzeczeñskiej, choæ na tle i w atmosferze
grupy31.
C. Przygotowanie religijne
W ramach przygotowañ do ma³¿eñstwa nale¿y ukazywaæ wagê doboru
wspó³ma³¿onków pod wzglêdem religijnym. Na tym polu mog¹ rodziæ siê nieporozumienia i konflikty ma³¿eñskie. Wa¿ne jest, aby rozpoznaæ rozbie¿noci
i osi¹gn¹æ porozumienie. Jest to zarazem ostatni moment, aby zrezygnowaæ
z ma³¿eñstwa.
Bardzo pomocn¹ form¹ s¹ rekolekcje i dni skupienia dla narzeczonych,
którzy nie doceniaj¹ wiêzi religijnej32. Katecheza przedma³¿eñska powinna byæ
czasem intensywnej ewangelizacji, drog¹ do wiary, do katechumenatu33. Jednoczenie wa¿n¹ funkcj¹ tej katechezy jest pomoc w przyjêciu chrzecijañskiego
modelu ma³¿eñstwa i rodziny, zw³aszcza tym parom, które prosz¹ o lub
29
30

L. Grzesiuk, E. Trzebiñska, Jak ludzie porozumiewaj¹ siê?, Warszawa 1978, s. 163.
S. Pucha³a, T.E. Maliccy, Narzeczeni, czyli dziewiêciospotkaniowe bezporednie przygotowanie
do ma³¿eñstwa prowadzone metod¹ dialogow¹, Katowice 2004.
31 Ibidem, s. 6.
32 Powo³anie do ¿ycia w ma³¿eñstwie i rodzinie, w: Drugi Polski Synod Plenarny 19911999,
PoznañWarszawa 2001, p. 41.
33 Papieska Rada do spraw Rodziny, Przygotowanie do sakramentu ma³¿eñstwa (13.05.1996), p. 2;
Konferencja Episkopatu Polski, S³u¿yæ prawdzie o ma³¿eñstwie i rodzinie (19.06.2009), p. 98.
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w Kociele jedyne ze wzglêdu na tradycjê34. Ks. Robert Pisula s³usznie konstatuje, ¿e przyst¹pienie do sakramentów nie musi wcale wynikaæ ze wiadomego
odniesienia cz³owieka do Boga, który objawia siê w Kociele i Chrystusie. Mo¿e
ono byæ tak¿e owocem naturalnej religijnoci, która jest w³aciwa ka¿demu
cz³owiekowi, bo wpisana jest w jego stworzon¹ naturê35.
Ta obserwacja pozwala sformu³owaæ postulat szukania jeszcze skuteczniejszej katechezy przedma³¿eñskiej. Wydaje siê, ¿e nieocenion¹ rolê w tym
wzglêdzie mogliby odegraæ chrzecijañscy ma³¿onkowie zwi¹zani z ró¿nymi
wspólnotami i ruchami religijnymi. Przekazywane w ramach katechezy przedma³¿eñskiej treci mogliby potwierdziæ w³asnym wiadectwem36. Poszerzenie nauk
przedma³¿eñskich o wiadectwo ma³¿onków, którzy dziel¹ siê dowiadczeniem
¿ycia w sakramentalnym ma³¿eñstwie sprawia, ¿e nauczanie Kocio³a dotycz¹ce
ma³¿eñstwa i rodziny staje siê ¿ywe, autentycznie, niedaj¹ce siê zepchn¹æ
w sferê teorii.
D. Jednolitoæ wymagañ i zasad
W Dyrektorium duszpasterstwa rodzin wyranie wskazuje siê, ¿e katecheza przedma³¿eñska powinna byæ prowadzona w parafiach, trwaæ przez ca³y rok
i obejmowaæ 25 spotkañ, a w szczególnych okolicznociach 10 spotkañ. Powinien j¹ prowadziæ specjalnie powo³any zespó³ duszpasterski. W celu pog³êbienia
poznanych zagadnieñ dodatkowo nale¿y organizowaæ odpowiednie rekolekcje37. Stwarza to okazjê sprawowania Eucharystii, Sakramentu Pokuty, adoracji
eucharystycznej, g³oszenia S³owa Bo¿ego oraz modlitwy. W formacji religijnej
narzeczonych niezbêdna jest obecnoæ ma³¿onków jako ¿ywych wiadków wiary prze¿ywanych w ma³¿eñstwie i rodzinie38. Cenne jest zatem, aby osoby
prowadz¹ce spotkania z ma³¿onkami by³y specjalistami oraz przedstawicielami
ruchów, stowarzyszeñ rodzin, a tak¿e umieli siê dzieliæ w³asnymi dowiadczeniami oraz byli przyk³adem ¿ycia w ma³¿eñstwie chrzecijañskim.
34 Powo³anie do ¿ycia w ma³¿eñstwie i rodzinie, w: Drugi Polski Synod Plenarny 19911999,
PoznañWarszawa 2001, p. 42.
35 R. Pisula, Potrzeba inicjacji chrzecijañskiej w Kociele polskim. Ku katechezie katechumenalnej, Katecheta 43 (1999), nr 1, s. 10.
36 Przyk³adem takiego zaanga¿owania mo¿e byæ istniej¹cy od 2008 r. w Olsztynie Orodek
Formacji Ma³¿eñskiej. Orodek wspó³tworz¹ kap³ani, psychologowie, pedagodzy i ma³¿onkowie zwi¹zani
z Ruchem Domowego Kocio³a, Odnowy w Duchu wiêtym i Szko³y Nowej Ewangelizacji. Zasadniczym
celem jego dzia³alnoci jest wspieranie ma³¿eñstw i rodzin w pokonywaniu kryzysów oraz przygotowanie
narzeczonych do ma³¿eñstwa. Zob. www.personahumana.pl (12.02.2015).
37 Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium duszpasterstwa rodzin (11.05.2003), Warszawa
2003, p. 2526.
38 Papieska Rada do spraw Rodziny, Przygotowanie do sakramentu ma³¿eñstwa (13.05.1996),
p. 37.
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W wietle powy¿szych konstatacji zasadne wydaj¹ siê pytania stawiane
przez ks. Jacka Golenia: Na ile diecezjalne Wydzia³y Duszpasterstwa Rodzin
wdra¿aj¹ zawarte w dokumentach Kocio³a powszechnego oraz Episkopatu
Polski wskazania dotycz¹ce przygotowania do ma³¿eñstwa, na ile korzystaj¹
z dobrych wzorców i praktyk, a co najwa¿niejsze, na ile troszcz¹ siê o przygotowanie duchownych i wieckich pracowników duszpasterstwa rodzin i anga¿uj¹ w przygotowanie do ma³¿eñstwa »swoje najlepsze si³y«?39. Warto by³oby
z pewnoci¹ przeprowadziæ gruntowane badania, które umo¿liwi³yby uzyskanie
odpowiedzi na zadane przez ks. J. Golenia pytania.
PRZYGOTOWANIE DO MAŁŻEŃSTWA
W OBLICZU WSPÓŁCZESNYCH WYZWAŃ KULTUROWYCH
(STRESZCZENIE)

Znamiona wspó³czesnego kryzysu instytucji ma³¿eñstwa w Europie i w Polsce to ogromny
wzrost liczby niewa¿nie zawartych ma³¿eñstw sakramentalnych oraz rozpad wiêzi ma³¿eñskich
i rodzinnych. Zadanie pog³êbionej refleksji nad sytuacj¹ spo³eczno-kulturow¹ i praktyk¹ przygotowania
do sakramentalnego ma³¿eñstwa oraz odwaga postawienia diagnozy, co do kondycji tego obszaru
duszpasterstwa staj¹ siê dzi konieczne. Trwa³oæ ma³¿eñstwa i rodziny jest cile powi¹zana z takimi
zjawiskami spo³ecznymi, jak: kszta³towanie siê nowych modeli kulturowych, swoboda obyczajowa,
mediatyzacja kultury, prywatyzacja wiary i marginalizacja kocielnoci. Socjokulturowe przeobra¿enia wskazuj¹ na potrzebê poszukiwania pozytywnej odpowiedzi i wyprowadzenia wniosków o charakterze postulatów dla duszpasterskiej praktyki w obszarze przygotowania do ma³¿eñstwa. Dotycz¹ one
ró¿nych obszarów: psychologii, komunikacji interpersonalnej, chrzecijañskiej formacji, jednolitoci
wymagañ i zasad.

MARRIAGE PREPARATION
IN REGARD TO MODERN CULTURAL DEMANDS
(SUMMARY)

The signs of contemporary crisis of marriage in Europe and in Poland are visible in the
increasing number of invalid marriages and the dissolution of both marriage and family bonds. The
deep reflection upon sociocultural situation, the practice of the sacrament of marriage preparation and
making a diagnosis of this field of priesthood are crucial. The durability of marriage and family is
strictly connected with such social phenomena as: the development of new cultural models, the ease
of customs, media impact on culture, restricting faith to private sphere and marginalization of the
significance of the Church. Sociocultural changes lead to the need of formulating a positive answer
and implementing conclusions in the practice of preparation for the sacrament of marriage. Such
postulates emerge from different fields: psychology, interpersonal communication, Christian formation,
homogeneity of requirements and rules.
39

J. Goleñ, Motywy zawarcia ma³¿eñstwa sakramentalnego , s. 351352.
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EHEVORBEREITUNG ANGESICHTS DER GEGENWÄRTIGEN
KULTURELLEN HERAUSFORDERUNGEN
(ZUSAMMENFASSUNG)

Zu den Symptomen der gegenwärtigen Krise der Eheinstitution in Europe und in Polen gehört
die rapide steigende Zahl sowohl der ungültig geschlossenen Ehen, als auch der zerfallenen Ehen und
Familien. Eine vertiefte Reflexion über die sozio-kulturelle Situation und die Praxis der Vorbereitung
auf die Schließung der sakramentalen Ehe, sowie die Formulierung einer mutigen Diagnose über den
Zustand dieses Bereiches der Seelsorge, scheinen heute unumgänglich. Die Krise der Ehe und
Familie ist eng mit solchen sozialen Prozessen verbunden, wie: Entstehung neuer Kulturphänomene,
Sittenfreiheit, Mediatisierung der Kultur, Privatisierung des Glaubens sowie Marginalisierung der
Kirchenzugehörigkeit und -präsenz. Die soziokulturellen Veränderungen verweisen auf die Notwendigkeit der Suche nach einer positiven Antwort sowie der Formulierung von Schlussfolgerungen in
Gestalt von Postulaten für die seelsorgliche Praxis im Bereich der Ehevorbereitung. Sie beziehen sich
auf verschiedene Gebiete: Psychologie, interpersonale Kommunikation, christlicher Bildung und Vereinheitlichung der Bedingungen und Kriterien der vorehelichen Katechese.

