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gelizacyjny: Jakkolwiek bowiem ¿yj¹c i zg³êbiaj¹c chrzecijañsk¹ prawdê
o swoich Kocio³ach konfesyjnych, nale¿y nieustannie poszukiwaæ dróg chrzecijañskiej jednoci, o któr¹ przecie¿ modli³ siê sam Jezus Chrystus, zanosz¹c
modlitwê do Ojca Niebieskiego za nas i za tych, którzy przyjd¹ po nas (por. J 17)
(s. 289). Jest to bardzo wa¿ny wniosek wyci¹gniêty z nauki o zbawieniu, jaki
prezentuje doktryna kard. Stanis³awa Hozjusza, widziana ju¿ w perspektywie
teologii wspó³czesnej, a zw³aszcza w duchu ekumenicznego przewartociowania
zapocz¹tkowanego w nauczaniu Soboru Watykañskiego II.
Oczywicie przedstawiona nauka o zbawieniu nosi znamiona typowe dla
swego czasu. Jednak nie mo¿na dopatrywaæ siê w niej jakiej stagnacji czy
braku wra¿liwoci. Ówczesny kontekst, a zw³aszcza wieloæ procesów religijnych, wymaga³y wyj¹tkowej starannoci w prezentowaniu nauczania Kocio³a
katolickiego i kard. Stanis³aw Hozjusz okaza³ siê tutaj wrêcz geniuszem. Wydaje
siê, ¿e autorowi ksi¹¿ki uda³o siê to dobrze ukazaæ. Odniesienia za do póniejszego nauczana Kocio³a i teologów jeszcze bardziej potwierdzaj¹ wartoæ dorobku naukowego Warmiñskiego Biskupa, który jest chlub¹ polskiej teologii.
Bp Andrzej F. Dziuba
Warszawa
Zbigniew Zarembski, Troska Kościoła w Polsce o małżeństwo
i rodzinę po Soborze Watykańskim II. Studium teologicznopastoralne, Toruń 2013, ss. 408.

Potrzeba opieki nad wspólnotami rodzinnymi wyznacza zasadnicze pos³annictwo Kocio³a w wiecie. W rodowisku domowym cz³owiek przychodzi
na wiat, a nastêpnie otrzymuje pierwsze wychowanie, w ramach którego przyswaja wartoci i zasady niezbêdne do póniejszego, odpowiedzialnego uczestniczenia w ¿yciu spo³ecznym. Oddzia³ywanie rodziców na dzieci obejmuje nie
tylko kwestiê wymiany dóbr doczesnych, takich jak po¿ywienie, dach na g³ow¹,
odzie¿ itd. W pierwszej kolejnoci rodzice kszta³tuj¹ bowiem osobowoæ m³odego pokolenia, co wyra¿a siê w formowaniu sumienia, a tak¿e to¿samoci
psychofizycznej jednostki. Przyjmuj¹c komplementarn¹ koncepcjê spo³eczeñstwa i jednostki w ramach relacji zachodz¹cych w ma³¿eñstwie i rodzinie, nie
mo¿na pomin¹æ takich instytucji, jak Koció³, który w swojej istocie jest sakramentem otwieraj¹cym cz³owieka na Boga. Rozwój jednostki dotyczy równie¿
kwestii jej relacji z wymiarem nadprzyrodzonym, a cilej ukierunkowania osoby
ludzkiej na Absolut. W³anie we wspólnocie uczniów Chrystusa osoba staje siê
zdolna do nawi¹zania relacji z Bogiem i dowiadcza jednoci z Nim, a w efekcie
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sumiennie wype³nia swoje powo³anie w wiecie1. Konkretne zadania ma³¿onków,
a nastêpnie rodziców, w nastêpuj¹cy sposób przedstawiaj¹ Ojcowie Soborowi
w Konstytucji duszpasterskiej o Kociele w wiecie wspó³czesnym: To sam
Bóg jest twórc¹ ma³¿eñstwa wyposa¿onego w ró¿ne dobra i cele; wszystkie one
maj¹ ogromne znaczenie dla przed³u¿enia rodzaju ludzkiego, rozwoju osobowego i ¿ycia wiecznego poszczególnych cz³onków rodziny oraz dla godnoci,
trwa³oci, pokoju i pomylnoci samej rodziny i ca³ego rodzaju ludzkiego. Instytucja ma³¿eñstwa i mi³oæ ma³¿eñska z natury s¹ ukierunkowane na prokreacjê
i wychowanie potomstwa, a to stanowi jakby ukoronowanie powo³ania ma³¿onków2. Wype³niane powinnoci ¿on i mê¿ów, tak¿e pe³ni¹cych role rodzicielskie, warunkuj¹ trwanie spo³ecznoci zarówno w wymiarze biologicznym, jak
i duchowym. Rodzina stanowi konieczne ogniwo pomiêdzy jednostk¹ a spo³eczeñstwem.
Ks. Zbigniew Zarembski, w pracy zatytu³owanej Troska Kocio³a w Polsce
o ma³¿eñstwo i rodzinê po Soborze Watykañskim II. Studium teologicznopastoralne,wskazuje jednoznacznie, ¿e rodzinne formy ¿ycia s¹ konieczne do prawid³owego rozwoju jednostki i spo³eczeñstwa. Swoistym czynnikiem wyzwalaj¹cym zainteresowanie rodzin¹ ze strony Kocio³a by³ Sobór Watykañski II.
Powy¿sza prawda znajduje odzwierciedlenie w strukturze omawianej pracy. Autor rozpoczyna swoje analizy od charakterystyki dokumentów soborowych
(rozdzia³ I), koncentruj¹c siê zw³aszcza na dokumentach bezporednio dotycz¹cych wspólnoty rodzinnej. Prezentuje tak¿e instytucje posoborowe promuj¹ce
ma³¿eñstwo i rodzinê. Pierwszy rozdzia³ koñczy charakterystyka sytuacji rodzin
w Polsce w okresie po Soborze Watykañskim II. Autor przedstawia opis owej
sytuacji zarówno w jej modelowym wymiarze, jak równie¿ w aspekcie jej konkretnych realizacji. Punktem zwrotnym, którego skutkiem by³o przedefiniowanie
spo³ecznej roli rodziny, jest rok 1989. Genezê zjawisk, jakie mia³y miejsce po
transformacji ustrojowej, autor opisuje w nastêpuj¹cy sposób: Po roku 1989
w Polsce pojawi³ siê pluralizm we wszystkich dziedzinach ¿ycia. Do g³osu
dosz³o upowszechnienie liberalnych pogl¹dów etycznych w odniesieniu do ¿ycia
ma³¿eñsko-rodzinnego, szerzenie postaw antyklerykalnych i antykocielnych,
wskutek czego os³ab³ autorytet religii i duchownych w kszta³towaniu pogl¹dów
na tematy rodzinne, wzros³a natomiast aktywnoæ ugrupowañ politycznych g³osz¹cych, ¿e rodzina jest spraw¹ prywatn¹ (s. 98). Inicjatywy Episkopatu Polski
w okresie po Soborze zosta³y ukazane i omówione w rozdziale II. Zaanga¿owanie biskupów obejmowa³o dwa klasyczne obszary. Po pierwsze, wyra¿a³o siê
w kszta³towaniu bazy teoretycznej, czego efektem by³o opracowywanie instruk1
2
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cji, programów oraz wydawanie dokumentów i listów. Nale¿y wyró¿niæ tak¿e
inicjatywê powo³ania studiów nad rodzin¹, gdzie w sposób systemowy dokonuje siê analiz funkcjonowania najbli¿szych cz³owiekowi wspólnot naturalnych. Po
drugie, w wymiarze praktycznym kluczowe znaczenie mia³a kwestia zaanga¿owania episkopatu w dialog z w³adzami pañstwowymi. Celem owego dialogu
by³a ochrona religijnego charakteru ¿ycia rodzinnego. Poszanowanie wartoci
chrzecijañskich jest w istocie form¹ obrony cz³owieka, realizowan¹ zarówno
w wymiarze cielesnym, jak i duchowym. W omawianej czêci opracowania
autor zwraca uwagê na ciekaw¹ strategiê dzia³ania Kocio³a w okresie powojennym. Kocielne nauczanie w omawianym okresie by³o przede wszystkim zdominowane przez elementy defensywne, s³u¿¹ce obronie doktryny przed wp³ywem
komunizmu. W dalszej kolejnoci wypracowano soborow¹ koncepcjê ma³¿eñstwa, aplikuj¹c j¹ nastêpnie do konkretnych sytuacji. Ostatnie lata nauczania
biskupów koncentruj¹ siê na promowaniu polityki prorodzinnej jako rozwi¹zania
najpe³niej s³u¿¹cego sprawiedliwoci spo³ecznej. W trzecim rozdziale autor analizuje zagadnienie duszpasterstwa rodzin w Polsce, przedstawiaj¹c historiê jego
powstania i rozwoju. Podnosi zw³aszcza nastêpuj¹ce zadania, przypisane duszpasterstwu rodzin: [ ] dokszta³canie religijne, zawodowo-etyczne pracowników wszystkich stopni lecznictwa oraz przygotowanie do konkretnego dzia³ania
w takich zakresach, jak: poradnictwo rodzinne, wydawanie publikacji i prowadzenie dzia³alnoci naukowej (s. 200). W opinii ks. Zarembskiego owe cele
stanowi¹ wyraz s³u¿by Bogu i cz³owiekowi. W ramach owych zadañ sytuuje siê
równie¿ sposób aplikowania nauczania soborowego do konkretnej sytuacji Kocio³a w Polsce. W czwartym rozdziale autor prezentuje istotne obszary troski
Kocio³a o ma³¿eñstwo i rodzinê. Wspólnota uczniów Chrystusa przygotowuje
wiernych do wiadomego i odpowiedzialnego kszta³towania relacji rodzinnych.
£aska sakramentalna stanowi wsparcie w realizacji misji rodzin w wiecie, dotycz¹cej apostolatu mi³oci. Szczególnym zainteresowaniem ze strony Kocio³a
jest troska o ¿ycie, którego godnoæ autor wyjania w nastêpuj¹cy sposób:
Godnoæ ¿ycia nie wynika tylko z jego ród³a, czyli z faktu, ¿e pochodzi ono
od Boga, ale tak¿e z celu, jakim jest przeznaczenie do komunii z Bogiem.
Koció³ w swoim nauczaniu ujmuje wartoæ ¿ycia w kategoriach wiêtoci
(s. 296). ¯ycie cz³owieka znajduje swoje spe³nienie w Bogu. Dla jednostki oznacza to, ¿e jest ona stworzona do relacji z Absolutem, dziêki której permanentnie
ubogaca swoj¹ naturê. Kwestionowanie elementu Boskiego nale¿y w tym kontekcie interpretowaæ jako kszta³towanie zafa³szowanego obrazu osoby ludzkiej.
Analizuj¹c zagadnienie troski Kocio³a o rodzinê, nie mo¿na pomin¹æ kwestii
pomocy udzielanej w sytuacjach szczególnych. Nawet najdotkliwsze w skutkach
tragedie i kryzysy nie s¹ w stanie odebraæ cz³owiekowi nadziei. Spiesz¹c oby-
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watelom z pomoc¹, Koció³ pozostaje otwarty na wspó³pracê z w³adzami danego kraju. Wa¿ny jest przecie¿ konkretny cz³owiek, bêd¹cy jednoczenie chrzecijaninem i obywatelem danej spo³ecznoci pañstwowej.
Ka¿da publikacja dotycz¹ca rodziny, której autor stawia sobie za cel kompleksow¹ prezentacjê problematyki wiod¹cego zagadnienia, musi mieæ charakter
interdyscyplinarny. Korzystanie z dorobku wielu dziedzin nauki wskazuje równie¿ na zainteresowania badawcze autora recenzowanej pracy. W przypadku
monografii ks. Zarembskiego na pierwszy plan wysuwa siê teologiczny aspekt
opracowania. Takie zagadnienia, jak sakramentalny charakter ma³¿eñstwa czy te¿
eklezjalny wymiar ¿ycia rodzinnego, s¹ zaprezentowane przy zasadniczym odwo³aniu do nauki objawionej. Ks. Zarembski opanowa³ metodê krytycznej analizy tekstu, zachowuj¹c g³ówne przes³anie badanych fragmentów. Omawiana monografia zawiera ponadto liczne odniesienia do nauk spo³ecznych. W pierwszej
kolejnoci autor przywo³uje kluczowe dane, dotycz¹ce zjawisk cechuj¹cych egzystencjê wspó³czesnych rodzin. Problematyka rodziny zosta³a tak¿e ukazana
w kontekcie polityki spo³ecznej. Ks. Zarembski wskazuje zarówno na elementy
pozytywne, jak równie¿ na mankamenty zaanga¿owania pañstwa w promocjê
¿ycia rodzinnego. Kolejnym atutem pracy, potwierdzaj¹cym jej interdyscyplinarny charakter, jest problematyka historyczna. Autor w sposób obiektywny
i ród³owy przedstawia fakty z dziejów powojennej Polski i Kocio³a, rzutuj¹ce
na specyfikê troski wspólnoty Chrystusowej o rodzinê. Ponadto, w omawianej
publikacji s¹ obecne równie¿ odwo³ania do etyki, filozofii oraz ekonomii.
Co cenne, styl wywodu jest zrozumia³y i klarowny. W³aciwe dla siebie
treci znajd¹ w niej zarówno adepci pierwszych lat studiów teologicznych, jak
te¿ doktoranci czy profesorowie. Wrêcz godna podziwu jest logika prezentowanych analiz. Autor wyjania konieczne pojêcia. Odwo³uje siê do w³aciwych
dokumentów Kocio³a, a tak¿e formu³uje wnioski cile dotycz¹ce poruszanego
zagadnienia. Uwzglêdnia równie¿ aktualne uwarunkowania, dotycz¹ce sytuacji
rodzin oraz Kocio³a. Wzorcowy charakter pracy ks. Zarembskiego wyra¿a siê
tak¿e w poprawnym sposobie cytowania materia³ów ród³owych.
Rodzina wspiera cz³owieka na drodze do zbawienia. Analizowanie sytuacji
wspó³czesnych wspólnot rodzinnych stanowi wiêc element refleksji zbawczej,
któr¹ winien podj¹æ ka¿dy cz³owiek wierz¹cy. Publikacja ks. Zarembskiego
w tym¿e aspekcie jest zachêt¹ do promowania obrazu osoby ludzkiej, która
w przychylnym dla siebie rodowisku jest w stanie zdobywaæ coraz wy¿sze cele.
Ks. Janusz Szulist
Toruñ

