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Część 2:  
Prowadzenie narzeczonych 
w procesie przygotowania 
do małżeństwa

W refleksji nad rodziną i małżeństwem synod nie mógł pomi-
nąć kwestii odpowiedniego przygotowania nupturientów do za-
warcia związku małżeńskiego. Oczywiście temat ten nie jest 
obcy nauce Kościoła, duszpasterstwu i prawodawstwu kościel-
nemu, co potwierdza kan. 1063 Kodeksu prawa kanonicznego 
nakazujący pasterzom Kościoła troskę i pomoc wiernym, aby 
stan małżeński zachowywał ducha chrześcijańskiego i w nim 
się doskonalił1. Poprzedni kodeks, chociaż nie zawierał podob-
nego przepisu o charakterze duszpasterskim, nakazywał paste-
rzom troskę o odpowiednie przygotowanie wiernych do stanu 
małżeńskiego, zwłaszcza w kwestii przeszkód kanonicznych, ale 
również odnośnie do świętości sakramentu małżeństwa, wzajem-
nych obowiązków małżonków i obowiązków rodziców względem  
potomstwa2.

1 Por. kan. 1063.
2 Por. kan. 1018 i 1033 Codex Iuris Canonici z 1917. 



1. Przedsynodalne wskazania w przygotowaniu 
do małżeństwa
Mówiąc o małżeństwie, Sobór Watykański II podkreślił wagę świa-
dectwa życia małżonków, którzy przyjmując od Boga dar potom-
stwa, wpajają mu chrześcijańskie nauki i cnoty, a przez to dają 
przykład niestrudzonej i szlachetnej miłości3. Sobór chciał też 
otoczyć swoją opieką ludzi, którzy chronią i wspierają wrodzoną 
godność stanu małżeńskiego i jego sakralną wartość4.

Biorąc pod uwagę wartość małżeństwa i rodziny w Kościele 
i w świecie, należy zwrócić szczególną uwagę na samo przygo-
towanie do małżeństwa. W związku z powyższym św. Jan Pa-
weł II w adhortacji Familiaris consortio poświęca sporo miejsca 
towarzyszeniu rodzinie chrześcijańskiej w jej drodze. Papież 
podkreśla, że już w samym okresie narzeczeństwa i w przygoto-
waniu do małżeństwa sakramentalnego nupturienci rozpoczyna-
ją codzienną wędrówkę w kierunku urzeczywistniania wartości 
i obowiązków małżeńskich5. Wychodząc od analizy współczesnej 
sytuacji młodych ludzi, ojciec święty zauważa, iż w wielu krajach 
same rodziny przekazują młodym te wartości, które odnoszą się 
do życia małżeńskiego i rodzinnego, co dokonuje się przez stop-
niowe wychowywanie i wprowadzanie w te problemy6. Wysiłki 
wychowawcze rodzin mogą być jednak niewystarczające ze wzglę-
du na zmiany, jakie dokonały się w prawodawstwie państwowym. 
W związku z powyższym nie tylko Kościół, ale i społeczeństwo po-
winny przygotowywać młodych do odpowiedzialności za własne 
jutro. Wpływ negatywnych zjawisk społecznych prowadzi do tego, 
że młodzi mają zaburzoną hierarchię wartości, nie uznają wielu 
kryteriów postępowania i w konsekwencji nie potrafią sprostać no-

3 Por. LG nr 41.
4 Por. GS nr 47.
5 Por. FC nr 65.
6 Por. FC nr 66.
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wym trudnościom lub ich rozwiązywać. Zadaniem Kościoła przy 
przygotowaniu do małżeństwa, w opinii papieża, nie jest tylko 
wyeliminowanie trudności, z jakimi boryka się wiele małżeństw, 
ale tworzenie pozytywnych warunków do zawierania małżeństw 
i ich dojrzewania. Takie przygotowanie ma być procesem i obej-
mować przygotowanie dalsze, bliższe i bezpośrednie7 (FC nr 66), 
o którym mówi także kan. 1063.

 Troska Kościoła o rodzinę i o przygotowanie do małżeństwa 
wyrażana poprzez Magisterium Jana Pawła II nie ogranicza się 
do wyżej wspomnianej adhortacji. Już w dokumencie Kongregacji 
ds. Wychowania Katolickiego Wytyczne wychowawcze w odnie-
sieniu do ludzkiej miłości z 1 listopada 1983 roku podkreśla się 
rolę rodziny w procesie wychowawczym. Rodzina, będąca szkołą 
bogatszego człowieczeństwa, daje podstawy również w przygo-
towaniu młodzieży do życia małżeńskiego poprzez stopniowe 
wychowanie seksualne i odpowiedni ładunek afektywny8. Wy-
chowanie obejmuje całościowy wkład w rozwój fizyczny, moralny 
i intelektualny9, dlatego stanowi solidną podstawę w przygoto-
waniu do życia w małżeństwie. Ten sam dokument podkreśla 
konieczność odpowiedniego przedstawienia młodym chrześci-
jańskiej etyki dotyczącej płciowości. Katecheza przedmałżeńska 
omawia problemy płciowości w bezpośredniej perspektywie mał-
żeństwa, co pozwala przyszłym małżonkom pogłębić znaczenie 
związku małżeńskiego jako związku miłości zawartego w celu 
wzajemnego dopełniania się i prokreacji. Katecheza powinna 

7 Por. FC nr 66.
8 Por. Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego, Wytyczne wychowawcze 

w odniesieniu do ludzkiej miłości, 1.11.1983, nr 48, w: Posoborowe dokumenty Ko-
ścioła Katolickiego o małżeństwie i rodzinie, red. K. Lubowicki, t. 1, Kraków 1999, 
s. 269. 

9 Por. V. S. Huỷnh, Obbligo e diritto dei genitori all’educazione dei figli (can. 226 
§2). Con particolare riferimento alla situazione in Vietnam, Roma 2006, s. 19.
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też ukazać młodym zarówno czystość jako właściwe przygotowa-
nie się do czystości małżeńskiej, jak samą wartość sakramentu 
małżeństwa, której świadomość pomoże im przeżywać wartości 
i szczegółowe zobowiązania ich życia moralnego, widziane jako 
owoc łaski i działania Ducha Świętego10.

Bardzo ważną inicjatywą w refleksji nad rodziną i przygotowa-
niem do życia małżeńskiego było ogłoszenie przez Organizację 
Narodów Zjednoczonych roku 1994 Rokiem Rodziny. Kościół 
przyjął z radością tę inicjatywę, zaś w Liście do rodzin z 2 lutego 
1994 roku Jan Paweł II przyznał, że rodzina jest drogą Kościoła, 

„jest drogą pierwszą i z wielu względów najważniejszą. Jest drogą 
powszechną, pozostając za każdym razem drogą szczególną, jedy-
ną i niepowtarzalną, tak jak niepowtarzalny jest każdy człowiek. 
Rodzina jest tą drogą, od której nie może on się odłączyć. Wszak 
normalnie każdy z nas w rodzinie przychodzi na świat, można 
więc powiedzieć, że rodzinie zawdzięcza sam fakt bycia człowie-
kiem”11. Odpowiadając na papieskie wezwanie do podjęcia prze-
różnych inicjatyw duszpasterskich na rzecz rodziny, Konferencja 
Episkopatu Polski przygotowała odpowiednie materiały do kate-
chez i konferencji w roku duszpasterskim 1993/199412.

W części poświęconej przygotowaniu do życia w małżeństwie 
i w rodzinie podkreśla się prawdę, że to obowiązkiem rodzi-
ny i jego niezbywalnym prawem jest przygotowanie potomstwa 
do życia w rodzinie. Państwo, Kościół czy inne instytucje mogą 

10 Por. Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego, Wytyczne wychowawcze…, 
dz. cyt., nr 60–62, s. 273–274. 

11 LDR 1994 nr 2, w: Posoborowe dokumenty Kościoła Katolickiego o małżeń-
stwie i rodzinie, red. K. Lubowicki, t. 2, Kraków 1999, s. 34.

12 Komisja Episkopatu Polski Duszpasterstwa Ogólnego, Ewangelizacja wspól-
noty małżeńskiej i rodzinnej. Duszpasterstwo małżeństw i rodzin. Materiały do kate-
chez i konferencji w roku duszpasterskim 1993/1994, t. 1–2, Katowice 1993.
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jedynie wspierać rodzinę w jej działaniach, ale nie mogą jej wyrę-
czyć13. To przygotowanie dokonuje się przez właściwe prowadzenie 
życia rodzinnego, wyrażające się w przeżywaniu świąt, uroczysto-
ści rodzinnych i tworzeniu wspólnoty z bliskimi. Niesłychanie 
ważne jest również odpowiednie wychowanie seksualne, uczenie 
właściwego stosunku do dóbr materialnych oraz do wartości14. Rolą 
Kościoła jest przygotowanie odpowiedniej katechezy, by uczyć 
właściwej drogi miłości, oraz podejmowanie inicjatyw duszpa-
sterskich mających na celu ochronę podstawowego dobra rodzi-
ny i takie wychowanie dzieci, które bierze pod uwagę ich różne 
okresy rozwojowe. Utwierdzaniem rodziny w wartościach i jej od-
nową ma zająć się przede wszystkim sama rodzina, ale nie może 
być ona pozbawiona pomocy Kościoła i społeczeństwa, których 
jest częścią15. Podążając za nauczaniem Jana Pawła II z Familiaris 
consortio, przypomina się o konieczności prowadzenia bliższego 
przygotowania do życia w rodzinie dla młodzieży w okresie od 12 
do 19 roku życia, kiedy krystalizuje się zdolność do właściwe-
go kształtowania własnego życia. Można tego dokonać poprzez 
wzbudzanie zainteresowania problematyką rodzinną i małżeńską 
u samej młodzieży, natomiast u rodziców poprzez aktywne wsłu-
chiwanie się w aktualne problemy ludzi młodych. Młodzi powinni 
być zachęcani do indywidualnego zdobywania doświadczeń, które 
sprzyja podejmowaniu odpowiedzialności za kierowanie własnym 
życiem i chroni przed poddaniem się manipulacji z zewnątrz16. 

13 Por. T. E. Olearczyk, Przygotowanie dalsze (w rodzinie i szkole), w: Komisja 
Episkopatu Polski Duszpasterstwa Ogólnego, Ewangelizacja wspólnoty małżeń-
skiej…, t. 1, dz. cyt., s. 465–466.

14 Por. T. E. Olearczyk, Przygotowanie dalsze (w rodzinie i szkole), dz. cyt., s. 466. 
15 Por. T. E. Olearczyk, Przygotowanie dalsze (w rodzinie i szkole), dz. cyt., s. 467–

470. 
16 Por. S. Mielimąka, Bliższe przygotowanie do małżeństwa, w: Komisja Episko-

patu Polski Duszpasterstwa Ogólnego, Ewangelizacja wspólnoty małżeńskiej…, t. 1, 
dz. cyt., s. 471–474.
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W bezpośrednim przygotowaniu do małżeństwa może być po-
mocna Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski o przygotowaniu 
do zawarcia małżeństwa w Kościele katolickim17. Zgodnie z jej za-
leceniami narzeczeni, trzy miesiące przed planowanym ślubem, 
powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej, by przygotować się 
do samej celebracji, uzupełnić katechezy i załatwić wszelkie for-
malności związane ze ślubem. Moment ten może być wykorzy-
stany przez duszpasterzy do pogłębienia wiedzy o małżeństwie 
katolickim, wolnej woli nupturientów, chęci wytrwania w związ-
ku aż do śmierci oraz chęci przyjęcia i wychowania potomstwa 
w wierze Kościoła18.

Powyższe wskazania duszpasterskie w przygotowaniu do mał-
żeństwa mają pokazać, że każda rodzina ma własną tożsamość, 
którą należy uznać, akceptując społeczną podmiotowość rodziny. 
Papież Jan Paweł II we wspomnianym Liście do rodzin podkre-
śla, że małżeństwo, leżące u podstaw rodziny, jest ustanowione 
przez mężczyznę i kobietę dzięki przymierzu, przez które tworzą 
oni ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swojej natury 
do dobra małżonków oraz zrodzenia i wychowania potomstwa. 
Ojciec święty podkreśla, że „żadne społeczeństwo nie może ry-
zykować permisywizmu w sprawach tak podstawowych jak istota 
małżeństwa i rodziny. Tego typu permisywizm moralny w swych 
konsekwencjach musi szkodzić samemu społeczeństwu, jego au-
tentycznej spoistości społecznej i humanistycznej”19.

17 Konferencja Episkopatu Polski, Instrukcja o przygotowaniu do zawarcia mał-
żeństwa w Kościele katolickim, 5.09.1986, „Akta Konferencji Episkopatu Polski” 
1998 nr 1, s. 85–137.

18 Por. H. Krysteczko, Formy bezpośredniego przygotowania do małżeństwa, 
w: Komisja Episkopatu Polski Duszpasterstwa Ogólnego, Ewangelizacja wspólnoty 
małżeńskiej…, t. 1, dz. cyt., s. 484.

19 LDR nr 17.
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Niezwykle istotny w tematyce dotyczącej procesu przygoto-
wania do małżeństwa i życia w rodzinie jest głos Papieskiej Rady 
ds. Rodziny. We wskazaniach dotyczących wychowania w rodzinie 
z 8 grudnia 1995 roku, podkreśla się, że „przygotowanie do praw-
dziwej miłości jest najlepszym przygotowaniem do podjęcia po-
wołania małżeńskiego. W rodzinie dzieci i młodzież będą mogli 
nauczyć się przeżywać płciowość ludzką w wymiarze i kontekście 
życia chrześcijańskiego. Mogą stopniowo odkrywać, że trwałe 
małżeństwo chrześcijańskie nie może być uważane tylko za wynik 
umowy albo atrakcyjności seksualnej. Ponieważ małżeństwo jest 
powołaniem, nie może ono nie zakładać wyboru dobrze przemy-
ślanego, wzajemnego zobowiązania przed Bogiem i stałego błaga-
nia o Jego pomoc poprzez modlitwę”20.

Ze względu na powagę procesu przygotowawczego do mał-
żeństwa, rolę Kościoła i duszpasterzy, we wskazaniach Kościoła 
nie mogło zabraknąć troski o formację seminarzystów, tak aby 
poznali wyzwania stojące przed małżeństwem i rodziną i przy-
gotowali się do pracy duszpasterskiej wśród rodzin. Wszakże 
Jan Paweł II w Familiaris consortio podkreśla znaczenie posługi 
kałanów i diakonów, którzy mają być dla rodzin jak ojciec, brat, 
pasterz i nauczyciel. Ich posługa powinna pozostawać w peł-
nej zgodności z autentycznym Magisterium Kościoła, co ozna-
cza, że wymaga odpowiedniego przygotowania21. Odpowiadając 
na papieskie wezwanie, Kongregacja ds. Wychowania Katolic-
kiego opublikowała Wskazania na temat formacji seminarzy-
stów odnośnie problemów związanych z małżeństwem i rodziną22. 

20 Papieska Rada ds. Rodziny, Ludzka płciowość: prawda i znaczenie. Wskazania 
dla wychowania w rodzinie, 8.12.1995, nr 27, w: Posoborowe dokumenty Kościoła 
Katolickiego o małżeństwie i rodzinie, t. 2, dz. cyt., s. 315.

21 Por. FC nr 73.
22 Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego, Wskazania na temat formacji se-

minarzystów odnośnie problemów związanych z małżeństwem i rodziną, 19.03.1995,  
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W dokumencie zwraca ona uwagę na nierzadkie przypadki 
niekompletnego przedstawiania nauki Kościoła o małżeństwie, 
tendencje do przesadnego psychologizowania i socjologizowania 
aktualnych problemów w rodzinach. Przyszli duszpasterze po-
winni zatem dobrze poznać założenia filozoficzne i biblijne an-
tropologii chrześcijańskiej leżącej u podstaw małżeństwa. Zaleca 
się podniesienie jakości formacji intelektualnej seminarzystów, 
ich przygotowanie do przyszłej posługi w sakramencie pojedna-
nia oraz właściwą formację pastoralną, teoretyczną i praktyczną 
do apostolatu wśród rodzin23. Taka formacja zakłada dokładne 
poznanie dokumentów kościelnych na temat małżeństwa i rodzi-
ny, znajomość prawa kanonicznego przekładającego zasady wiary 
i moralności na realia życia. Konieczne jest zapoznanie studen-
tów z osiągnięciami wiedzy o człowieku i nauk przyrodniczych 
oraz przeszkolenie pod kątem odpowiedniego analizowania an-
kiet socjologicznych i demograficznych, by uchronić ich od puła-
pek różnych ideologii czy manipulacji danymi oraz pozytywizmu 
przedkładającego dane empiryczne ponad całościowe rozumienie  
człowieka i świata24.

W Magisterium Kościoła nie można pominąć dokumentu Pa-
pieskiej Rady ds. Rodziny Przygotowanie do sakramentu małżeń-
stwa z 13 maja 1996 roku, w którym nie tylko zwraca się uwagę 
na znaczenie przygotowania do małżeństwa chrześcijańskiego, ale 

w: Posoborowe dokumenty Kościoła Katolickiego o małżeństwie i rodzinie, t. 2, 
dz. cyt., s. 127–149.

23 Por. Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego, Wskazania na temat for-
macji seminarzystów odnośnie problemów związanych z małżeństwem i rodziną, 
dz. cyt., nr 6–9, s. 129–131.

24 Por. Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego, Wskazania na temat for-
macji seminarzystów odnośnie problemów związanych z małżeństwem i rodziną, 
dz. cyt., nr 28–30, s. 138–139.
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również na wszystkie etapy przygotowania do tego sakramentu, 
jak również jego odpowiednią celebrację25.

2. Przygotowania do Synodu Biskupów 
i Kwestionariusz
W Dokumencie przygotowawczym do Synodu Biskupów w 2014 
roku z odpowiednim Kwestionariuszem wydanym przez Sekre-
tariat Synodu Biskupów, z 5 listopada 2013 roku, przypomniano, 
że Kościół otrzymał od Chrystusa misję głoszenia Ewangelii całe-
mu stworzeniu. Podkreślono, że obecnie przeżywamy „oczywisty 
kryzys społeczny i duchowy”, będący dla Kościoła wezwaniem 
do szukania nowych rozwiązań duszpasterskich na rzecz rodzi-
ny26. Przy poszukiwaniu tych rozwiązań należało najpierw dokład-
nie przeanalizować aktualną sytuację rodzin w świecie. W samym 
Dokumencie przygotowawczym zwrócono uwagę na niektóre kwe-
stie, szczególnie ważne w temacie przygotowania do małżeństwa, 
jak: upowszechniona praktyka wspólnego zamieszkania przed 
ślubem, która nie tylko często nie prowadzi do ślubu, ale wręcz 
go wyklucza; małżeństwa aranżowane, z problemami związanymi 
z posagiem, często rozumianym jako cena nabycia kobiety; kul-
tura braku zaangażowania i przekonanie, że małżeństwo może 
obowiązywać tylko przez jakiś czas; formy wrogiego Kościołowi 
feminizmu i pluralizm relatywistyczny w koncepcji małżeństwa; 
nowe interpretacje praw człowieka; osłabienie wiary w sakramen-
talną naturę małżeństwa27.

Poszukując wspólnego klucza w rozwiązywaniu problemów 
współczesnych rodzin, a w konsekwencji tematów, które należy 

25 Por. Papieska Rada ds. Rodziny, Przygotowanie do sakramentu małżeństwa, 
13.05.1996, w: Posoborowe dokumenty Kościoła Katolickiego o małżeństwie i rodzi-
nie, t. 2, dz. cyt., s. 389–424.

26 Por. Dokument przygotowawczy 2013 nr 1.
27 Por. Dokument przygotowawczy 2013 nr 1.
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poruszyć w przygotowaniu nupturientów do małżeństwa, przypo-
mniano na nowo naukę Chrystusa. To On „przywrócił piękno mał-
żeństwa, proponując na nowo harmonijny plan Boga, odrzucony 
z powodu zatwardziałości sera ludzkiego, nawet w obrębie tradycji 
ludu Izraela (por. Mt 5, 31–32; 19, 3–12; Mk 10, 1–12; Łk 16, 18). Wra-
cając do źródła, Jezus nauczał o jedności i wierności małżonków, 
odrzucając oddalenie współmałżonki i cudzołóstwo”28.

Dokument przygotowawczy do synodu zawiera Kwestionariusz 
rozesłany do biskupów i do organizacji katolickich w celu zapo-
znania się z realnymi problemami współczesnego człowieka i ze-
brania propozycji do dyskusji synodalnych. Zrozumienie aktualnej 
sytuacji jest podstawą przygotowania odpowiednich programów 
duszpasterskich dla narzeczonych, ale również formacji ciągłej 
wszystkich rodzin, dzięki którym młodzież może przygotować się 
do życia w małżeństwie29. Sama forma przygotowania Kwestiona-
riusza spotkała się z krytyką niektórych środowisk kościelnych. 
Zarzucano, że sformułowane w nim pytania nie obejmują wielu 
rzeczywistości bądź problemów, zaś inne zostały przedstawione 
w sposób fragmentaryczny lub wyolbrzymiony. Niektóre pyta-
nia miały sugerować określonego rodzaju odpowiedzi, co mogło 
przedstawić stronniczą wizję rzeczywistości. W konsekwencji ob-
raz rodziny wyłaniający się z odpowiedzi, zwłaszcza nadesłanych 

28 Dokument przygotowawczy 2013 nr 2.
29 Zrozumienie istoty małżeństwa jest często podstawą w przygotowaniu kur-

sów przedmałżeńskich. Wyjście od podstawowych prawd wiary, zrozumienie na-
tury ludzkiej w perspektywie antropologii chrześcijańskiej oraz zrozumienie, czym 
jest małżeństwo katolickie i z jakimi boryka się problemami, już w dotychczasowej 
praktyce duszpasterskiej stanowiło istotę tzw. kursów przedmałżeńskich. Zob. Kon-
ferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium duszpasterstwa rodzin, Warszawa 2003; 
J. Górny, Wskazania duszpasterskie dla narzeczonych. Przygotowanie do sakramen-
tu małżeństwa, Olsztyn 2002; Z. Ostrowski, Ślubuję Ci… a co przed i po? Refleksje 
o narzeczeństwie i małżeństwie sakramentalnym, Poznań 2008. 
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z „pewnych krajów europejskich”, miał być nieautentyczny i odpo-
wiadać wizji rodziny rozpowszechnianej w mass mediach30.

Kwestionariusz rozpoczyna się od pytań dotyczących znajo-
mości przez wiernych nauczania Kościoła na temat małżeństwa 
i rodziny oraz poziomu jego akceptacji31. Po pytaniach dotyczą-
cych w ścisłym sensie związków nieregularnych i związków jedno- 
płciowych zajęto się kwestią wychowania dzieci i młodzieży po-
chodzących ze związków nieregularnych, ich praktykami religij-
nymi i przygotowywaniem ich do sakramentów32.

Jak widać, w Kwestionariuszu zabrakło bezpośrednich py-
tań dotyczących przygotowania do małżeństwa, ale znajdują się 
ogólne pytania dotyczące formacji do życia w rodzinie, kateche-
zy o rodzinie, czy też o doświadczenia w zakresie przygotowania 
do małżeństwa. Być może autorzy chcieli najpierw znać odpowie-
dzi na pytania dotyczące problemów rodzin współczesnych, aby 
później ojcowie synodalni mogli dyskutować i zastanawiać się 
nad sposobem bardziej owocnego przygotowania do małżeństwa. 
Na uwagę zasługują tutaj pytania dotyczące małżeństwa i osoby 
ludzkiej dzisiaj, które w kontekście dyskusji synodalnych sta-
wiają sobie kanadyjski filozof J. Rist i prefekt Kongregacji Nauki 
Wiary kard. G. L. Müller. Zastanawiają się oni nad problemem 
intencji i mentalności małżonków przed zawarciem związku, 
w czasie jego zawierania i po nim. Jakie mają pojęcie o małżeń-
stwie; czy rozumieją, że jest ono nierozerwalne, czy też chcą oni 

30 Jako przykład takiej stronniczości podaje się procentowe ujęcie uwagi po-
święconej określonym tematom: narzeczeni – 7 proc., małżonkowie – 7 proc., 
mieszkający wspólnie lub tworzący małżeństwa cywilne – 17 proc., rozwiedzeni/ 
w ponownych związkach małżeńskich – 61 proc., homoseksualiści – 7 procent. Por. 
A. di Cillo Pagotto, R. F. Vasa, A. Schneider, Opcja preferencyjna na rzecz rodziny. 
100 pytań i odpowiedzi wokół Synodu poświęconego rodzinie, Rzym 2015, s. 15–16. 

31 Por. Dokument przygotowawczy 2013 nr 3, 1.
32 Por. Dokument przygotowawczy 2013 nr 3, 6.
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jedynie sprawdzić, czy w ich przypadku będzie ono funkcjonowa-
ło; co osobiście myślą na temat wydania na świat potomstwa; czy 
rozumieją, że otwartość na życie jest wymagana do ważności ich 
związku; co najważniejsze, biorąc pod uwagę powierzchowność 
relacji we współczesnym świecie, czy młodzi katolicy są w sta-
nie zrozumieć język Kościoła na temat sakramentów, wierności, 
nierozerwalności i otwartości na życie33. Zadając sobie pytania 
dotyczące aktualnego pojmowania i przyjmowania wartości oraz 
wierności tym wartościom, J. Rist jest w pełni świadomy głębokich 
przemian zwłaszcza w świecie zachodnim. Zauważa, że współcze-
sny świat zachęca pary do porzucania zobowiązań małżeńskich, 
podobnie zresztą jak zachęca kapłanów i osoby zakonne do porzu-
cenia ich ślubów czy celibatu. Zdaniem emerytowanego profesora 
Uniwersytetu z Toronto wynika to ze zmiany sposobu patrzenia 
na ludzką naturę i bardzo rozpowszechnionego przeświadczenia, 
że człowiek nigdy nie jest taki sam, nieustannie się zmienia. Idea 
ta, zaczerpnięta przez nauki społeczne z botanicznej koncepcji 
late bloomers, czyli tzw. opóźnionego kwitnięcia, wskazywa-
łaby, że człowiek nieustannie wzrasta w swoich postawach, zdol-
nościach i oczekiwaniach, a w konsekwencji ma prawo zmienić 
swoją decyzję, także dotyczącą małżeństwa, ponieważ dojrzał 
do tego z czasem. Człowiek odkrywa, że po kilku czy kilkunastu 
latach nie jest już tą samą osobą, którą był, podejmując decyzję 
o małżeństwie. Z tego powodu, w opinii J. Rista, problemy do-
tyczące tożsamości osoby ludzkiej są jednymi z najważniejszych 
we współczesnej dyskusji filozoficznej, w której powinni uczest-
niczyć również katolicy, wnosząc do niej dorobek myśli chrze-
ścijańskiej34. Niewątpliwie taki głos w dyskusji mógłby wpłynąć 

33 Por. R. Dodaro, La questione in breve, w: Permanere nella verità di Cristo. Ma-
trimonio e comunione nella Chiesa cattolica, a cura di R. Dodaro, Siena 2014, s. 19. 

34 Por. J. M. Rist, Divorzio e seconde nozze nella Chiesa antica: riflessioni stori-
che e culturali, w: Permanere nella verità di Cristo…, dz. cyt., s. 62–63.
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na rozumienie małżeństwa przez ludzi młodych, którzy decydują 
się na bycie razem, czyli przygotowywałby ich do trwałego i nie-
rozerwalnego małżeństwa, zgodnego z tradycyjną nauką Kościoła.

Kardynał G. L. Müller ma świadomość tego, że nauka o nie-
rozerwalności małżeństwa jest niezrozumiała w zsekularyzowa-
nym społeczeństwie. Nie omija to krajów tradycyjnie katolickich, 
w których młodzi pytają: jak mogę związać się na całe życie z jed-
ną tylko kobietą/z jednym tylko mężczyzną? Kto mi zagwarantuje, 
co będzie po kilku czy kilkudziesięciu latach małżeństwa? Czy 
rzeczywiście można związać się z jedną osobą na całe życie, skoro 
tyle małżeństw się rozpada? Takie myślenie blokuje ludzi mło-
dych przed podjęciem decyzji definitywnych, na całe życie. Jed-
nak z drugiej strony ideał wierności między mężczyzną i kobietą 
nie stracił swojej aktualności i uroku, zwłaszcza wśród młodych. 
Większość z nich pragnie stałych i trwałych relacji, co odpowiada 
duchowej i moralnej naturze człowieka. Zdaniem kardynała nale-
ży pamiętać o antropologicznej wartości nierozerwalnego małżeń-
stwa, która wyzwala małżonków z własnych upodobań i tyranii 
czystych sentymentów czy aktualnych stanów ducha, pomaga 
małżonkom stawić czoło trudnościom osobistym i różnym bole-
snym doświadczeniom, a co najważniejsze – bronić dzieci, które 
najbardziej cierpią z powodu rozwodów35. W jego przekonaniu 
zarówno katecheza, jak i programy formacyjne dla młodzieży i dla 
narzeczonych powinny podejmować zagadnienie nierozerwal-
ności małżeństwa, do której jesteśmy zdolni dzięki współpracy 
z łaską uświęcającą tego sakramentu, oraz jej wartości. Mogłoby 
to przyczynić się do napełnienia nupturientów nowym entuzja-
zmem i przekonaniem, że ich małżeństwo będzie trwałe, choć 
niepozbawione codziennych trudności. Kardynał G. L. Müller 

35 Por. G. L. Müller, Indissolubilità del matrimonio e dibattito sui divorziati ri-
sposati e i sacramenti, w: Permanere nella verità di Cristo…, dz. cyt., s. 147–148.

Część 2: Prowadzenie narzeczonych… 97



przypomina, że miłość jest czymś większym niż sentymenty czy 
instynkt. W miłości małżeńskiej dwoje ludzi mówi sobie w pełnej 
świadomości i z całą wolnością: tylko ty i ty na zawsze, bo mi-
łość jest wzajemnym i całkowitym oddaniem. Zdaniem prefekta 
Kongregacji Nauki Wiary jednym z dzisiejszych najważniejszych 
problemów duszpasterskich jest fakt, że wielu patrzy na małżeń-
stwo i myśli o nim jedynie według kryteriów światowych i ludz-
kich, a kto myśli jedynie duchem tego świata, nie może zrozumieć 
sakramentalności małżeństwa. Kościół nie może odpowiedzieć 
na problemy małżeńskie, wychodząc od czystego pragmatyzmu, 
ale wychodząc od wiary, że dzięki Duchowi Świętemu możemy 
poznać, co otrzymaliśmy w darze od Boga. Małżeństwo sakra-
mentalne jest więc świadectwem potęgi łaski, która przekształca 
człowieka, gdyż małżonkowie żyjący w sakramentalnym związ-
ku uczestniczą w ostatecznej i nieodwoływalnej miłości Boga 
do człowieka, na wzór miłości Chrystusa do Kościoła36.

Konkludując, faktycznie może się wydawać, że w samym Kwe-
stionariuszu mogło zabraknąć pytań uwzględniających chrześci-
jański pozytywizm antropologiczny. Sformułowane pytania mogą 
sprawiać wrażenie, że dotyka się jedynie sfery czysto socjologicznej, 
tzn. znajomości Magisterium Kościoła na temat małżeństwa, jego 
akceptacji, jego rozpowszechnienia w programach duszpaster-
skich, akceptacji prawa naturalnego itd. Trzeba jednak wyraźnie 
zaznaczyć, że w Kwestionariuszu pojawiają się pytania dotyczące 
formacji do życia w rodzinie37, trudności z wprowadzaniem w życie 
nauczania Kościoła na temat małżeństwa38, katechezy o rodzinie39, 
doświadczenia ostatnich dziesięcioleci w sprawie przygotowania 

36 Por. G. L. Müller, Indissolubilitá del matrimonio e dibattito sui divorziati ri-
sposati e i sacramenti, dz. cyt., s. 148–149.

37 Por. Dokument przygotowawczy 2013 nr 3, 1a.
38 Por. Dokument przygotowawczy 2013 nr 3, 1b.
39 Por. Dokument przygotowawczy 2013 nr 3, 1c.
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do małżeństwa40, kwestie wypełniania przez rodziny chrześcijań-
skie swojego powołania w przekazywaniu wiary41 czy też pytanie 
o formy duszpasterstwa we wspieraniu tworzących się par42. Nie 
można też odmówić zajęcia się sprawami najbardziej istotnymi, 
gdyż już w pierwszych słowach Dokumentu przygotowawczego 
mówi się, że Kościół spełnia misję głoszenia Ewangelii wszelkiemu 
stworzeniu i we współczesnym świecie proponuje Ewangelię o ro-
dzinie oraz podejmuje misję ewangelizacyjną na rzecz rodziny43. 
W związku z powyższym należy stwierdzić, że Dokument przygo-
towawczy synodu z 2014 roku wraz z Kwestionariuszem stanowią 
silne podstawy do zbierania wiadomości i doświadczeń Kościołów 
lokalnych na temat wszystkich etapów przygotowania do małżeń-
stwa i życia w rodzinie. Chociaż nie ustrzeżono się pominięcia 
pewnych kwestii, to wydaje się, że można to tłumaczyć właśnie 
przygotowawczym charakterem wspomnianego dokumentu.

3. Przygotowanie do małżeństwa  
według Instrumentum laboris z 2014 roku
W związku z licznymi odpowiedziami z poszczególnych Ko-
ściołów lokalnych na Dokument przygotowawczy wraz z Kwe-
stionariuszem z 2013 roku, 24 czerwca 2014 roku przedstawiono 
dokument Instrumentum laboris, będący podstawą w obradach 
synodalnych w październiku 2014 roku. Już we wstępie podkreślo-
no, że ze względu na kryzys kulturowy, socjalny i duchowy głosze-
nie Ewangelii rodziny stanowi wyzwanie dla Kościoła w jego misji 
ewangelizowania rodziny, widzianej jako żywotny rdzeń społe-
czeństwa i wspólnoty kościelnej. Interpretując Tradycję w świe-
tle słów Konstytucji dogmatycznej o Objawieniu Bożym Soboru 

40 Por. Dokument przygotowawczy 2013 nr 3, 3a.
41 Por. Dokument przygotowawczy 2013 nr 3, 3c.
42 Por. Dokument przygotowawczy 2013 nr 3, 3f.
43 Por. Dokument przygotowawczy 2013 nr 1.
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Watykańskiego II, jako wywodzącą się od apostołów i rozwijającą 
w Kościele pod opieką Ducha Świętego44, podkreśla się, że Kościół 
jest wezwany do refleksji nad własną drogą, aby komunikować 
wszystkim ludziom prawdę o miłości małżeńskiej i o rodzinie, 
odpowiadając w ten sposób na liczne wyzwania współczesnego 
świata45.

Odnosząc się do przygotowania do małżeństwa, należy podkre-
ślić, że w swojej strukturze dokument zaczyna się od przedstawie-
nia Bożego planu dotyczącego małżeństwa i rodziny. Oryginalny 
obraz mężczyzny i kobiety, stworzonych na obraz i podobieństwo 
Boże, oraz nauka Jezusa Chrystusa stanowią podstawę jakichkol-
wiek rozważań o małżeństwie i rodzinie46. Podobna metodolo-
gia powinna mieć miejsce także w przygotowaniu do małżeństwa, 
w czasie którego należy ukazać młodym ludziom prawdziwy za-
mysł Boży odnośnie do życia w rodzinie. Podkreśla się, że w cią-
gu wieków Kościół zawsze głosił swoją naukę o małżeństwie 
i rodzinie, definiując małżeństwo jako wspólnotę życia i miłości. 
Ta prawdziwa miłość małżeńska zakłada wzajemny dar z siebie, 
wraz ze zintegrowaną seksualnością i uczuciowością. Małżonko-
wie żyjący w związku sakramentalnym są zakorzenieni w Chry-
stusie, który staje się gwarantem ich życia. Następnie dokument 
przedstawia nauczanie papieży od Pawła VI do Franciszka, którzy 
podkreślają, że miłość Boga staje się miarą miłości ludzkiej47.

Chociaż nauka katolicka o małżeństwie opiera się na mocnych 
fundamentach biblijnych i jest przypominana przez Magisterium 
Kościoła, różnie bywa z jej przyjęciem i akceptacją przez wierzą-
cych. Z odpowiedzi na Kwestionariusz wynika, że w dużej mierze 
zależy to od wychowania rodzinnego, religijnego i od kontekstu 

44 Por. DV nr 8.
45 Por. Instrumentum laboris 2014, Wstęp.
46 Por. Instrumentum laboris 2014 nr 1–3.
47 Por. Instrumentum laboris 2014 nr 4–7. 
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społeczno-kulturowego. Tam gdzie tradycja chrześcijańska i dusz-
pasterstwo są dobrze rozwinięte, można spotkać osoby o dużej 
wrażliwości na naukę Kościoła o małżeństwie i rodzinie, zaś w in-
nych miejscach z różnych powodów spotykamy się z wierzący-
mi, którzy ignorują te tematy48. W formacji do życia rodzinnego 
należy zatem poświęcić więcej energii, aby Pismo Święte stało 
się rzeczywiście podstawą duchowości i życia rodzin chrześci-
jańskich49 oraz znaleźć sposób, aby wierni poznali i w większym 
stopniu zrozumieli posoborowe dokumenty Magisterium50. Pro-
blematyczne jest także częściowe przyjmowanie nauki katolickiej 
o małżeństwie wynikające z tego, że wielu chrześcijan ma spore 
problemy z jej integralną akceptacją. Dotyczy to zwłaszcza ob-
szarów, gdzie brakuje rzeczywistego postępu w wierze, a w tema-
tyce rodzinnej mówi się jedynie o kontroli narodzin, rozwodach 
i nowych małżeństwach, o parach homoseksualnych, wierności, 
stosunkach przedmałżeńskich czy sztucznym zapłodnieniu. Licz-
ne odpowiedzi na postawione pytania podkreślały wzrost kontra-
stów między wartościami proponowanymi przez Kościół a tymi, 
które są propagowane w społeczeństwach. Niektóre konferencje 
biskupów podkreślały, że brak integralnej akceptacji nauki o mał-
żeństwie i rodzinie ma najczęściej związek z brakiem prawdziwe-
go doświadczenia osobistego spotkania z Chrystusem, czego nie 
można zastąpić żadną nauką51.

Mówiąc o formacji do życia małżeńskiego i rodzinnego, trze-
ba podkreślić, że decydująca jest odpowiednia formacja kleru, 
zwłaszcza w kwestii jakości homilii, gdyż homilia jest uprzywi-
lejowanym sposobem przekazu Ewangelii rodziny. Duszpasterze 
powinni być przygotowani do prowadzenia kręgów biblijnych, aby 

48 Por. Instrumentum laboris 2014 nr 8.
49 Por. Instrumentum laboris 2014 nr 9. 
50 Por. Instrumentum laboris 2014 nr 11. 
51 Por. Instrumentum laboris 2014 nr 13–15.
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w ten sposób biblijnie animować całe duszpasterstwo rodzin. Oni 
też między innymi odpowiadają za nikły poziom wiedzy o kato-
lickim małżeństwie, gdyż często sami nie znają dokładnie nauki 
Kościoła o małżeństwie i rodzinie. Czują się nieprzygotowani 
do fachowego podjęcia tematu seksualności, płodności czy pro-
kreacji i wobec tego przemilczają te tematy. Niektórzy kapłani 
wydają się obojętni odnośnie do pewnych zasad moralnych, nie 
zgadzają się z oficjalną nauką Kościoła i sieją zamęt wśród wier-
nych. Należy więc od nich wymagać, by nie tylko byli lepiej przy-
gotowani do wyjaśniania Pisma Świętego oraz pełnego nauczania 
Kościoła w sprawach dotyczących małżeństwa i rodziny, ale i za 
to odpowiedzialni52. Nie można też ograniczyć katechezy o mał-
żeństwie i rodzinie do zwykłego przygotowania do małżeństwa, 
lecz trzeba towarzyszyć wiernym, aby ukazać im piękno nauki 
o rodzinie wynikającej z Ewangelii i dokumentów Magisterium 
Kościoła. Przed przyjęciem sakramentu małżeństwa młodzi lu-
dzie potrzebują pomocy w poznaniu nauki Kościoła i uzasadnie-
nia tejże nauki53.

Podsumowując kwestię znajomości przekazu ewangelicznego 
o rodzinie i nauki Kościoła na ten temat, trzeba zauważyć po-
trzebę formowania formatorów, tzn. duchownych, osób konsekro-
wanych, świeckich duszpasterzy i rodzin, a dokładniej rodziców. 
Od ich kompetencji i zapału w dużej mierze będzie zależała jakość 
przygotowania do małżeństwa i do życia w rodzinie. Na uwagę 
zasługuje permanentna formacja rodzin, gdyż to w nich rodzą 
się i wzrastają dzieci. Odpowiednio uformowana rodzina, żyjąca 
ewangelicznymi wartościami jest najlepszym instrumentem for-
mowania dzieci i młodzieży, którzy z czasem będą podejmować 
życiowe decyzje związane z założeniem własnych rodzin.

52 Por. Instrumentum laboris 2014 nr 10, 12, 17.
53 Por. Instrumentum laboris 2014 nr 19.
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W całości dyskusji na temat małżeństwa i życia rodzinnego nie 
sposób nie odwołać się do koncepcji prawa naturalnego. Z filozo-
ficznego punktu widzenia możemy pytać o istnienie uniwersalne-
go i niezmiennego porządku prawnego, mającego determinujący 
wpływ na pozostałe regulacje prawne pojawiające się w czasie 
i przestrzeni. Teologowie pytają natomiast o istnienie pewnej 
świadomości prawnej wynikającej z objawienia Bożego, świado-
mości oryginalnej, początkowej, danej człowiekowi przez Boga 
w momencie stworzenia i poprzez stworzenie54. Z odpowiedzi 
nadesłanych do Sekretariatu Synodu Biskupów wynika, że kwe-
stia prawa naturalnego jest dzisiaj bardzo problematyczna, czy 
wręcz niezrozumiała. O ile, w odniesieniu do małżeństwa, mał-
żeński wymiar relacji między mężczyzną i kobietą jest w zasadzie 
traktowany jako powszechna rzeczywistość, o tyle nie zawsze 
jest to przyjmowane jako zasada obowiązująca uniwersalnie. To, 
co naturalne, obecnie zaczyna być rozumiane jako coś sponta-
nicznego, bazującego na sentymentach i emocjach. Wolność 
ludzka nie zawsze jest przypisywana do porządku naturalnego, 
zaś dążenie do szczęścia jest rozumiane jako realizacja własnych 
pragnień. Prawo naturalne, już nie tylko na Zachodzie, jest przed-
stawiane jako przestarzałe dziedzictwo. Prawa ludzkie nie są już 
zakorzenione w idei prawa naturalnego. W tym kontekście szerzy 
się tzw. teoria gender, płci kulturowej, według której nasza płeć 
jest wynikiem uwarunkowań i potrzeb społecznych, bez pełnego 
odniesienia do seksualności biologicznej. Koncepcja naturalności 
została zrelatywizowana, jednakże ciągle dzięki tradycji, kultu-
rze i intuicji istnieje pragnienie utrzymania jedności związków 
między kobietą i mężczyzną. Pokazuje to, że prawo naturalne jest 

54 Por. L. Vela, Diritto naturale, w: Nuovo dizionario di diritto canonico, a cura 
di C. Corral Salvador, V. De Paolis, G. Ghirlanda, Cinisello Balsamo 1993, s. 393. 
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faktycznie powszechnie akceptowane przez wiernych, nawet jeśli 
pojawiają się różne teorie osłabiające je lub odrzucające55.

Powyższa analiza sytuacji przedstawiona w Instrumentum 
laboris wydaje się bardzo użyteczna nie tylko w dyskusjach sy-
nodalnych, ale i w refleksji nad odpowiednim przygotowaniem 
i formowaniem młodzieży do życia w małżeństwie, przez które 
to małżeństwo mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę ca-
łego życia, skierowaną ze swej natury do dobra małżonków oraz 
do zrodzenia i wychowania potomstwa56. Znajomość kontekstu 
społeczno-kulturowego, treści przekazywanych i rozpowszech-
nianych w mass mediach, idei przyjmowanych i niekiedy narzu-
canych w szkołach pozwala lepiej uzmysłowić sobie trudności 
młodych ludzi w zrozumieniu nauki Kościoła na temat rodziny. 
Kościół, wierny Tradycji apostolskiej, jest wezwany do przekazy-
wania swojej nauki, ale powinien poszukiwać nowych form do-
tarcia do współczesnego człowieka, tak aby ta nauka była przyjęta 
i w całości zaakceptowana.

Druga część Instrumentum laboris została poświęcona tema-
tyce duszpasterstwa rodzin w kontekście nowych wyzwań – w tej 
części bezpośrednio omawia się problematykę przygotowania 
do małżeństwa. Wcześniejsza analiza aktualnej sytuacji w świe-
cie i odpowiedzi na pytania dotyczące form przygotowania 
do małżeństwa pozwoliły dojść do przekonania, że na różnych 
kontynentach mamy wiele podobnych propozycji przygotowania 
do małżeństwa. Najczęściej proponuje się kursy w parafiach, róż-
ne seminaria, dni skupienia dla narzeczonych, które angażują nie 
tylko kapłanów, ale i świeckich animatorów oraz rodziny. Celem 
takich spotkań jest promowanie poprawnych relacji dwustron-
nych, uczenie, czym jest świadomość wyboru i wolność w wyborze, 

55 Por. Instrumentum laboris 2014 nr 20–26.
56 Por. kan. 1055 §1. 
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przedstawienie zagadnienia zadań małżeńskich, odnowienie 
wiadomości z katechizacji dotyczącej inicjacji chrześcijańskiej 
z jednoczesnym pogłębieniem wiedzy z zakresu sakramentu mał-
żeństwa oraz zachęcenie narzeczonych do zaangażowania w życie 
wspólnotowe i społeczne57. Niestety, zauważa się, że niekiedy na-
rzeczeni traktują kursy przedmałżeńskie jako konieczność. Trzeba 
więc pamiętać, że kursy wydłużane w czasie nie zawsze przynoszą 
oczekiwane skutki. Należy raczej poszukiwać nowych form kate-
chez – bardziej zróżnicowanych, także dla młodych jeszcze przed 
zaręczynami, dla rodziców, małżeństw, osób żyjących samotnie 
czy w separacji, dla rodziców i chrzestnych przed sakramentem 
chrztu dziecka, aby dotrzeć do jak najszerszej liczby wiernych 
z katolicką nauką o małżeństwie58. Z pastoralnego punktu widze-
nia dość problematyczne są sytuacje, kiedy narzeczeni pojawiają 
się w parafii już po ustaleniu daty zawarcia małżeństwa i brakuje 
czasu na poważne zajęcie się ich przygotowaniem do małżeństwa, 
chociaż niekiedy tego bardzo potrzebują, gdyż chodzi o małżeń-
stwa mieszane czy osób obojętnych religijnie59.

Problematyka związana z jakością przygotowania do mał-
żeństwa była również poruszana przez papieża Benedykta XVI 
podczas przemówienia do audytorów Roty Rzymskiej. Zwrócił 
on uwagę na przeświadczenie, jakoby kursy przedmałżeńskie, eg-
zamin narzeczonych czy zapowiedzi były tylko czystą formalno-
ścią, zaś duszpasterze powinni być tolerancyjni w dopuszczaniu 
do małżeństwa, gdyż mamy tu do czynienia z naturalnym pra-
wem do zawarcia związku. Papież z całą mocą podkreślił, że prawo 
zakłada, iż można je zawrzeć zgodnie z prawdą, której naucza 
o nim Kościół. Nikt nie może odwoływać się do prawa do zawarcia 

57 Por. Instrumentum laboris 2014 nr 51.
58 Por. Instrumentum laboris 2014 nr 52.
59 Por. Instrumentum laboris 2014 nr 53. 
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małżeństwa, ponieważ ius connubii oznacza prawo do zawar-
cia małżeństwa autentycznego60. Kwestia przygotowania do sa-
kramentu małżeństwa nie jest tylko czystą formalnością, dlatego 
nie sposób nie zgodzić się ze słowami ks. K. Wętkowskiego, który 
stwierdza: „Błędnym kołem jest bowiem zbyt łatwe dopuszcza-
nie do małżeństwa bez odpowiedniego przygotowania i zbadania, 
czy narzeczeni spełniają wymagane prawem warunki, a następnie 
nieraz równie łatwe stwierdzanie nieważności w przypadku kry-
zysu […]. Brak roztropności przy podejmowaniu tej decyzji nie 
podważa samej jej ważności. Papież zachęcił więc do podjęcia 
skutecznych działań duszpasterskich, aby zapobiec małżeństwom 
zawieranym nieważnie”61.

4. Przygotowanie do małżeństwa  
w Relatio ante i post disceptationem
W samym Relatio ante disceptationem z 6 października 2014 
roku sporo miejsca poświęca się problemom związanym z przy-
gotowaniem do małżeństwa. Podkreśla się, że opieka pasterzy 
i wiernych nad młodym pokoleniem wyraża się w formacyjnym 
zaangażowaniu na rzecz tych, którzy z odwagą i nadzieją zbli-
żają się do małżeństwa. W związku z powyższym należy podjąć 
to edukacyjne zadanie na różnych etapach: przez formację ogólną 
młodzieży w zakresie życia uczuciowego, przygotowanie bezpo-
średnie do ślubu i towarzyszenie młodym małżeństwom w ich 
trudnościach. Biorąc pod uwagę spostrzeżenia Instrumentum 

60 Por. Benedykt XVI, Discorso in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudi-
ziario del Tribunale della Rota Romana, http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/
it/speeches/2011/january/documents/hf_ben-xvi_spe_20110122_rota-romana.
html (10.01.2016).

61 K. Wętkowski, Kanoniczno-duszpasterskie przygotowanie do zawarcia mał-
żeństwa w świetle przemówienia Benedykta XVI do Roty Rzymskiej z 22 stycznia 
2011 roku, „Studia Gnesnensia” 25 (2011), s. 422–423.

106 ks. Andrzej Sosnowski 



laboris 2014, nie można zapomnieć, że pomimo obiektywnych 
trudności, jakie napotykają młodzi w swoim życiu, większość 
ludzi szuka szczęścia swojego życia w trwałym związku między 
mężczyzną i kobietą, wraz z dziećmi zrodzonymi z tego związ-
ku. Pomimo kryzysu i trudności rodzin istnieje silne pragnienie 
rodziny, co potwierdza świadectwo życia licznych małżeństw i ro-
dzin chrześcijańskich. W relacji podkreśla się, że w istocie rzeczy 
katolicy znają naukę Nowego Testamentu i Katechizmu Kościo-
ła Katolickiego na temat małżeństwa. Gorzej jest z niektórymi 
aspektami tej nauki, które albo nie są wystarczająco znane, albo 
nie są akceptowane w praktyce62.

Patrząc na duszpasterstwo skierowane do rodzin, które się for-
mują, widać, że młodym ludziom pragnącym miłości stabilnej 
i trwałej towarzyszy brak pewności. Oczekują oni od wspólnoty 
Kościoła wsparcia w przezwyciężaniu lęków oraz świadectwa pięk-
na życia małżeńskiego. Należy więc uświadamiać nupturientom, 
czym według planu Stwórcy jest małżeństwo, jaka jest jego natura 
i istotne przymioty. Osobista wiara ułatwia przyjęcie tych prawd 
oraz zrozumienie sakramentalnego charakteru małżeństwa. Wie-
lu, niestety, przystępuje do sakramentu małżeństwa bez świado-
mości, że przed Bogiem podejmuje się zobowiązanie, aby przyjąć 
i ofiarować życie współmałżonkowi na zawsze i bezwarunkowo. 
Co więcej, niektórzy będąc pod wpływem dominującej kultury, 
pozostawiają sobie tzw. prawo do niezachowania wierności mał-
żeńskiej, do nieposiadania potomstwa, do rozwodu czy też do po-
nownego związku, gdyby pierwszy był nieudany. Z tego powodu 
Kościół musi wzmocnić wysiłki duszpasterskie, aby towarzyszyć 
narzeczonym w drodze do małżeństwa i ukazywać im piękno mi-
łości małżeńskiej63.

62 RAD 2014 nr 2a.
63 Por. RAD 2014 nr 2b.
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Mówiąc o odpowiedzialności Kościoła i o edukacji, podkreśla się 
w Relatio, że Kościół nie tylko uczy, co należy robić, ale jest także 
solidarny z małżeństwami i przygotowującymi się do sakramentu. 
Dzięki dzieleniu nadziei, pragnień i trudności z młodymi ludźmi, 
staje się wiarygodny w oczach świata. Młodym pokoleniom po-
maga świadectwo wiernej miłości, czułości, poszanowania, wza-
jemnego przyjęcia, przebaczenia, które pozwalają im nieustannie 
wzrastać, bez niebezpieczeństwa natychmiastowego zniechęcenia 
i wyczerpania64.

Zdecydowanie mniej miejsca na przygotowanie do małżeństwa 
poświęca Relatio post disceptationem. Przy refleksji nad kon-
tekstem socjalno-kulturowym mówi się o niebezpieczeństwie 
zaostrzonego indywidualizmu, niszczącego więzy rodzinne65. 
W tym kontekście przekazywanie Ewangelii rodziny staje się ko-
niecznością nowej ewangelizacji66. Małżeństwo nie może być wi-
dziane tylko jako tradycja czy konieczność społeczna, ale musi być 
powołaniową decyzją, podjętą po odpowiednim przygotowaniu. 
Nie chodzi tu o stawianie przed nupturientami nowych wymagań 
czy trudności, ale o ukazanie istoty katolickiego małżeństwa67.

W Orędziu ojców synodalnych do rodzin chrześcijańskich 
i wszystkich rodzin na świecie z 18 października 2014 roku na nowo 
podkreśla się wielkie wyzwanie, przed którym stają małżonkowie, 
dotyczące wytrwania w wierności w miłości małżeńskiej. Miłość 
kobiety i mężczyzny pokazuje, że jedno potrzebuje drugiego, aby 
być sobą. To autentyczne spotkanie zaczyna się zaręczynami, bę-
dącymi przygotowaniem i oczekiwaniem, gdyż realizuje się w peł-
ni w sakramencie małżeństwa, przez które Bóg gwarantuje swoją 
obecność i łaskę. Miłość, według ojców synodalnych, ze swojej 

64 Por. RAD 2014 nr 4c.
65 Por. RPD 2014 nr 5.
66 Por. RPD 2014 nr 25.
67 Por. RPD 2014 nr 31.
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natury dąży do trwania na zawsze, aż po ofiarę z życia za umi-
łowaną osobę. Miłość małżeńska jest jednym z najpiękniejszych 
cudów, choć najpowszechniejszym68. Ojciec święty Franciszek 
w przemówieniu na zakończenie synodu zwrócił uwagę na różne 
pokusy, które można było zauważyć podczas obrad synodalnych. 
W trakcie przygotowania do sakramentu małżeństwa należy wy-
strzegać się pokusy sztywności, która ogranicza to przygoto-
wanie wyłącznie do wypełnienia kanonicznego obowiązku. Tym 
samym jakby zamykała je w literze prawa. Z drugiej strony nie 
można poddawać się pokusie destruktywnej pobłażliwości, 
aby rzeczywiście w imię fałszywego miłosierdzia i pobłażliwo-
ści całkowicie nie zaniechać stawiania nupturientom wymogów. 
Należy też czynić wszystko, by nie ulegać pokusie zaniedbywa-
nia depositum fidei, lecz przekazywać zdrową i integralną naukę 
o małżeństwie, bez ignorowania realnych problemów, aby nasz 
przekaz trafił do ludzi współczesnych, żyjących w różnych kultu-
rach i rzeczywistościach69.

5. Przygotowanie do małżeństwa w Relatio synodi
Kluczowym dokumentem podsumowującym III Nadzwyczajne 
Zebranie Generalne Synodu Biskupów na temat Wyzwania dusz-
pasterskie związane z rodziną w kontekście nowej ewangelizacji, 
jest Relatio synodi z 18 października 2014 roku.

Podobnie jak we wszystkich poprzednich dokumentach zauwa-
ża się tu oznaki kryzysu rodziny w różnych częściach świata, jed-
nakże można dostrzec również głębokie i stale żywe pragnienie 
rodziny widoczne u ludzi młodych. To pozytywne doświadczenie 

68 Por. LPF 2014. 
69 Por. Franciszek, Przemówienie na zakończenie obrad Synodu poświęconego 

rodzinie, 18.10.2014, http://w2.vatican.va/content/francesco/pl/speeches/2014/
october/documents/papa-francesco_20141018_conclusione-sinodo-dei-vescovi.
html (20.01.2016). 
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motywuje Kościół do odważniejszego głoszenia Ewangelii ro-
dziny, którą otrzymał on od Zbawiciela i którą nieprzerwanie 
przekazuje w ramach Magisterium70. Analizując trudności dnia 
dzisiejszego w podejmowaniu decyzji o małżeństwie przez mło-
dych, zwraca się uwagę na wzrost ubóstwa i brak bezpieczeństwa 
pracy. Rodziny czują się opuszczone przez instytucje państwowe, 
a przecież zadaniem państwa jest stworzenie odpowiednich wa-
runków ustawodawczych i pracowniczych, aby zapewnić młodym 
przyszłość i zachęcać ich do założenia rodziny71. Ojcowie syno-
dalni zwrócili uwagę nie tylko na problemy świata zachodniego, 
ale na obszary kulturowe, gdzie spotyka się praktykę poligamii, 
małżeństw zawieranych w etapach, małżeństw aranżowanych, czy 
też małżeństw mieszanych w krajach, w których katolicy stanowią 
mniejszość wyznaniową. W krajach zachodnich widać szerzącą 
się praktykę współżycia przed ślubem i konkubinatu odrzucają-
cego wszelkie formy instytucjonalnego zalegalizowania związku, 
obserwuje się, że wiele dzieci rodzi się poza małżeństwami, dar 
macierzyństwa jest częściej raczej penalizowany niż promowa-
ny, wzrasta liczba rozwodów, w wielkich metropoliach pojawia 
się problem tzw. dzieci ulicy, a narastający problem migracyj-
ny staje się wielką przeszkodą w życiu rodzinnym72. Aktualna 
i brzemienna w skutki jest kwestia niestabilności emocjonal-
nej – przybierającej różne radykalne formy, aż do emocjonalno-
ści narcystycznej – poważnie utrudniającej osiągnięcie pełnej 
dojrzałości. Destrukcyjny wpływ na młodzież ma powszechność 
pornografii i komercjalizacja ciała73.

Kościół, będąc świadomy powyższych trudności i złożoności 
sytuacji rodzinnych, w których wzrasta i kształtuje się młodzież, 

70 Por. RS 2014 nr 2.
71 Por. RS 2014 nr 6.
72 Por. RS 2014 nr 7–8.
73 Por. RS 2014 nr 9. 
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dostrzega konieczność głoszenia prawdy i nadziei. Umacniając 
przekonanie, że człowiek pochodzi od Boga, można zacząć zada-
wać pytania o znaczenie bycia człowiekiem. Wiele ze współcze-
snych rodzin doskonale radzi sobie z napotykanymi problemami. 
Kościół musi więc przyjmować wszystkich ludzi, wspierać i ukie-
runkowywać ich poszukiwania, umacniać pragnienie Boga i wolę 
bycia częścią Kościoła74.

Druga część dokumentu, zatytułowana Spojrzeć na Chrystu-
sa: Ewangelia rodziny, jest próbą nowego przyjrzenia się rodzinie 
z perspektywy Chrystusa. Podkreśla się zatem nowość chrześcijań-
skiego sakramentu małżeństwa, będącego kontynuacją pierwot-
nego małżeństwa naturalnego75. To sam Jezus Chrystus podkreśla 
nierozerwalność małżeństwa między mężczyzną i kobietą, odno-
sząc się do pierwotnego planu Bożego76. W nauczaniu Chrystusa, 
według nauki ojców synodalnych, widać trzy podstawowe etapy 
w Bożym planie wobec małżeństwa i rodziny. Pierwszym jest ro-
dzina źródeł – to Stwórca ustanowił pierwotne małżeństwo Ada-
ma i Ewy. On nie tylko stworzył ich jako mężczyznę i kobietę, ale 
pobłogosławił im, aby byli płodni i rozmnażali się (Rdz 1, 27–28). 
To z tego powodu „mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę i łączy 
się ze swoją żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem (Rdz 2, 24). 
Jedność ta została zniszczona przez grzech, dlatego powstała hi-
storyczna forma małżeństwa wraz z możliwością wystawienia listu 
rozwodowego (Pwt 24, 1)77. Taka forma była obecna w czasach Je-
zusa, który jednak na nowo pojednał wszystko w sobie, doprowa-
dził małżeństwo i rodzinę do ich pierwotnej postaci (Mt 10, 1–12). 
W Chrystusie rodzina i małżeństwo są odtworzone na wzór Trójcy 
Świętej, z której wypływa wszelka prawdziwa miłość. Za pośred-

74 Por. RS 2014 nr 11. 
75 Por. RS 2014 nr 13.
76 Por. RS 2014 nr 14.
77 Por. RS 2014 nr 15.
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nictwem Kościoła Chrystus obdarza małżeństwo i rodzinę łaską 
do świadczenia miłości Boga i życia razem. Ewangelia rodziny 
przenika całą historię człowieka, od stworzenia na obraz i po-
dobieństwo Boże, przez odkupienie w Jezusie Chrystusie, aż do 
wypełnienia tej tajemnicy przymierza w Chrystusie na końcu 
czasów78. Tak mocno osadzona w Piśmie Świętym wizja rodziny 
i małżeństwa jest niewątpliwie punktem wyjścia w procesie przy-
gotowawczym do małżeństwa i w całym duszpasterstwie rodzin. 
Wychodząc od Objawienia, łatwiej można wyjaśnić tradycyjną na-
ukę Kościoła na temat małżeństwa i rodziny człowiekowi, który 
choć żyje w rudnych warunkach społeczno-kulturowych, to jed-
nak z natury nosi w sobie pragnienie Boga i pragnienie stworzenia 
szczęśliwej i trwałej rodziny.

Mówiąc o perspektywach duszpasterskich wobec rodziny, ojco-
wie synodalni zwrócili uwagę na oczywisty fakt, że ewangelizacja 
jest obowiązkiem wszystkich wiernych i dlatego bez świadectwa 
małżeństw i rodzin nauka o rodzinie, choć poprawna, może być 
niezrozumiana79. Podkreśla się, że „cały Kościół potrzebuje na-
wrócenia misyjnego: nie wolno poprzestawać na głoszeniu czy-
sto teoretycznym i wyizolowanym od rzeczywistych problemów 
ludzi. Nigdy nie należy zapomnieć, że kryzys wiary doprowa-
dził do kryzysu małżeństwa i rodziny, w następstwie czego do-
chodziło często do przerwania przekazu wiary dzieciom przez 
rodziców”80. Konieczna jest zmiana języka przekazu, gdyż nie 
chodzi tylko o przekazanie norm, ale o zaproponowanie warto-
ści, w odpowiedzi na  zapotrzebowanie na nie we współczesnym 
świecie81. Małżeństwo powinno być ukazywane jako powołanie, 
na które odpowiada się z należytym przygotowaniem w procesie 

78 Por. RS 2014 nr 16.
79 Por. RS 2014 nr 30. 
80 RS 2014 nr 32. 
81 Por. RS 2014 nr 33.
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rozwoju wiary i z rozeznaniem, a nie jako tradycja czy wymóg 
społeczny lub prawny82. W dyskusjach synodalnych wskazywano 
na konieczność radykalnej odnowy praktyk duszpasterskich, aby 
głosząc Ewangelię rodziny, przezwyciężać spojrzenie indywiduali-
styczne. Może w tym pomóc wzmocniona formacja duszpasterzy, 
katechetów i zaangażowanie rodzin83. W przygotowaniu narze-
czonych do małżeństwa trzeba przypominać o znaczeniu cnót, 
w tym cnoty czystości przedmałżeńskiej. Samo przygotowanie 
do małżeństwa winno być powiązane z przygotowaniem do sa-
kramentów inicjacji chrześcijańskiej84.

Relatio synodi z 2014 roku nie kończy refleksji synodalnej na te-
mat wyzwań duszpasterskich związanych z rodziną w kontekście 
nowej ewangelizacji. Z punktu widzenia przygotowania do sakra-
mentu małżeństwa nie przedstawiono nowych i rewolucyjnych 
rozwiązań. Jednak nie takie było jego zadanie, ponieważ wszyscy 
wierni są wezwani do dawania świadectwa wierze i w ten sposób 
pokazywania młodym ludziom piękna życia małżeńskiego. Istot-
nym punktem jest wyraźne zakorzenienie nauki Kościoła o mał-
żeństwie i rodzinie w Piśmie Świętym i Tradycji Kościoła. Głosząc 
Ewangelię rodziny, głosi się samego Jezusa Chrystusa i Jego mi-
łosierną miłość do każdego człowieka, również zranionego. Nie 
można głosić nauki Kościoła bez uwzględnienia aktualnego kon-
tekstu społeczno-kulturowego, ale nie można też popaść w pe-
symizm i zniechęcenie. Dobra Nowina o Jezusie Chrystusie jest 
dla wszystkich, a dotarcie z nią do jak najszerszej grupy młodych 
ludzi przyczyni się do odnowy ich wiary, co w konsekwencji przy-
gotuje ich do owocnego zawarcia sakramentalnego małżeństwa.

82 Por. RS 2014 nr 36.
83 Por. RS 2014 nr 37.
84 Por. RS 2014 nr 39.
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6. Przygotowanie do małżeństwa  
w Instrumentum laboris z 2015 roku
Podstawą Instrumentum laboris 2015 przygotowanego pod ob-
rady XIV Zwyczajnego Zebrania Generalnego Synodu Biskupów 
w dniach 4–25 października 2015 roku było Relatio synodi z 2014 
roku, uzupełnione o odpowiedzi, obserwacje i opracowania na-
ukowe dotyczące tematyki rodzinnej.

Omawiając kontekst społeczno-kulturowy, zwrócono uwa-
gę na zmiany antropologiczne. W mocny sposób podkreślono, 
że w dzisiejszym społeczeństwie jedynie mniejszość żyje według 
nauki Kościoła o małżeństwie i rodzinie oraz ją przyjmuje i pro-
ponuje, zaś o ile liczba małżeństw religijnych i sformalizowanych 
związków cywilnych wyraźnie spada, o tyle wzrasta liczba se-
paracji i rozwodów. U młodzieży zauważa się lęk przed zawie-
raniem małżeństw czy przed podejmowaniem decyzji na całe 
życie85. Niebezpieczny jest również radykalny feminizm, który 
definiuje macierzyństwo jako wykorzystanie kobiety i przeszko-
dę w jej pełnej realizacji86. Zwrócono uwagę na niesprawiedliwość 
społeczną i niekorzystną dla rodzin koniunkturę ekonomiczną, 
zniechęcające do zakładania rodzin. Dodatkowym i niemargi-
nalnym problemem jest uzależnienie od alkoholu, narkotyków 
i hazardu, prowadzące do pogłębienia kryzysu rodziny87. Dodanie 
tych elementów, które już przewijały się w dokumentach przy-
gotowawczych do III Nadzwyczajnego Zebrania Generalnego Sy-
nodu Biskupów z 2014 roku, może świadczyć o próbie bardziej 
radykalnego przedstawienia aktualnej sytuacji rodzin i młodzieży. 
Uwzględniając kolejne wyzwania stające przed współczesnymi ro-
dzinami, takie jak ekologia88, problem ludzi starszych i ich miejsca 

85 Por. Instrumentum laboris 2015 nr 7. 
86 Por. Instrumentum laboris 2015 nr 8.
87 Por. Instrumentum laboris 2015 nr 9.
88 Por. Instrumentum laboris 2015 nr 16.
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w rodzinach89, można odnieść wrażenie, że dotyczą one w więk-
szości przypadków tzw. świata zachodniego. Zdecydowanie więcej 
miejsca poświęcono wyzwaniom migracyjnym, z którymi boryka 
się współczesny świat, a mają one ogromny wpływ na formowanie 
się rodzin, ich późniejszą stabilność i trwałość90.

Biorąc pod uwagę powyższe, stwierdza się konieczność 
uwzględnienia różnorodności konkretnych sytuacji w procesie 
przygotowania do małżeństwa i do życia w rodzinie. Zachęca się 
do promowania programów, które gwarantują przygotowanie mło-
dzieży do małżeństwa, ale nie zapomina się również o tych, którzy 
nie budują własnych rodzin, żyjąc przy rodzicach91. W każdym 
wypadku, w duszpasterstwie rodzin i młodzieży w centralnym 
miejscu musi znaleźć się Jezus Chrystus i osobiste spotkanie 
z Jego osobą92. W katechezie powinno się podkreślać, że mał-
żeństwo jest wyborem na całe życie, które nie ogranicza naszej 
egzystencji, ale czyni ją bogatszą i pełną, nawet w trudnościach93, 
że rodzina jest darem, a nie przymusem94.

Patrząc na liczne rozwody i nieudane małżeństwa, zauważa 
się w dokumencie, że młodzież boi się zawierania małżeństwa. 
Należy zatem rozeznać, jakie są przyczyny tego strachu. W wie-
lu przypadkach młodzież docenia małżeństwo i pragnie go, ale 
ocenia własne siły jako niewystarczające do jego utrzymania i ma 
nieprzezwyciężone wątpliwości co do jego szczęśliwości. Obiek-
tywne trudności, które normalnie są do pokonania, stają się swe-
go rodzaju racją przy tłumaczeniu niemożności podjęcia decyzji 

89 Por. Instrumentum laboris 2015 nr 17–18.
90 Por. Instrumentum laboris 2015 nr 25–27.
91 Por. Instrumentum laboris 2015 nr 36.
92 Por. Instrumentum laboris 2015 nr 38. 
93 Por. Instrumentum laboris 2015 nr 53.
94 Por. Instrumentum laboris 2015 nr 61.
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o małżeństwie95. W związku z tym, chcąc dotrzeć do młodych, 
trzeba wybierać język rodzący nadzieję96, który umożliwi mło-
dym zrozumienie powołania do życia małżeńskiego. Aktualna 
katecheza przedmałżeńska, często uboga w treści, powinna być 
wzbogacona, stając się integralną częścią duszpasterstwa. Dzięki 
nauce Kościoła przekazanej w sposób jasny i zrozumiały przyszli 
małżonkowie będą mogli wzrastać w łasce i wierze97.

Problemy podkreślone na nowo przez Instrumentum laboris 
z 2015 roku wyraźnie koncentrują się na uwarunkowaniach spo-
łeczno-kulturowych. W dyskusjach nad synodem, choć nie pomi-
ja się tych czynników, zwraca się uwagę na fakt, że kryzys rodziny 
ma przede wszystkim źródła religijne i moralne, a nie tylko go-
spodarcze i społeczne. Napomina się, by podczas dokonywania 
analizy sytuacji czy wyboru rozwiązań nie doszło do zastąpienia 
kryterium moralno-doktrynalnego przez kryterium socjologiczne, 
wypaczające ewentualne programy duszpasterskie i sprawiające 
wrażenie, że reforma społeczno-gospodarcza mogłaby zażegnać 
kryzys rodziny98. Podkreśla się, że punktem wyjścia wszelkich 
działań w Kościele są słowo Boże i Tradycja, i że to na ich podsta-
wie opracowuje się programy duszpasterskie. Według niektórych 
komentatorów, na synodzie pojawiła się odwrotna tendencja, a za 
punkt odniesienia przyjęto konkretną sytuację, by do niej dopaso-
wać duszpasterstwo i dyscyplinę. W ten sposób jednak, zdaniem 
kard. V. De Paolisa, narażamy się na popadnięcie w „moralność 
sytuacyjną”99.

95 Por. Instrumentum laboris 2015 nr 65.
96 Por. Instrumentum laboris 2015 nr 78.
97 Por. Instrumentum laboris 2015 nr 85.
98 Por. A. di Cillo Pagotto, R. F. Vasa, A. Schneider, Opcja preferencyjna na rzecz 

rodziny…, dz. cyt., s. 18–19.
99 Por. A. di Cillo Pagotto, R. F. Vasa, A. Schneider, Opcja preferencyjna na rzecz 

rodziny…, dz. cyt., s. 24.
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7. Przygotowanie do małżeństwa w dyskusjach 
synodu z 2015 roku
W prześledzeniu dyskusji synodalnych niezwykle pomocne 
są opublikowane przez Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej Rela-
cje mniejszych kręgów na temat trzeciej części „Instrumentum la- 
boris 2015”.

Z Relacji przygotowanej przez Circulus Gallicus „A” wynika, 
że ojcowie synodalni są świadomi trudności, jakie rodziny i mło-
dzież napotykają w świecie. Zadaniem Kościoła powinno być za-
chęcanie młodych do zawierania małżeństw trwałych, będących 
projektem całego życia. Zwrócono uwagę na katechezę dorosłych, 
a przez nich dzieci i młodzieży. Katechizacja przedmałżeńska po-
winna mieć wymiar katechumenalny, by dotrzeć również do par 
żyjących w związkach niesakramentalnych100. Podobnie także 
Circulus Gallicus „B” uważa, że duszpasterstwo rodzin winno być 
integralną częścią całej ewangelizacji. Z tego powodu zwrócono 
uwagę na konieczność formacji przyszłych kapłanów i zakonni-
ków, zmierzającej do tego, by byli świadomi różnorodności wy-
zwań stających przed rodzinami. W ślad za Familiaris consortio 
sugeruje się rozwój formacji dalszej, bliższej i bezpośredniej 
do małżeństwa i towarzyszenie małżeństwom po ślubie101.

W przygotowaniu do małżeństwa, według relacji Circulus An-
glicus „A”, należy pamiętać o jej zakorzenieniu w teologii biblij-
nej, chrześcijańskiej antropologii i nauczaniu Kościoła. Także 
nauczanie dotyczące moralności seksualnej powinno bazować 
na kościelnym rozumieniu seksualności ludzkiej102. W naucza-
niu Kościoła i w Jego działalności duszpasterskiej trzeba zawsze 
pamiętać o pierwszeństwie łaski, nawet jeśli mamy do czynienia 

100 Por. RDC 2015c, Circulus Gallicus „A”. 
101 Por. RDC 2015c, Circulus Gallicus „B”. W podobny sposób wyraża się Relatio – 

Circulus Anglicus „B” i Relatio – Circulus Italicus „B”.
102 Por. RDC 2015c, Circulus Anglicus „A”.
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z sytuacją kulturową, która praktycznie przeciwdziała zrozumie-
niu i zakładaniu rodzin katolickich103. Przygotowanie do małżeń-
stwa powinno rozpoczynać się bardzo wcześnie, od zwrócenia 
szczególnej uwagi na wychowanie seksualne, gdyż rządowe pro-
gramy na temat wychowania seksualnego wprowadzają często 
spore zamieszanie w tej materii104.

Circulus Italicus „A” koncentrował się na omówieniu poszcze-
gólnych paragrafów Instrumentum laboris 2014 dotyczących 
przygotowania do małżeństwa. Wychodząc od stwierdzenia, 
że małżeństwo jest specyficznym powołaniem do życia w miłości 
w Chrystusie i w Duchu Świętym, podkreśla się, że decyzja o mał-
żeństwie powinna być owocem rozpoznania własnego powołania. 
Zadaniem wspólnoty Kościoła jest zagwarantowanie katechezy 
obejmującej wszystkie etapy życia i angażującej całe rodziny, a nie 
ograniczanie się jedynie do przygotowania do przyjęcia sakramen-
tu105. W przygotowaniu do małżeństwa zaleca się angażowanie 
ekspertów świadomych aktualnej sytuacji socjalno-kulturowej, 
mających wiedzę z zakresu seksualności, bioetyki i biogenetyki106.

8. Przygotowanie do małżeństwa  
w Relacji końcowej
Relacja końcowa Synodu Biskupów dla Ojca Świętego Francisz-
ka z 24 października 2015 roku jest owocem długich i niekiedy 
burzliwych dyskusji synodalnych. Nawet jeśli problematyka ob-
rad synodalnych została sprowadzona przez mass media do rze-
komego sporu doktrynalnego odnośnie do dopuszczenia osób 

103 Por. RDC 2015c, Circulus Anglicus „C”.
104 Por. RDC 2015c, Circulus Anglicus „D”. Na problematykę zintegrowanej sek-

sualności zwraca uwagę również Relatio – Circulus Germanicus.
105 Por. RDC 2015c, Circulus Italicus „A”.
106 Por. RDC 2015c, Circulus Hibericus „B”.
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rozwiedzionych i żyjących w nowych związkach do Eucharystii107, 
to w Relacji końcowej znajdziemy rzetelną analizę aktualnej sytu-
acji rodziny, głęboką analizę teologii rodziny i jej misji. Podobnie 
jak w pozostałych dokumentach synodalnych, ujęcie istoty mał-
żeństwa sakramentalnego, bez ukrywania problemów i aktual-
nych zagrożeń dla rodziny współczesnej, ma pomóc Kościołowi 
w duszpasterskim przygotowaniu nupturientów do małżeństwa.

Dokument przedstawiony ojcu świętemu podkreśla wagę ro-
dziny we współczesnych społeczeństwach i bez popadania w pe-
symizm antropologiczny, który mógłby wynikać z analizy sytuacji 
społeczno-kulturowych i głębokich zmian, jakie nastąpiły w po-
strzeganiu małżeństwa i rodziny, podkreśla, że „solidność wię-
zi rodzinnych nadal podtrzymuje wszędzie świat przy życiu […]. 
Także dzisiaj Bóg powołuje mężczyznę i kobietę do małżeństwa, 
towarzyszy im w ich życiu rodzinnym i daje im siebie jako niewy-
słowiony dar”108. To prawda, że w wielu regionach świata wiara jest 
osłabiona, że próbuje się ją zepchnąć do sfery życia prywatnego, 
a ludzie są często narażeni na pokładanie swoich nadziei wyłącz-
nie w sukcesie gospodarczym109. Młodzi ludzie unikają definityw-
nych zobowiązań w relacjach uczuciowych i w wielu przypadkach 
decydują się żyć nieformalnie z partnerem lub utrzymywać relacje 
okazjonalne110. Mimo to małżeństwo i rodzina cieszą się dużym 
szacunkiem, a rodzina jest bezpieczną przystanią najgłębszych 
i najbardziej satysfakcjonujących uczuć111.

107 Odnośnie do tego rodzaju słów między innymi arcybiskup Lyonu kard. P. Bar-
barin miał powiedzieć, że biskupi zostali zaproszeni na dyskusję o rodzinie, nato-
miast zostali zmuszeni do dyskusji o rozwodnikach w ponownych związkach. Por. 
A. di Cillo Pagotto, R. F. Vasa, A. Schneider, Opcja preferencyjna na rzecz rodziny…, 
dz. cyt., s. 15. 

108 RK 2015 nr 5. 
109 Por. RK 2015 nr 6.
110 Por. RK 2015 nr 7
111 Por. RK 2015 nr 8.
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Niewątpliwie rodzina potrzebuje pomocy przez szerzenie 
polityki prorodzinnej112. Mądra polityka w tej dziedzinie może 
sprawić, że młodzi ludzie będą bardziej gotowi do podejmowania 
odważnych wyzwań i nie będą obawiali się podjąć decyzji o za-
warciu trwałego i sakramentalnego związku. W przekazywaniu 
wartości rodzinnych powinna pomagać aktywna obecność osób 
starszych113, którzy mogą wspomagać Kościół w jego działalności 
duszpasterskiej na rzecz dzieci i młodzieży114.

Zachęcające i pozytywne jest to, że młodzi ludzie ciągle po-
strzegają małżeństwo jako pragnienie swojego życia, a założenie 
rodziny jest realizacją ich głębokich aspiracji. Niemniej jednak 
niepokojąca jest szerząca się praktyka przyjmowania innych po-
staw. Małżeństwo bywa odkładane w czasie ze względu na liczne 
czynniki: trudną sytuację ekonomiczną, wpływ ideologii po-
mniejszających znaczenie małżeństwa i rodziny, doświadczenia 
niepowodzeń innych małżeństw, ekonomiczne korzyści płynące 
z konkubinatu, czysto emocjonalną i romantyczną koncepcję mi-
łości, czy też strach przed utratą wolności i niezależności. W takiej 
sytuacji potrzebne jest świadectwo życia rodzin, dzięki któremu 
młodzież odzyska zaufanie do siebie i będzie zdolna do decyzji 
o małżeństwie115. Konieczny jest także wysiłek edukacyjny, roz-
poczynający się od katechezy dotyczącej sakramentów inicjacji 
chrześcijańskiej, z jednoczesnym wychowywaniem do rozumie-
nia i kierowania się cnotą czystości116. W działalności duszpaster-
skiej Kościół powinien traktować młodych ludzi ze zrozumieniem 
i wrażliwością na ich konkretną sytuację życiową, wspierając ich 
w poszukiwaniu sensu. Należy promować przygotowanie młodych 

112 Por. RK 2015 nr 12.
113 Por. RK 2015 nr 17–18.
114 Por. RK 2015 nr 26.
115 Por. RK 2015 nr 29. 
116 Por. RK 2015 nr 31.
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ludzi do małżeństwa, ale nie można przestać towarzyszyć osobom 
żyjącym samotnie lub przy rodzicach, ponieważ „w perspektywie 
wiary nie ma osób wykluczonych: wszyscy są kochani przez Boga 
i znajdują się w centrum działalności duszpasterskiej Kościoła”117.

Relacja końcowa przypomina głęboką teologię małżeństwa 
chrześcijańskiego, zakorzenioną w słowie Bożym i w Magisterium 
Kościoła, postulując, by wszystkie programy duszpasterskie doty-
czące przygotowania do małżeństwa ukazywały, że małżeństwo 
jest „prawdziwym Bożym powołaniem, które wymaga starannego 
rozeznania, ustawicznej modlitwy i odpowiedniej dojrzałości”118. 
Małżeństwo nie należy tylko do tradycji kulturowej i nie jest zwy-
kłą umową prawną, dlatego przygotowanie do niego powinno być 
bogate w treści. W przygotowaniu do małżeństwa należy pamiętać 
o trzech etapach: dalszym, bliższym i bezpośrednim, które przy-
pomniał Jan Paweł II w Familiaris consortio i które są wymienione 
w kan. 1063 Kodeksu prawa kanonicznego. Trzeba też podkreślać 
wolność Kościoła do nauczania swojej doktryny, zwłaszcza w sy-
tuacji, kiedy w niektórych krajach władze publiczne narzucają 
programy formacyjne sprzeczne z ludzką i chrześcijańską wizją 
seksualności. Kursy formacyjne i przygotowujące do małżeństwa 
powinny być drogą wychowania do wiary i miłości, zaś sam proces 
formacyjny ma zmierzać do rozeznania przez narzeczonych oso-
bistego powołania do małżeństwa119. W procesie przygotowania 
do małżeństwa nie można zaniedbać przygotowania do uroczy-
stości zaślubin, które bardzo absorbuje uwagę nupturientów i ich 
rodzin. Ten czas można ubogacić duchowo, zaś samą celebrację 
ślubną uczynić okazją do skorzystania przez rodzinę z sakramen-
tu pojednania i Eucharystii. Z punktu widzenia duszpasterskie-

117 RK 2015 nr 34.
118 RK 2015 nr 57.
119 Por. RK 2015 nr 57–58. 
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go ceremonia ślubna może być zatem sposobnością do tego, aby 
ludziom sporadycznie uczestniczącym w życiu Kościoła głosić 
Ewangelię i wspomóc ich w ponownym odkryciu wiary i miłości120.

Do osiągnięcia zamierzonych celów stawianych przed całym 
procesem przygotowawczym do małżeństwa i życia w rodzinie 
potrzeba odpowiednio przygotowanych duszpasterzy oraz rodzin 
chcących włączyć się w ten proces i świadczących swoim życiem 
o pięknie miłości małżeńskiej. Z tego powodu konieczne jest za-
dbanie o formację kapłanów, osób konsekrowanych, innych dusz-
pasterzy oraz katechetów. W sposób szczególny w seminariach 
duchownych należy pamiętać o formacji ludzkiej, duchowej, inte-
lektualnej i duszpasterskiej, aby przyszli kapłani byli rzeczywiście 
apostołami rodzin121.

Zakończenie
Podsumowując analizę tematyki przygotowania do małżeństwa, 
jaką znajdziemy we wszystkich dokumentach przygotowujących 
Synod Biskupów poświęcony rodzinie, można zauważyć ciągłość 
w nauczaniu Kościoła i wyczucie potrzeby dobrego duszpaster-
stwa formującego do małżeństwa. W całym procesie przygotowaw-
czym widać pierwszorzędne znaczenie osobistej wiary w Jezusa 
Chrystusa, a w konsekwencji integralnego przyjęcia katolickiej 
nauki o małżeństwie. Podstawą tej nauki jest zawsze słowo Boże 
i wynikające z niego Magisterium Kościoła. Ważne jest jednak, 
aby Kościół miał świadomość, do kogo kieruje swoje przesłanie. 
Dlatego dogłębna analiza socjalno-kulturowa, uwzględniająca 
wszelkie zmiany antropologiczne jest konieczna, by znaleźć od-
powiednią pedagogikę przekazu i odpowiedni dla niej, zrozumia-
ły język. Przygotowanie do małżeństwa jest częścią drogi wiary 

120 Por. RK 2015 nr 59.
121 Por. RK 2015 nr 61.
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i stanowi integralną część całego duszpasterstwa. Należy nie-
ustannie towarzyszyć wszystkim rodzinom, bo w nich wzrastają 
dzieci przyjmujące taki obraz rodziny, jaki znalazły we własnej 
rodzinie generacyjnej. Przykład ten będzie potem owocował w ich 
życiu osobistym wraz ze zdolnością do założenia własnej rodziny, 
w której będą pielęgnowane wszystkie wartości chrześcijańskie, 
wcześniej wyniesione przede wszystkim z rodzinnego domu.

Powagę procesu przygotowawczego do małżeństwa podkreśla 
także analiza włoskiego słowa famiglia (rodzina), której dokonał 
papież Franciszek w przemówieniu na zakończenie prac XIV Zwy-
czajnego Zebrania Generalnego Synodu Biskupów z 24 październi-
ka 2015 roku, kiedy mówił: „Formare – formować nowe pokolenia 
do poważnego przeżywania miłości nie jako indywidualistyczne-
go roszczenia opartego jedynie na «użyj i wyrzuć», ale do wia-
ry w autentyczną miłość, płodną i wieczystą, jako jedyną drogę 
do wyjścia z siebie, aby otworzyć się na drugiego, do wyrwania się 
z samotności, do życia według woli Boga, do pełnej samorealizacji, 
do zrozumienia, że małżeństwo jest «przestrzenią, w której prze-
jawia się miłość Boża: w obronie świętości życia, każdego życia; 
by bronić jedności i nierozerwalności węzła małżeńskiego jako 
znaku łaski Bożej i ludzkiej zdolności do kochania na serio»”122.

122 Franciszek, Przemówienie na zakończenie prac XIV Zwyczajnego Zgromadze-
nia Ogólnego Synodu Biskupów, 25.10.2015, http://w2.vatican.va/content/france-
sco/pl/speeches/2015 /october/documents/papa-francesco_20151024_sinodo-

-conclusione-lavori.html (25.01.2016).
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