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Część 3:
Towarzyszenie małżonkom
w pierwszych latach
życia małżeńskiego

Powaga sakramentu małżeństwa wymaga, aby młodzi małżonkowie nie byli pozostawieni bez opieki duszpasterskiej w pierwszych
latach życia małżeńskiego. Dane statystyczne pokazują bowiem,
że właśnie w tym początkowym okresie młode małżeństwa najczęściej podejmują decyzję o separacji lub rozwodzie1. Wydaje się oczywiste, że młode rodziny powinny znaleźć wsparcie we wspólnocie
Kościoła, który winien otoczyć je szczególną troską duszpasterską.

1. Dotychczasowe duszpasterstwo młodych rodzin
Dla prawodawcy kościelnego duszpasterska opieka nad małżonkami jest naturalną konsekwencją całego przygotowania
do sakramentu małżeństwa, toteż w kan. 1063, 4 stwierdza, że należy świadczyć pomoc małżonkom, „ażeby wiernie zachowując
1
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego z 2015 roku na ogólną
liczbę 65761 rozwodów w Polsce w 2014 roku aż 14482 przypada na małżeństwa
do czterech lat stażu małżeńskiego (por. Główny Urząd Statystyczny, Rocznik demograficzny, Warszawa 2016, s. 247). Analiza ostatnich 10 lat pokazuje, że ok. 20 proc.
rozwodów dotyczy właśnie małżeństw w okresie do czterech lat trwania związku
(por. Główny Urząd Statystyczny, Rocznik demograficzny, Warszawa 2006–2016).
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i chroniąc przymierze małżeńskie, osiągali w rodzinie życie coraz bardziej święte i doskonałe”2. Sobór Watykański II podkreśla,
że rodzina jest szkołą bogatszego człowieczeństwa, dlatego zwrócił
uwagę na wartość spotkania się i pomaganie sobie różnych pokoleń w poszczególnych rodzinach w osiągnięciu mądrości życiowej.
W chrześcijańskim rozwoju rodzin, poza opieką duszpasterską
ze strony kapłanów, istotne są: zmysł chrześcijański u wiernych,
prawe sumienie moralne u ludzi oraz mądrość i doświadczenie
biegłych w naukach świętych3.
Nauka soborowa została rozwinięta w adhortacji Familiaris
consortio Jana Pawła II, gdzie troskę duszpasterską o rodzinę prawidłowo założoną powierza się wszystkim członkom wspólnoty
kościelnej, która ma przygotować małżonków do odpowiedzialnej
postawy w sytuacji doświadczania problemów życia rodzinnego
i wspomagać ich w trudnych chwilach. To przygotowanie, według
nauki papieża, „odnosi się przede wszystkim do młodych rodzin,
które w kontekście nowych wartości i nowej odpowiedzialności
są bardziej niż inne wystawione, zwłaszcza w pierwszych latach
po ślubie, na ewentualne trudności, takie jak te, które są związane
z dostosowaniem się do wspólnego życia czy z przyjściem na świat
dzieci”4. Pomoc dla młodych rodzin powinna pochodzić przede
wszystkim od rodzin bardziej doświadczonych. Może ona przynosić wówczas obustronne korzyści – dzięki przyjaznym kontaktom
starsze rodziny mogą zostać również ubogacone świętością życia
nowych małżonków. Zadaniem Kościoła jest szczególna troska
o wychowanie młodych małżeństw do życia w miłości małżeńskiej5. Za duszpasterstwo rodzin są odpowiedzialne parafie6, ale
2
3
4
5
6

Kan. 1063 nr 4.
Por. GS nr 52.
FC nr 69.
Por. FC nr 69.
Por. FC nr 70.
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szczególną rolę należy przyznać małżonkom we własnej rodzinie,
składającym świadectwo życia zgodnego z planem Bożym7. Choć
nie można zapomnieć o odpowiedzialności duszpasterzy za rodziny powierzone ich pieczy, istotne są „stowarzyszenia rodzin
dla rodzin”, które rozbudzają w wiernych poczucie solidarności,
ułatwiają życie zgodne z Ewangelią, kształtują sumienia według
chrześcijańskich wartości i zachęcają do dzieł wzajemnej miłości,
dzięki której rodziny chrześcijańskie mogą być źródłem światła
i zaczynem dla innych rodzin8.
Uwzględniając wskazania z Familiaris consortio, Papieska Rada
ds. Rodziny sugeruje, aby dyrektoria duszpasterstwa rodzin zatwierdzane przez konferencje episkopatów zajęły się także specjalnym programem kursów dla młodych małżeństw, zwłaszcza
w pierwszych pięciu latach życia małżeńskiego9. Dyrektorium
Duszpasterstwa Rodzin przyjęte 1 maja 2003 roku przez Konferencję Episkopatu Polski przypomina biskupom diecezjalnym o ich
osobistej odpowiedzialności za duszpasterstwo rodzin, konieczności powołania wydziałów duszpasterstwa rodzin w strukturach
kurii diecezjalnych, stworzeniu stanowisk diecezjalnego duszpasterza rodzin i diecezjalnego doradcy życia rodzinnego oraz o konieczności zatroszczenia się w parafiach o organizowanie spotkań
dla młodych małżeństw10. Co prawda, dokument szczegółowo nie
zajmuje się duszpasterstwem rodzin młodych, jednak jego wskazania niewątpliwie obejmują również rodziny w pierwszych latach
życia małżeńskiego.
  7 Por. FC nr 71.
  8 Por. FC nr 72.
  9 Por. Papieska Rada ds. Rodziny, Przygotowanie do sakramentu małżeństwa,
13.05.1996, nr 74, w: Posoborowe dokumenty Kościoła Katolickiego o małżeństwie
i rodzinie, t. 2, dz. cyt., s. 424.
10 Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin, Warszawa 2003, s. 13–16.
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Troska o małżeństwa, zwłaszcza młode, pokazuje małżonkom,
że ich sakramentalny związek jest drogą świętości, gdyż rodzina
jest domowym Kościołem11. Za organizację duszpasterstwa rodzin
odpowiedzialni są biskupi diecezjalni i konferencje episkopatów.
Odpowiednie programy duszpasterskie czy dyspozycje synodów
diecezjalnych powinny uwzględniać złożoność problemów małżeńskich dotykających młode rodziny, dlatego w przygotowaniu
tychże programów konieczne jest zaangażowanie osób wykwalifikowanych i znających ich aktualne trudności12. To prawda,
że sam sakramentalny akt zawarcia małżeństwa kończy pewien
etap w życiu nupturientów, ale otwiera przed nimi nowy, gdyż
małżonkowie mogą w pełni uczestniczyć w duszpasterstwie rodzin, adresowanej do nich katechizacji i podejmowaniu wspólnej
odpowiedzialności za wychowanie dzieci w wierze katolickiej13.
Duszpasterstwo rodzin dotyczące par w pierwszych latach
ich małżeńskiego życia zazwyczaj nie jest traktowane oddzielnie, ale jako integralna część troski pasterskiej o wszystkie rodziny. Biorąc jednak pod uwagę powagę sakramentu małżeństwa
i jego nierozerwalny charakter, koniecznie powinno się tworzyć
duszpasterstwa młodych małżeństw, aby zachować ciągłość
z duszpasterstwem przygotowującym do sakramentu małżeństwa
i nie pozostawić samym sobie młodych ludzi rozpoczynających
nowy etap w życiu. Taką konieczność troski pasterskiej widział
papież Franciszek i z tego powodu również synod poświęcił tej
tematyce swoją uwagę.
11 Por. A. Sammassimo, Definizione giuridica del matrimonio e preparazione
pastorale ad esso, w: O. Fumagalli Carulli, A. Sammassimo, Famiglia e matrimonio
di fronte al Sinodo. Il punto di vista dei giuristi, Milano 2015, s. 418.
12 Por. B. Borsato, L’avventura sponsale. Linee di pastorale coniugale e familiare,
Bologna 2006, s. 138–139.
13 Por. T. Syczewski, Pracownicy duszpasterstwa rodzin w nauczaniu Jana Pawła II i Konferencji Episkopatu Polski, „Roczniki Nauk Prawnych” 21 (2011), s. 217.
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2. Duszpasterstwo młodych małżeństw
w pracach przygotowawczych do synodu
Analiza aktualnej sytuacji społeczno-kulturowej, jakiej dokonano w Dokumencie przygotowawczym do synodu, pokazuje rozpowszechnioną praktykę wspólnego mieszkania przed ślubem czy
też inne sytuacje wymagające uwagi duszpasterskiej, jak: problem
małżeństw aranżowanych, system kastowy, migrację i przeformułowanie idei rodziny, relatywistyczny pluralizm w koncepcji
małżeństwa, postawy dewaluujące trwałość czy wierność życia
małżeńskiego14. Wydaje się zatem konieczne, aby po przeprowadzonym zgodnie ze wskazaniami Kościoła procesie przygotowawczym do małżeństwa sakramentalnego młode rodziny, którym
przybliżono piękno życia w małżeństwie chrześcijańskim, nie
były pozostawione bez odpowiedniej opieki duszpasterskiej. Raz
odkryte piękno orędzia biblijnego o rodzinie należy nieustannie
pogłębiać, zwłaszcza wśród młodych małżeństw, które przyjmują potomstwo i podejmują się odpowiedzialności za jego rozwój
i wychowanie15.
W rozesłanym Kwestionariuszu pojawiły się więc pytania mające na celu przybliżenie aktualnych wysiłków duszpasterskich
w celu pobudzenia ewangelizacyjnego zadania małżonków i rodziny chrześcijańskiej. Samo poznanie bieżącej sytuacji nie jest
wystarczające, dlatego pytano również o propozycje nowych
metod, dzięki którym można by promować rozumienie rodziny
jako „Kościoła domowego”16. Prawdą jest, że choć wiele z pytań
Kwestionariusza dotyczy rodzin w sytuacjach kryzysowych, osób
żyjących w konkubinacie, w separacji, rozwiedzionych, związków
osób tej samej płci17, to jednak znajdują się w nim także takie,
14 Por. Dokument przygotowawczy 2013 nr 1.
15

Por. Dokument przygotowawczy 2013 nr 2.

16 Por. Dokument przygotowawczy 2013 nr 3, 3a.
17

Por. Dokument przygotowawczy 2013 nr 3, 3–4.
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które dotykają kwestii otwartości małżonków na życie18, relacji
wewnątrzrodzinnych oraz nowych wyzwań i propozycji19. Cały
etap przygotowania, zwłaszcza rozesłany Kwestionariusz, miał być
formą słuchania, aby podczas obrad synodalnych „przyjąć konkretną wizję sytuacji rodziny we współczesnym społeczeństwie,
by rozwinąć nową refleksję teologiczną i duszpasterską”20.
Instrumentum laboris, opublikowane 24 czerwca 2014 roku, definiuje rodzinę jako niewyczerpaną skarbnicę oraz źródło życia dla
duszpasterstwa Kościoła, co oznacza, że jego pierwszorzędnym
zadaniem jest głoszenie piękna powołania do miłości21. Pomimo
licznych zagrożeń i trudności, jakie spotykają rodziny współczesne, należy podkreślić silne pragnienie młodych, by wytrwać
w stałym związku małżeńskim, zgodnie z nauczaniem Kościoła22.
Dla tych ludzi opieka duszpasterska adresowana do młodych małżeństw może być wielkim wsparciem. Katecheza i duszpasterstwo
małżeństw nie mogą ograniczyć się jedynie do przygotowania
do małżeństwa, ale powinny polegać na towarzyszeniu parom
małżeńskim poprzez świadectwo innych małżeństw, by ukazać
im piękno małżeństwa przedstawianego w Ewangelii i w Magisterium Kościoła23.
Rodzina w Kościele jest widziana jako dobro, którego nie da się
przecenić. To naturalne środowisko wzrostu życia, szkoła ludzkości, miłości i nadziei dla społeczeństwa. Rodzina jest uprzywilejowaną przestrzenią, w której Chrystus objawia tajemnicę człowieka
i jego powołanie. Nawet jeśli rodziny obiektywnie znajdują się
Por. Dokument przygotowawczy 2013 nr 3, 7.
Por. Dokument przygotowawczy 2013 nr 3, 8–9.
20 A. di Cillo Pagotto, R. F. Vasa, A. Schneider, Opcja preferencyjna na rzecz rodziny…, dz. cyt., s. 13.
21 Por. Instrumentum laboris 2014, Wstęp.
22 Por. Instrumentum laboris 2014 nr 26.
23 Por. Instrumentum laboris 2014 nr 19.
18

19
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obecnie w bardzo trudnej sytuacji, Kościół nie przestaje im towarzyszyć i chce im głosić Ewangelię w ich konkretnej sytuacji
życiowej24. We współczesnym świecie nie brakuje prób zepchnięcia rodziny do sfery czysto prywatnej. Zapomina się w ten sposób,
że jest ona podstawową komórką społeczną, miejscem, gdzie uczymy się żyć razem pomimo różnic25. W tej sytuacji należy promować duszpasterstwo rodzin, które zachęcałoby je do uczestnictwa
w życiu społecznym. Rodziny nie mogą być jedynie przedmiotem
troski ze strony państwa, ale muszą odzyskać rolę podmiotów społecznych, zwłaszcza wobec stojących przed nimi licznych wyzwań,
takich jak: relacje między rodziną i światem pracy, między rodziną
i programami wychowawczymi czy zdolnością łączenia w rodzinie
wielu pokoleń, by nie zagubić młodych i starszych wiekiem26.
Kościół musi towarzyszyć rodzinie na wszystkich etapach jej
rozwoju, ale w sposób szczególny powinien być obecny w życiu
rodzin przeżywających kryzysy. Powinien to czynić za pośrednictwem parafii funkcjonujących jako „rodziny rodzin”27. Stałe
i systematyczne duszpasterstwo, ukazujące małżeństwo jako
powołanie, rodzicielstwo zaś jako prawdziwy dar należy zagwarantować szczególnie rodzinom młodym28. Nie powinno się
porzucać tradycyjnych form duszpasterstwa rodzin, w ramach
których ważną rolę odgrywają pobożność maryjna, święta ludowe i troska o podtrzymywanie tradycji wspólnych śpiewów, które
łączą rodziny. Warte podkreślenia są inicjatywy pielgrzymek rodzinnych, dzięki którym rodzą się relacje przyjaźni i wspólnoty
między rodzinami. Godne pochwały są projekty duszpasterskie
koncentrujące się na lekturze Pisma Świętego czy też modlitwach
24 Por. Instrumentum laboris 2014 nr 31.
25 Por. Instrumentum laboris 2014 nr 33.
26 Por. Instrumentum laboris 2014 nr 34.
27 Por. Instrumentum laboris 2014 nr 46.
28 Por. Instrumentum laboris 2014 nr 49.
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przy okazji rocznicy chrztu dziecka, rocznicy ślubu czy innych
ważnych momentów w życiu rodzinnym29. Zadaniem Kościołów
lokalnych jest znalezienie odpowiedniej formy duszpasterstwa rodzin, tak by nie podejmować tylko sporadycznych inicjatyw, lecz
przygotować stałe formy duszpasterstwa małżeństw, uwzględniające potrzeby miejsca i czasu.
Nadesłane odpowiedzi na pytania Kwestionariusza pokazały,
że niekiedy istnieje niebezpieczeństwo zamykania się wspólnot
na potrzeby innych, zwłaszcza parafii, dlatego zaleca się, by rodziny przynależące do różnych wspólnot i ruchów kościelnych
stanowiły przykład żywego apostolatu i ewangelizacji innych
rodzin. Dokonuje się to przede wszystkim dzięki wiarygodnemu
świadectwu wierności w życiu małżeńskim, wzajemnemu poszanowaniu, jedności i otwartości na życie30. To właśnie świadectwo
życia małżeństw jest kluczem w promowaniu autentycznego i wyrazistego duszpasterstwa rodzin. Świadectwo życia jest elementem powtarzającym się we wszystkich odpowiedziach na pytania
Kwestionariusza, i nie chodzi tylko o świadectwo życia zgodnego
z czysto prawnymi i niekiedy surowymi zasadami życia rodzin
chrześcijańskich, ale o piękno i radość wypływające z przyjęcia
przesłania ewangelicznego w małżeństwie i w życiu rodzinnym31.
Chociaż mogłoby się wydawać, że propozycje duszpasterskie
dla rodzin młodych niczym nie różnią się od duszpasterstwa pozostałych rodzin, to jednak dotarcie do młodych małżeństw z konkretnymi pastoralnymi propozycjami jawi się tu jako szczególnie
istotne. Chodzi o przekonanie ich, że duszpasterstwo nie polega
jedynie na przygotowaniu do sakramentów, w tym do małżeństwa, ale na nieustannym towarzyszeniu wiernym we wszystkich
29 Por. Instrumentum laboris 2014 nr 57.
30 Por. Instrumentum laboris 2014 nr 58.
31

Por. Instrumentum laboris 2014 nr 60.
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stanach życia. Dobrą okazją może być samo przygotowanie do sakramentu małżeństwa, ale zawarcie sakramentu nie jest celem,
tylko istotnym etapem w życiu młodych ludzi, którzy we wspólnocie Kościoła winni widzieć przyjacielskie wsparcie na nowej drodze. W omawianym dokumencie podkreśla się, że w sytuacjach,
w których wiara w rodzinach jest słaba albo wręcz nieobecna, parafie i Kościół jako taki nie są widziane jako pomocne. Wynika
to prawdopodobnie z błędnego i moralizatorskiego rozumienia
życia kościelnego. Ideał życia małżeńskiego i rodzinnego wydaje
się wtedy nieosiągalną i frustrującą metą, a nie zachętą do podjęcia możliwej do przejścia drogi, na której uczymy się przeżywać
nasze powołanie i misję. Więcej, takie oderwanie ideału życia rodzinnego i małżeńskiego od rzeczywistości, kryzys w małżeństwie,
w rodzinie prowadzą do kryzysu wiary. Z tego powodu Kościół
musi postawić sobie pytanie, w jaki sposób może podjąć skuteczne kroki duszpasterskie, aby dotrzeć do małżeństw i rodzin zagłębiających się w kryzysie32.
Wśród najbardziej widocznych problemów w życiu małżeńskim, zwłaszcza na początku wspólnej drogi, są trudności w relacjach wewnątrzmałżeńskich i wewnątrzrodzinnych. Z czasem
prowadzi to do zaniku dialogu między małżonkami, a w konsekwencji do zaniku doświadczenia bycia kochanym i kochającym33.
Niebezpieczeństwem w życiu małżeńskim jest szerząca się kultura komunikacji za pomocą środków technicznych, co prowadzi do powstawania i pielęgnowania wirtualnych relacji między
członkami rodziny, gdzie środki komunikacji i internet zastępują
prawdziwe więzi rodzinne. Istnieje poważne niebezpieczeństwo,
że świat relacji wirtualnych stanie się rzeczywistością zastępczą,

32 Por. Instrumentum laboris 2014 nr 62.
33 Por. Instrumentum laboris 2014 nr 64.
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zwłaszcza w Europie, Ameryce Północnej i Azji34, ale w sposób
szczególny pośród młodych małżeństw, które są bardziej niż inne
wystawione na ryzyko wpływu świata wirtualnego na realne życie
rodzinne.
Pośród problemów poruszonych przez Instrumentum laboris
z 2014 roku mających silny wpływ na życie małżeńskie i rodzinne,
szczególnie młodych małżeństw, znajduje się również problem
niepewności zatrudnienia. Elastyczność czasu pracy i wydłużający się czas pracy, często obejmujący także niedziele, pozbawia
rodziny możliwości bycia razem, a młode rodziny szansy przeżywania początku swego związku w spokoju i tworzenia pewnej
intymności rodzinnej. Narastający problem bezrobocia lub strach
przed utratą pracy mają dewastujący wpływ na życie rodzinne,
w sposób szczególny wśród młodych małżeństw, które dopiero budują pewne gwarancje ekonomiczne dla bytu rodziny; powoduje
to napięcia w relacjach rodzinnych, zamykanie się w sobie członków rodziny i rosnący niepokój35. Jeszcze poważniejszy problem
stanowi emigracja zarobkowa i tym samym opuszczenie rodziny,
do czego – z powodów ekonomicznych – zmuszeni są najczęściej
ojcowie i mężowie36. Wszystkie te niebezpieczeństwa winny być
brane pod uwagę w duszpasterstwie młodych małżeństw, aby młode rodziny nie były pozostawione samym sobie, lecz miały wsparcie we wspólnocie Kościoła.

3. Tematyka duszpasterstwa młodych małżeństw
w pracach synodalnych
Duszpasterstwo młodych małżeństw nie powinno ograniczać się
jedynie do mówienia, co należy robić i jak postępować. Kościół
34 Por. Instrumentum laboris 2014 nr 68.
35 Por. Instrumentum laboris 2014 nr 70.
36 Por. Instrumentum laboris 2014 nr 72.
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powinien być obecny w życiu nowo założonych rodzin, dzieląc
z nimi nadzieje, pragnienia i problemy. Taka postawa świadczy
o jego wiarygodności we współczesnym świecie37. Jak zauważa
kard. P. Erdő w Relatio post disceptationem, współczesne rodziny cierpią najbardziej z powodu samotności, co wynika między
innymi z problemów społeczno-ekonomicznych38. Podkreśla
się, że pierwsze lata życia małżeńskiego są najważniejszym i najdelikatniejszym okresem, w którym pary małżeńskie wzrastają
w pojmowaniu istoty małżeństwa oraz nowych wyzwań. Opieka
duszpasterska powinna więc wyjść poza zwykłą formę celebracji
sakramentu, a nowo powstałe rodziny winny znaleźć w parafiach
odpowiednie dla nich miejsce. W duszpasterstwie młodych rodzin
należy zwracać uwagę na bardzo aktualny problem przyjęcia potomstwa. Młode małżeństwa trzeba także zachęcać do tworzenia
wspólnot modlitwy, promując w ten sposób rozwój duchowości
rodziny39. Papież Franciszek zachęca biskupów do wychodzenia
naprzeciw swoim wiernym, w tym także młodych małżeństw, mówiąc: „pierwszym obowiązkiem [pasterzy] jest karmienie owiec,
karmienie owczarni, którą powierzył im Pan, i staranie się, by gościnnie, po ojcowsku, miłosiernie, bez fałszywych lęków przyjmować zagubione owce. Tutaj się pomyliłem. Powiedziałem
przyjmować, ale trzeba wyjść i ich szukać”40.
Relatio synodi z 2014 roku, analizując aktualną sytuację socjalno-kulturową rodzin w świecie, zauważa, że rodziny czują się
często opuszczone ze względu na brak zainteresowania ze strony
instytucji. Z tego powodu borykają się z problemami dotyczącymi
przyjęcia rodzącego się życia, postrzegania osób starszych w rodzinie jako ciężaru, rozprzestrzeniania się zaburzeń uczuciowych,
37 Por. RAD 2014 nr 4c.
38 Por. RPD 2014 nr 5.
39 Por. RPD 2014 nr 35.
40 LPF 2014.
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co prowadzi niekiedy do przemocy w rodzinie41. W takim kontekście socjalno-kulturowym Kościół widzi potrzebę niesienia prawdy i nadziei. Przyjmuje ludzi z ich konkretną egzystencją, chce
wspierać ich poszukiwania, umacniać pragnienie Boga i chęć bycia częścią Kościoła42. W opinii ojców synodalnych to kryzys wiary
doprowadził do kryzysu małżeństwa i rodziny, a w konsekwencji
doszło do przerwania przekazu wiary dzieciom przez rodziców43.
Małżeństwo jest powołaniem, dlatego Kościół musi realizować projekty towarzyszenia rodzinom, by z przekazem treści wiary łączyło
się także doświadczenie życia wspólnoty kościelnej44. W duszpasterstwie młodych małżeństw nie powinno zabraknąć obecności
i świadectwa rodzin doświadczonych. Ich wspólne spotkania powinny przyczyniać się do krzewienia wiary, rozwoju życia duchowego rodzin i solidarności w konkretnych potrzebach życiowych45.
Potrzeba duszpasterskiej opieki nad młodymi małżeństwami
i rodzinami została zauważona także w Instrumentum laboris
na XIV Zwyczajne Zebranie Generalne Synodu Biskupów w 2015
roku. Podkreśla się w nim ścisłą więź, jaka łączy Kościół z rodzinami.
Stwierdza się, że odpowiedzialność za nowe rodziny, umocnione
przez sakrament małżeństwa, niesie ze sobą konieczność wspomagania i promowania rodzin we wspólnocie chrześcijańskiej i we
współczesnym świecie. Na mocy sakramentu każda rodzina chrześcijańska staje się bowiem dobrem Kościoła, natomiast Kościół jest
dobrem dla każdej rodziny chrześcijańskiej. W konsekwencji odpowiedzialność za zachowanie sakramentalnej godności małżeństwa
spoczywa zarówno na samych małżonkach, jak i na całej eklezjalnej

Por. RS 2014 nr 6.
Por. RS 2014 nr 11.
43 Por. RS 2014 nr 32.
44 Por. RS 2014 nr 36.
45 Por. RS 2014 nr 40.
41

42
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wspólnocie46. Zadaniem Kościoła jest ugruntowanie we współczesnych rodzinach świadomości przynależności do wspólnoty wiary,
dzięki czemu będą odkrywały radość bycia we wspólnocie z innymi
rodzinami, by służyć dobru społecznemu. Należy sobie życzyć, aby
powstawały małe wspólnoty rodzin będących świadkami wartości ewangelicznych oraz zapewniających ciągłość duszpasterstwa
młodzieży i rodzin47. Duszpasterskie otwarcie na młode małżeństwa jest wskazane tym bardziej dlatego, że w pierwszych latach
trwania związku dochodzi często do izolowania i zamykania się
małżonków. Z tego powodu młode rodziny powinny doświadczać bliskości wspólnoty wierzących oraz dzielenia się doświadczeniami życia małżeńskiego, co może im pomóc w dojrzewaniu
do większej świadomości piękna i wyzwań w życiu małżeńskim48.
Tematyka zarysowana przez Instrumentum laboris była przedmiotem refleksji kręgów dyskusyjnych. W relacji kręgu francuskiego (Circulus Gallicus „A”) podkreśla się problem prokreacji
i otwartości na nowe życie, który powinien być przedmiotem
refleksji w duszpasterskiej posłudze młodym małżeństwom żyjącym w świecie, gdzie dominuje mentalność antykoncepcyjna49.
Circulus Gallicus „B” zwraca uwagę na konieczność towarzyszenia
małżeństwom przez duszpasterzy w różnych skomplikowanych
sytuacjach życiowych50, Circulus Anglicus „A” podkreśla natomiast
potrzebę cierpliwego i jasnego tłumaczenia chrześcijańskiej wizji
małżeństwa, również w chrześcijańskich rodzinach51. W duszpasterstwie rodzin należy znaleźć odpowiedni i zrozumiały język,
zwłaszcza jeśli chodzi o przedstawianie niekiedy trudnej do zaak46 Por. Instrumentum laboris 2015 nr 59.
47

Por. Instrumentum laboris 2015 nr 72.

48 Por. Instrumentum laboris 2015 nr 97.
49 RDC 2015c, Circulus Gallicus „A”.
50 Por. RDC 2015c, Circulus Gallicus „B”.
51

Por. RDC 2015c, Circulus Anglicus „A”.
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ceptowania przez współczesnego człowieka nauki encykliki Pawła VI Humanae vitae52. Circulus Italicus „A” sugeruje pogłębianie
tematu modlitwy w rodzinach, nowe odkrywanie wartości sakramentów i życia sakramentami, bez pomijania aktualnych problemów przedstawionych w Humanae vitae odnośnie do sumienia
i zasad moralnych53. Nie można pominąć także oczekiwania wyrażonego przez Circulus Italicus „B”, aby duszpasterze starali się
znaleźć jakikolwiek sposób, zgodny z nauką Kościoła, dotarcia
do wszystkich rodzin, również tych, które pogubiły się w życiu54.
Circulus Italicus „C” podkreślił z kolei, że rodzina jest podmiotem
ewangelizacji, a nie jedynie przedmiotem troski duszpasterskiej.
Sam moment celebracji liturgicznej sakramentu małżeństwa jest
„progiem wiary” małżonków, zaś Kościół powinien zaangażować
się na wzór Chrystusa, który klęka przed innymi, myjąc im nogi.
Oznacza to, że Kościół powinien z pokorą służyć wszystkim wiernym, niezależnie od ich sytuacji życiowej55.
Wszelkie sugestie i refleksje ojców synodalnych znalazły swoje
zwieńczenie w Relacji końcowej Synodu Biskupów dla Ojca Świętego Franciszka z 24 października 2015 roku. Jeden z akapitów
został poświęcony tematyce pierwszych lat życia rodzinnego,
określonych jako istotny i delikatny okres, w którym małżeństwa
wzrastają w świadomości swojego powołania. Nie dziwi zatem konieczność duszpasterskiego towarzyszenia młodym małżeństwom
od samego momentu celebracji sakramentu. Podstawowym
miejscem otaczającym troską młodych małżonków jest parafia,
w której wszelkie stowarzyszenia, ruchy kościelne, wspólnoty,
a zwłaszcza bardziej doświadczone małżeństwa powinny stworzyć
atmosferę otwartości na nowe małżeństwa, po to, by wraz z nimi
52 Por. RDC 2015c, Circulus Anglicus „C”.
53 Por. RDC 2015c, Circulus Italicus „A”.
54 Por. RDC 2015c, Circulus Italicus „B”.
55 Por. RDC 2015c, Circulus Italicus „C”.
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przeżywać doświadczenie wiary. Jak we wcześniejszych dokumentach z prac synodalnych, tak i w Relacji końcowej podkreśla się
znaczenie duchowości rodzinnej, modlitwy, uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii oraz rodzinnych spotkań przyczyniających
się do rozwoju życia duchowego i zaradzania konkretnym potrzebom. Pogłębiając więzi między młodymi małżeństwami, można
zapobiec pojawiającym się często w pierwszych latach życia małżeńskiego tendencjom do skupiania się wyłącznie na własnych
problemach i izolowania się od wspólnoty. To dzięki duszpasterstwu młodych rodzin można z jednej strony zapobiec frustracji
wielu młodych małżeństw z powodu niespełnionego pragnienia
posiadania dzieci, a z drugiej zachęcać małżonków do otwartości na dar życia i radosnego przyjmowania go. Bliskość wspólnoty
wierzących w Chrystusa, jej życzliwe i dyskretne wsparcie mogą
pomóc przezwyciężyć pojawiające się na progu życia małżeńskiego symptomy kryzysu, prowadzące niejednokrotnie do separacji56.
Potrzeba objęcia duszpasterską opieką rodziny pociąga za sobą
konieczność odpowiedniego przygotowania kandydatów do kapłaństwa, aby w przyszłości mogli stać się apostołami rodzin. Także
duchowni i asystenci duszpasterzy potrzebują formacji stałej, aby
wspomagać innych w dojrzewaniu emocjonalnym i psychologicznym, co jest niezbędne w duszpasterskim towarzyszeniu rodzinom57.
Poza duszpasterską troską o rodziny potrzebne jest promowanie odpowiedniej polityki dotyczącej rodziny, dodającej otuchy
przede wszystkim osobom przeżywającym trudności58. Niewielkie możliwości zatrudnienia osób młodych albo prowizoryczna
i selektywna oferta pracy nie tylko utrudniają młodzieży decyzję o zawarciu małżeństwa59, ale i przyczyniają się do emigracji
56 Por. RK 2015 nr 60.
57 Por. RK 2015 nr 61.
58 Por. RK 2015 nr 12.
59 Por. RK 2015 nr 14.
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młodych małżeństw lub życia w faktycznej separacji, ze względu
na konieczność podejmowania pracy daleko od domu. Taka sytuacja nie pozwala młodym rodzinom budować stabilności, niekiedy przyczynia się do odkładania decyzji o posiadaniu potomstwa,
budzi frustracje i ostatecznie osłabia rodziny.

Zakończenie
Konieczność objęcia młodych małżeństw troską duszpasterską
jest naturalną konsekwencją całej aktywności pastoralnej Kościoła. Na wszystkich etapach prac synodalnych widać postulat
towarzyszenia duszpasterskiego tym, którzy są na etapie pierwszych lat życia małżeńskiego. Obszerna analiza socjalno-kulturowa prowadzi do wniosku, że w obliczu rosnącego u ludzi młodych
lęku przed podjęciem trwałej decyzji o założeniu rodziny i zawarciu małżeństwa sakramentalnego Kościół musi dać świadectwo,
że nie tylko przygotowuje do sakramentu małżeństwa, ale i nieprzerwanie towarzyszy małżonkom w ich życiu. Duszpasterstwo
młodych rodzin jest naturalną konsekwencją przygotowania do sakramentu małżeństwa i jego celebracji. Włącza się ono w ogólny
plan duszpasterski Kościoła, obejmujący wszystkich wiernych
na wszystkich etapach ich życia. Towarzysząc młodym rodzinom,
Kościół żyje ich radościami i problemami, a przez to jest im bliski.
Młode małżeństwa i młode rodziny powinny czuć się częścią całej wspólnoty kościelnej. Wówczas będą też mogły wychowywać
swoje potomstwo według wartości płynących z Ewangelii i przekazywać żywą wiarę swoim dzieciom.
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