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Część 4:  
Duszpasterska troska  
o rodziny zranione

Wprowadzenie
Duszpasterstwo rodzin jest jednym z ważniejszych obszarów 
działalności Kościoła, który mając świadomość odpowiedzial-
ności i zadań, jakie spoczywają na rodzinach, wiele razy właśnie 
do rodzin adresował swoje enuncjacje. Wystarczy wymienić takie 
dokumenty, jak: Jana Pawła II Adhortację apostolską Familiaris 
consortio o zadaniach rodziny w świecie współczesnym z 1981 
roku1 czy też tegoż papieża – List do rodzin Gratissimam sane 
z roku 19942.

Także prawo kanoniczne zawiera przepisy, zgodnie z którymi 
duszpasterze mają obowiązek troszczyć się o to, aby własna wspól-
nota kościelna świadczyła wiernym pomoc, dzięki której otrzy-
mują oni pouczenie o obowiązkach małżonków i chrześcijańskich 

1 Joannes Paulus PP. II, Adhortatio apostolica Familiaris consortio de Fami-
liae Christianae muneribus in mundo huius temporis, 22.11.1981, AAS 74 (1982), 
s. 81–191; tekst polski: Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio, 
Wrocław 1994.

2 Joannes Paulus PP. II, Litterae Gratissimam sane familiis datae ipso volvente 
sacro Familiae anno MCMXCIV, 2.02.1994, AAS 86 (1994), s. 868–925; tekst polski: 
Jan Paweł II, List apostolski Gratissimam sane z okazji Roku Rodziny 1994, w: Na-
uczanie Kościoła Katolickiego, Kraków 2003.



rodziców (kan. 1063 nr 13). Odbywa się to w ramach przygotowa-
nia do małżeństwa oraz poprzez inną działalność duszpasterską 
wobec rodzin (kan. 529 § 1, kan. 768 § 2, kan. 776, kan. 1128, kan. 
1063 nr 3).

W optyce duszpasterskiej są nie tylko rodziny sakramental-
ne, lecz także rodziny osób, które „zawarły małżeństwo cywilne, 
rozwiedzionych żyjących w nowych związkach, lub które jedynie 
mieszkają razem”4. Z socjologicznego i faktycznego punktu wi-
dzenia są to prawdziwe rodziny. Co więcej, pomimo braku sakra-
mentalności takich związków, czy też nawet braku jakiekolwiek 
legalizacji ich życia, także wobec prawa państwowego, osoby takie, 
dzięki łasce chrztu lub bierzmowania niejednokrotnie mają odwa-
gę „do czynienia dobra, troszczenia się z miłością jedno o drugie 
i służenia wspólnocie, w której żyją i pracują”5.

Zadaniem Kościoła nie jest więc milczące ignorowanie takich 
rodzin czy też ich ustawiczne napominanie, ale „ukazanie im Bo-
żej pedagogii łaski w ich życiu i dopomożenie w osiągnięciu peł-
ni planu Boga. Idąc za spojrzeniem Chrystusa, którego światło 
oświeca każdego człowieka”6. Dlatego też duszpasterze i cała 
wspólnota powinni okazywać takim rodzinom specjalną troskę, 
by ich członkowie nie czuli się odłączeni od Kościoła, w którego 
życiu mogą i powinni uczestniczyć jako osoby ochrzczone (zob. 
KKK nr 1651)7.

3 Cytowane kanony pochodzą z Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli 
PP. II promulgatus, 25.01.1983, AAS 75 (1983), cz. 2, s. 1–301; tekst łacińsko-polski:  
Kodeks prawa kanonicznego, przekład zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu 
Polski, Poznań 1984.

4 RS 2014 nr 25.
5 RS 2014 nr 25.
6 RS 2014 nr 25.
7 Szeroko o tym pisze T. Borutka, Kościół wobec rozwiedzionych cywilnie zaślu-

bionych, Bielsko-Biała 1994.
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Celem niniejszego artykułu jest analiza tego, w jaki sposób ojco-
wie synodalni ujęli w dokumentach związanych z III Nadzwyczaj-
nym Zebraniem Generalnym Synodu Biskupów duszpasterstwo 
osób żyjących w rodzinach wymagających specjalnej troski dusz-
pasterskiej.

1. Postulaty wobec duszpasterstwa osób żyjących 
w sytuacjach nieregularnych w Relatio synodi
Osoby rozwiedzione i zawierające nowy związek cywilny, ale tak-
że ci, którzy bez żadnego związku prowadzą życie wspólne, czyli 
osoby będące w wolnych związkach, a zatem bez formalizacji 
prawnej czy konwencjonalnej8 – jak zapisano w Relatio synodi – 

„należą do Kościoła, potrzebują miłosiernego i dodającego otuchy 
zainteresowania duszpasterskiego”9. Sytuacje te, które można 
za Familiaris consortio nazwać sytuacjami nieregularnymi, wy-
magają od Kościoła i jego duszpasterzy odpowiedniego podejścia. 
Ta specyficzna relacja duszpasterska będzie się wyrażała w „po-
mocy i towarzyszeniu”10.

1.1. Postulat 1: poznać sytuację

Duszpasterze powinni przede wszystkim rozróżniać poszczególne 
sytuacje życiowe, prawne oraz kanoniczne.

Zdaniem Kościoła każda forma legalnego związania osób 
i wraz z tym przyjęcia pewnych prawnych zobowiązań powinna 
być dla duszpasterzy zwiastunem dobrego kierunku zmian, któ-
rych pełnię, o ile są ku temu prawne warunki, urzeczywistni się 
w sakramentalnym małżeństwie. „Kiedy związek osiąga znaczną 
stabilność poprzez więź publiczną, charakteryzuje się głębokim 

  8 Zob. R. Sobański, Wpływ mentalności wolnych związków na ważność zgody 
małżeńskiej, „Annales Canonici” 4 (2008), s. 6.

  9 RS 2014 nr 26.
10 RS 2014 nr 44.
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uczuciem, odpowiedzialnością w odniesieniu do potomstwa, 
zdolnością do przezwyciężania prób, to może być przeżywany 
jako okazja, której należy towarzyszyć w rozwoju ku sakramento-
wi małżeństwa”11. W małżeństwach tylko cywilnych, a nawet – za-
chowując należne rozróżnienie – w konkubinatach, należy szukać 
elementów pozytywnych i wydobywać je.

Synod, w ślad za Instrumentum laboris z 2014 roku nr 81, za-
uważa także zjawisko rosnącej liczby par, które współżyją ad expe-
rimentum, czyli bez żadnego małżeństwa – ani kanonicznego, ani 
cywilnego12.

Inną sytuacją są rodziny zranione, czyli te, które doświadczyły 
rzeczywistego i prawnego rozpadu małżeństwa przez separację 
cywilną lub rozwód. Rozwód i separacja są bowiem zawsze raną 

„powodującą pogłębienie cierpień małżonków”13. Jednakże „Jeśli 
rozwód cywilny pozostaje jedynym możliwym sposobem zabez-
pieczenia pewnych słusznych praw, opieki nad dziećmi czy obrony 
majątku, może być tolerowany, nie stanowiąc przewinienia mo-
ralnego”14.

Każda z tych form wymaga nawiązania dialogu duszpaster-
skiego, którego celem ze strony duszpasterzy będzie „poznanie 
elementów ich [tj. małżonków – P. K.] życia, które mogą prowa-
dzić do większego otwarcia na Ewangelię małżeństwa w całej jej 
pełni”15. Takie działania muszą być podejmowane w sposób kon-
struktywny, jako próba przekształcenia tych związków w małżeń-
stwa i rodziny żyjące według wskazań Ewangelii16.

11 RS 2014 nr 27.
12 Zob. RS 2014 nr 42.
13 RS 2014 nr 45.
14 KKK nr 2382.
15 RS 2014 nr 41.
16 Zob. RS 2014 nr 43.
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1.2. Postulat 2: wysłuchać

Istotne jest poznanie sytuacji zewnętrznej, co oznacza, że samo 
rozpoznanie pod względem prawnym nie wystarcza. „Każda 
rodzina musi być przede wszystkim wysłuchana z szacunkiem 
i miłością”17. Koniecznie należy poznać historię rodziny i osób 
ją tworzących: „Wysłuchać i dowartościować cierpienie tych, 
którzy doświadczyli niesprawiedliwie separacji, rozwodu lub 
porzucenia lub zostali zmuszeni, wskutek maltretowania przez 
współmałżonka, do zerwania pożycia”18.

1.3. Postulat 3: przekazać prawdę z miłością

W kontaktach z osobami żyjącymi w sytuacjach nieregularnych 
należy zawsze z miłością przedstawiać prawdę o tych sytuacjach. 
W ten sposób unika się osądzania i, co się z tym łączy, kategoryzowa-
nia osób, a także wykracza poza współczucie19. Nie powinno się też 
ukrywać moralnej oceny stanów nieregularnych. Prawda o sytuacji 
ma dotyczyć kilku elementów. Pierwszym z nich jest obiektywny 
opis sytuacji osób pod względem moralnym i prawnym czy kano-
nicznym oraz wynikająca z tego pozycja w Ludzie Bożym. Drugim 
elementem jest wskazanie dróg zmiany tej sytuacji lub, jeżeli nie 
jest to możliwe, ukazanie form duchowego i moralnego rozwoju.

To zwracanie się z miłością do osób żyjących w nieregularnych 
z punktu widzenia katolickiego sytuacjach wynika z misyjności 
Kościoła.

1.4. Postulat 4: zmienić język

W tym kontekście ojcowie synodalni zwrócili uwagę na potrzebę 
zmiany języka20. Język prawa powinien zostać zastąpiony językiem 

17 RS 2014 nr 46.
18 RS 2014 nr 47
19 Zob. RS 2014 nr 27.
20 Zob. RS 2014 nr 33.
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ewangelicznej miłości. Nie chodzi bowiem tylko o przedstawienie 
norm, nawet tych fundamentalnych, ale o zaproponowanie war-
tości językiem Ewangelii21.

1.5. Postulat 5: okazać miłosierną miłość

Osobom, którym przekazano prawdę o ich sytuacji, należy okazać 
miłość miłosierną. Zgodnie z teologicznym aksjomatem „Miło-
sierna miłość tak jak przyciąga i łączy, tak też przekształca”22.

Miłosierna miłość powinna się wyrażać w bacznym i pełnym 
troski towarzyszeniu osobom, po to by przywracać „nadzieję i za-
ufanie, jak światło latarni morskiej czy też pochodnia wniesiona 
pośród ludzi, by oświecić tych, którzy stracili kurs czy też są w środ-
ku burzy”23. Relatio synodi mówi wprost o „duszpasterstwie miło-
ści i miłosierdzia”, którego celem jest „odzyskanie osób i relacji”24.

1.6. Postulat 6: szukać nowych rozwiązań

Należy zauważyć, że na synodzie mówiono jasno o „konieczności 
odważnych decyzji duszpasterskich” i zauważono, że „potrzebne 
są nowe drogi duszpasterskie, które wychodziłyby od faktycznej 
rzeczywistości sytuacji słabości rodzinnych”25. Jednakże rozwiąza-
nia te zawsze muszą potwierdzać z całą mocą „wierność Ewangelii 
rodziny”26.

Jedną z tych nowych dróg duszpasterskich było zrealizowane 
przez motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus27 usprawnienie 

21 Zob. RS 2014 nr 33.
22 RS 2014 nr 28.
23 Zob. RS 2014 nr 28. Por. EG nr 169.
24 RS 2014 nr 44
25 RS 2014 nr 45.
26 RS 2014 nr 45.
27 Franciszek, List apostolski motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, Tarnów 

2015.
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procedury orzeczenia nieważności małżeństwa, a usunięcie wy-
magania konieczności podwójnego zgodnego orzeczenia w tych 
sprawach, czy też proces doraźny, który miałby być stosowany 
w przypadku oczywistej nieważności małżeństwa. Inne postulaty 
w tej dziedzinie to darmowość procedur stwierdzenia przypad-
ków nieważności małżeństwa, a także przygotowanie dostatecznej 
liczby pracowników, duchownych i świeckich, poświęcających się 
temu pierwszoplanowo28.

Kolejny postulat, który wybrzmiał głośno za sprawą środków 
społecznego przekazu, dotyczył możliwości „dostępu rozwiedzio-
nych, którzy ponownie zawarli związki małżeńskie, do sakramen-
tów pokuty i Eucharystii”29.

Głosy w tej kwestii były zróżnicowane, lecz można generalnie 
powiedzieć, że rozłożyły się na dwa obozy. Jedni ojcowie synodal-
ni opowiadali się za utrzymaniem obecnej dyscypliny, czyli zaka-
zem dostępu do tych sakramentów dla rozwiedzionych żyjących 
w nowych związkach. Inni natomiast opowiadali się za „przyję-
ciem [tychże osób – P. K.] do stołu eucharystycznego w pewnych 
szczególnych sytuacjach i pod ściśle określonymi warunkami”30. 
To drugie rozwiązanie miałoby zastosowanie głównie w przypad-
kach nieodwracalnych i związanych ze zobowiązaniami moralny-
mi wobec dzieci31.

W podsumowaniu trzeba zauważyć ciągłość troski Kościo-
ła o rodziny będące w sytuacjach nieregularnych. Co do zasady 
nauczanie Kościoła w tym względzie nie zmieniło się od lat 80. 
ubiegłego stulecia.

28 Zob. RS 2014 nr 49.
29 RS 2014 nr 52.
30 RS 2014 nr 52.
31 Zob. RS 2014 nr 52.
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2. Towarzyszenie jako metoda  
opieki duszpasterskiej
Rozdział III części III Relacji końcowej zatytułowano Towarzy-
szenie duszpasterskie rodzinie. Wyznacznikiem drogi i sposo-
bów towarzyszenia jest „Słowo Boże w historii, która osiąga swój 
szczyt w Jezusie Chrystusie będącym «Drogą, Prawdą i Życiem» 
dla każdego mężczyzny i kobiety, którzy stanowią rodzinę”32. 
Zaś „Kościół jest powołany, aby towarzyszyć religijności prze-
żywanej w rodzinach, aby ją ukierunkować ku sensowi ewange- 
licznemu”33.

O towarzyszeniu małżeństwom i rodzinom autorzy dokumen-
tu piszą wielokrotnie, przedstawiając sytuacje życiowe, z których 

„płynie potrzeba towarzyszenia”34. Należą do nich: pierwsze lata 
małżeństwa jako okres istotny i delikatny, w którym małżeństwa 
wzrastają w świadomości swojego powołania i misji35; szczegól-
ne sytuacje nadzwyczajne, wynikające z przypadków przemocy 
domowej i nadużyć seksualnych36; moralne problemy związane 
z przekazywaniem życia w rodzinach37; sytuacje rodzin, w których 
żyją osoby o skłonnościach homoseksualnych38; sytuacje, w któ-
rych małżeństwo się rozpadło – jedna ze stron została opuszczona, 
czy też zmuszona przerwać współżycie nacechowane nieustan-
nym i poważnym znęcaniem się39; sytuacje, w których małżonko-
wie przeżywają problemy w swoich relacjach40.

32 RK 2014 nr 35.
33 RK 2015 nr 6.
34 RK 2015 nr 60.
35 Zob. RK 2015 nr 60.
36 Zob. RK 2015 nr 60.
37 Zob. RK 2015 nr 62–63.
38 Zob. RK 2015 nr 76.
39 Zob. RK 2015 nr 78.
40 Zob. RK 2015 nr 81.
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W dokumencie określono jakość duszpasterskiego towarzy-
szenia rodzinie: powinno być przyjazne41, specjalistyczne42, dusz-
pasterskie43. Wskazano również, na czym powinno ono polegać. 
Kościół ma być jak towarzysz, który „utożsamia się z radościami 
i nadziejami, smutkami i niepokojami każdej rodziny, uczestni-
cząc w nich z miłością. Dla Kościoła być blisko rodziny jako towa-
rzysz w drodze oznacza przyjąć postawę mądrze zróżnicowaną: 
czasami trzeba trwać u boku i słuchać w milczeniu; innym razem 
trzeba iść z przodu, aby wskazać, jaką drogę trzeba przejść; jesz-
cze innym razem właściwe jest pójść za rodziną, wspierać i doda-
wać otuchy”44.

W tym miejscu można podnieść wątpliwość, czy takie formy 
towarzyszenia są kościelną metodą duszpasterską. Wydaje się, 
że z typowo kościelnego zadania bycia przewodnikiem akcent 
przesuwa się w stronę bycia towarzyszem. Tymczasem Kodeks 
prawa kanonicznego akcentuje zadanie kierownicze, czyni to przy 
regulacjach dotyczących nauczycielskiego zadania Kościoła – kan. 
749 § 1 i § 2, kan. 750, kan. 752, kan. 753 oraz przy podstawowych 
zadaniach biskupów (kan. 375 § 145) i proboszczów (kan. 519)46. 
Natomiast o towarzyszeniu jest mowa w Kodeksie prawa kano-

41 Zob. RK 2015 nr 89.
42 Zob. RK 2015 nr 23 i 77.
43 Zob. RK 2015 nr 62.
44 RK 2015 nr 77.
45 Kan. 375 § 1: „Biskupi, którzy z Bożego postanowienia są następcami Apo-

stołów, przez Ducha Świętego, który został im dany, są ustanawiani w Kościele pa-
sterzami, ażeby byli nauczycielami, kapłanami świętego kultu i sprawującymi po-
sługę rządzenia.

46 Kan. 519: „Proboszcz jest własnym pasterzem zleconej sobie parafii, podej-
mującym pasterską troskę o powierzoną mu wspólnotę pod władzą biskupa die-
cezjalnego. Powołany jest do uczestnictwa w posłudze Chrystusa, ażeby dla tejże 
wspólnoty wykonywał zadania nauczania, uświęcania i kierowania, przy współpra-
cy także innych prezbiterów i diakonów oraz niosących pomoc wiernych świeckich, 
zgodnie z przepisami prawa”.
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nicznego tylko w przepisach dotyczących chrzestnego47 i świad-
ka bierzmowania48. Już prima facie widać, że towarzyszenie jest 
z zasady w gestii wiernych świeckich, a do duszpasterskich metod 
należy nauczanie, czyli przewodzenie.

W tym miejscu można przywołać ewangeliczną scenę, w której 
Pan Jezus mówi do uczniów: „Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się 
staniecie rybakami ludzi” (Mk 1, 17). Należy podkreślić słowa: 

„idźcie za Mną”, a więc nie „przede Mną” czy „obok Mnie”. Użyte 
w tym wersie greckie słowo ὀπίσω (w polskim tłumaczeniu: za, 
z tyłu, po)49 pojawia się także w innym kontekście, gdy Jezus na-
kazuje Piotrowi: „Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, 
co Boże, ale o tym, co ludzkie” (Mk 8, 33). Tłumaczenie polskie 
nie oddaje dobrze sensu wypowiedzi Jezusa. Zbawiciel mówi: „idź 
za Mną”, a zachowanie Piotra, który chce wyjść przed Zbawicie-
la, uważa za szatańskie. Pan Jezus nie chciał, aby apostołowie, 
a w konsekwencji Kościół towarzyszyli mu, ale by podążali Jego 
śladami jako Mistrza i Założyciela.

Oczywiście można wysunąć kontrargument natury językowej – 
w powyższych analizach posługiwano się oficjalnymi tłumacze-
niami dokumentów (Relacji końcowej i Kodeksu) na język polski. 
Nie można jednak dokonać takich zestawień na podstawie tego 
samego języka, gdyż Relacja końcowa nie ma wersji łacińskiej, 

47 Kan. 872: „Przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe, chrzestnego. 
Ma on dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz 
z rodzicami przedstawiać do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził ży-
cie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie 
złączone z nim obowiązki”.

48 Kan. 892: „Wedle możności bierzmowanemu powinien towarzyszyć świa- 
dek, który ma troszczyć się, ażeby bierzmowany postępował jako prawdziwy świadek  
Chrystusa i wiernie wypełniał obowiązki związane z tym sakramentem”.

49 W. Bauer, F. W. Danker, W. F. Arndt, F. W. Gingrich, A Greek-English Lexicon 
of the New Testament and Other Early Christian Literature, Chicago–London 2000, 
s. 716.
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a tylko taka jest oficjalna dla Kodeksu. Ten stan jest spowodowany 
bezprawnym odejściem od ugruntowanej językowej tradycji ko-
ścielnej. Każde więc zestawienie jest skazane na niekompatybil-
ność tekstów.

3. Integracja jako zadanie opieki duszpasterskiej 
w Relacji końcowej
Analizując treść Relacji końcowej pod kątem opieki duszpasterskiej, 
można zauważyć mocno akcentowany postulat integracji z Ko-
ściołem tych osób, które żyją w sytuacjach nieregularnych – „Klu-
czem duszpasterskiego towarzyszenia im jest logika integracji”50.

3.1. Cele integracji

Cele takiego działania są rozmaite. Można je ująć od strony osobi-
stej tych osób, a także od strony wspólnoty Kościoła.

Pierwsze z ujęć ma tym osobom przypomnieć, że należą do Ko-
ścioła jako Ciała Chrystusa. „Kościół musi zaszczepić w rodzinach 
poczucie przynależności kościelnej, poczucie «my», w którym 
żaden członek nie jest zapomniany”51. Sakrament chrztu włączył 
te osoby w Kościół Chrystusowy, zostały one do niego wcielone 
(kan. 96) i zyskały niezniszczalny charakter (kan. 849). Mają od-
tąd obowiązki i prawa, które są właściwe chrześcijanom, o ile na te 
osoby nie została nałożona – zgodnie z przepisem prawa – żadna 
sankcja (kan. 94). Notabene, oczywiste jest, że prowadzenie „ży-
cia nieregularnego” nie jest przestępstwem kanonicznym. Osoby, 
które je prowadzą, nie mogą zatem czuć się ekskomunikowa-
ne – jak to zapisano w 84 numerze Relacji końcowej. Jednakże – 
o czym się często zapomina – duszpasterski zakaz przyjmowania 
przez te osoby komunii świętej jest właśnie zastosowaniem wo-

50 RK 2015 nr 84.
51 RK 2015 nr 90.
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bec nich prawa, pod które podlegają od momentu chrztu – prawa 
duszpasterzy do odmowy sakramentu wynikającego z kan. 843 § 1. 
Osoby prowadzące niemodelowe z punktu widzenia nauczania 
Kościoła życie mają prawo do „radosnego i owocnego doświad-
czenia” swojego członkostwa w Kościele, tego, że są „braćmi i sio-
strami”.

Drugie z ujęć celów tej integracji może być dokonane z perspek-
tywy Kościoła jako wspólnoty. W osobach, które żyją w stanach 
nieregularnych, Duch Święty rozlewa dary i charyzmaty dla dobra 
wszystkich. Dlatego mogą one, a nawet w świetle prawa kanonicz-
nego powinny być świadome swojej odpowiedzialności za Kościół 
(por. kan. 212 § 1, kan. 781), „żyć i rozwijać się jako żywe członki 
Kościoła”. Dlatego też „ich udział może wyrażać się w różnych po-
sługach kościelnych: trzeba zatem rozeznać, które z różnych form 
wykluczenia obecnie praktykowanych w dziedzinie liturgicznej, 
duszpasterskiej, edukacyjnej oraz instytucjonalnej można prze-
zwyciężyć”52.

Kolejne ujęcie celu integracji z Kościołem osób żyjących w nie-
regularnych związkach to troska o chrześcijańskie wychowanie 
dzieci tych osób, któremu Kościół zawsze i w każdych okolicz-
nościach przypisywał wielkie znaczenie i dostrzegał nie tylko sa-
kramentalne czy też kanoniczne małżeństwa, lecz otaczał troską 
także tych rodziców, który żyją w małżeństwie tylko cywilnym 
lub nawet bez żadnego legalnego związku53. Osoby mają obowią-
zek po chrześcijańsku wychować dzieci – „na pierwszym miej-
scu do chrześcijańskich rodziców należy troska o chrześcijańskie 
wychowanie dzieci, zgodnie z nauką przekazywaną przez Ko-
ściół (kan. 226 § 2). Ten obowiązek wynika z prawa naturalnego. 

52 RK 2015 nr 84.
53 Por. P. Kroczek, Wychowanie. Optyka prawa polskiego i kanonicznego, Kra-

ków 2013, s. 91–92.
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Wychowanie jest bowiem obowiązkiem danym rodzicom przez sa-
mego Boga, który to obowiązek powstaje w wyniku zrodzenia po-
tomstwa54. „Bezpośrednimi wychowawcami w stosunku do swoich 
dzieci pozostają zawsze na pierwszym miejscu rodzice. Rodzice 
mają też w tej dziedzinie pierwsze i podstawowe uprawnienia. 
Są wychowawcami, ponieważ są rodzicami”55. Karta praw rodziny 
podkreśla, że z prawa naturalnego wypływają wszystkie zobowią-
zania dotyczące wychowania nakładane przez prawo kanoniczne 
na rodziców oraz niezbywalne uprawnienia w tym zakresie56.

Nie można wykluczyć sytuacji, w których rodzice będą chcieli 
wypełnić obowiązek religijny motywowani osobistą wiarą57 – 
tę mogą zachować nienaruszoną, pomimo nieadekwatnej do niej 
sytuacji moralnej i kanonicznej.

Z tych to, ujętych w dwóch perspektywach powodów osoby 
te „powinny być bardziej włączane we wspólnoty chrześcijańskie 
na różne możliwe sposoby”58. Natomiast kapłani i cała wspólnota 
powinni okazywać dużą troskę, by nie czuły się one odłączone 
od Kościoła, w którego życiu mogą i powinny uczestniczyć jako 
osoby ochrzczone (KKK nr 1651)59.

54 Zob. Pius PP. XI, Rundschreiben Mit brennender Sorge über die lage der ka-
tholischen Kirche im deutschen Reich, 14.03.1937, AAS 29 (1937), s. 164. 

55 Joannes Paulus PP. II, Litterae Gratissimam sane familiis datae ipso volvente 
sacro Familiae anno MCMXCIV, 2.02.1994, AAS 86 (1994), s. 868–925; tekst polski: 
Nauczanie Kościoła Katolickiego, dz. cyt., nr 16.

56 Por. Karta praw rodziny, art. 5.
57 Zob. FC nr 81.
58 RK 2015 nr 84.
59 Zob. T. Borutka, Kościół wobec rozwiedzionych cywilnie zaślubionych, Biel-

sko-Biała 1994, a praktyczne wskazówki można znaleźć w: P. Kroczek, S. Lubaszka, 
Podręcznik kancelaryjny dla duchowieństwa diecezji bielsko-żywieckiej (wybrane za-
gadnienia), Bielsko-Biała 2006, s. 22–25.
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3.2. Droga do integracji

Drogą do integracji osób żyjących w nieregularnych związkach 
jest przede wszystkim rozpoznanie przez nich samych 1) własnej 
sytuacji prawnokanonicznej w Kościele oraz 2) stanu moralnego. 
W obu przypadkach powinni im w tym pomóc duszpasterze.
3.2.1. SytuACjA KAnOnICznA
Gdy chodzi o sytuację prawnokanoniczną, to wierni muszą być po-
informowani o możliwości odwołania się do procesu o stwierdze-
nie nieważności małżeństwa60, dla tych bowiem, którzy „przeżyli 
doświadczenie nieszczęśliwego małżeństwa, rozwiązaniem jest 
weryfikacja procesowej tezy o nieważności małżeństwa”61. W tym 
celu w art. 2 Ratio, czyli dodatku do motu proprio Mitis Iudex Do-
minus Iesus, napisano o konieczności prowadzenia „dochodzenia 
przedprocesowego, czyli duszpasterskiego” (investigatio pasto-
ralis). Ma się ono odbywać w strukturach parafialnych lub diece-
zjalnych przeznaczonych dla wiernych będących w separacji lub 
rozwiedzionych, którzy podają w wątpliwość ważność ich małżeń-
stwa lub są przekonani o jego nieważności. Celem tego badania jest 
zapoznanie wiernych z ich sytuacją oraz zebranie informacji uży-
tecznych dla procesu sądowego zwykłego lub skróconego. Co nie-
co zaskakujące, takie dochodzenie winno mieć miejsce w ramach 
jednolitego „diecezjalnego duszpasterstwa małżeństw”. Pod tym 
terminem należy rozumieć „połączony wysiłek duszpasterstwa, 
odbywającego się w ramach parafii oraz specjalistycznych form 
duszpasterstwa praktykowanych na poziomie parafii lub diecezji, 
które obejmują swoją troską małżeństwa i rodziny”62. To praw-
da, że procesy o orzeczenie nieważności małżeństwa mają głę-

60 RK 2015 nr 55.
61 Zob. RK 2015 nr 82.
62 P. Kroczek, Art. 1–6 Ratio, w: Praktyczny komentarz do Listu apostolskiego 

motu proprio „Mitis Iudex Dominus Iesus” papieża Franciszka, red. P. Skonieczny, 
Tarnów 2015, s. 44.
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boki sens duszpasterski, oparty na miłości do prawdy dotyczącej 
małżeństwa63. Jednakże zwykle duszpasterstwa małżeństw miały 
na celu „świadczenie pomocy małżonkom, ażeby wiernie zacho-
wując i chroniąc przymierze małżeńskie, osiągali w rodzinie życie 
coraz bardziej święte i doskonałe (kan. 1063 nr 4, por. kan. 1064).
3.2.2. SytuACjA MORALnA
Rozeznanie sytuacji moralnej umożliwiają zalecenia Jana Pawła II 
zawarte nr. 84 Familiaris consortio: „Niech wiedzą duszpasterze, 
że dla miłości prawdy mają obowiązek właściwego rozeznania sy-
tuacji. Zachodzi bowiem różnica pomiędzy tymi, którzy szczerze 
usiłowali ocalić pierwsze małżeństwo i zostali całkiem niesprawie-
dliwie porzuceni, a tymi, którzy z własnej, ciężkiej winy zniszczyli 
ważne kanonicznie małżeństwo. Są wreszcie tacy, którzy zawarli 
nowy związek ze względu na wychowanie dzieci, często w sumie-
niu subiektywnie pewni, że poprzednie małżeństwo, zniszczone 
w sposób nieodwracalny, nigdy nie było ważne”.

Po takim rozeznaniu można z powodzeniem stosować znane 
z teologii moralnej zabiegi wyłączające lub zmniejszające winę 
moralną. W pewnych okolicznościach i ze względu na różne uwa-
runkowania „poczytalność i odpowiedzialność za działanie mogą 
zostać zmniejszone, a nawet zniesione” (KKK nr 1735). W konse-
kwencji „W pewnych okolicznościach ludzie napotykają na po-
ważne trudności, by działać inaczej. Dlatego też, podtrzymując 
normę ogólną, trzeba uznać, że odpowiedzialność w odniesieniu 
do pewnych działań lub decyzji nie jest taka sama we wszystkich 
przypadkach”64.

Rezultatem poznania moralnej strony sytuacji życiowej jest 
„uświadomienie sobie swojej sytuacji przed Bogiem”65.

63 Por. Benedictus PP. XVI, Allocutio ad Tribunal Rotae Romanae, 28.01.2006,  
AAS 98 (2006), s. 135–138. 

64 RK 2015 nr 85.
65 RK 2015 nr 86.
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3.3. Krytyka integracji

Autorzy Relacji końcowej, wyznaczając zadania duszpasterskie 
wobec osób żyjących w związkach nieregularnych, posługują 
się językiem socjologicznym. Kluczem jest słowo „integracja”, 
które występuje wiele razy. Oczywiście jego użycie jest w wielu 
miejscach dokumentu słuszne. Tak jest przykładowo w nume-
rze 23 i 24, gdzie mówi się o tym, że osoby zmuszone do dłuższych 
pobytów w miejscach przejściowych, w obozach dla uchodźców 
nie mogą z tego powodu integrować się z nowym krajem i nową 
kulturą.

Niepokojące jest jednak to, że w numerach 84–86 Relacji koń-
cowej słowo „integracja” staje się zamiennikiem takich pojęć, jak 

„nawrócenie”, „poprawa życia”. We wskazanym fragmencie mówi 
się o „integracji z Kościołem”. Jest to próba budowania nowego 
języka Kościoła, dalekiego od tradycji, który, niestety, otwiera 
niebezpieczne możliwości interpretacji nauczania Magisterium 
przez pryzmat współczesnej socjologii, z pominięciem tradycji 
tego nauczania66. Nie wolno zapominać, że każda tradycja zapew-
nia „pewną stałość, tam gdzie inaczej istniałoby tylko oszałamiają-
ce zjawisko ruchu”67. Wierni znający język enuncjacji Kościelnych 
mogą odczuwać tę nowomowę jako obcą. Szczególnie w zakresie 
nauczania doktrynalnego tradycja ma wielkie znacznie. Kościół 
katolicki widzi w tradycji gwarancję swojej tożsamości mimo 
przemian, jakim on sam podlega68.

Pewne jest, że bez zaangażowania osiągnięć nauk szczegó-
łowych trudno byłoby zrozumieć sens wszystkich prawd, które 

66 Por. M. McCusker, Analysis of the Final Report of the Ordinary Synod on the 
Family, „Voice of the Family” 10th March 2016, http://voiceofthefamily.com/wp-

-content/uploads/2016/03/Analysis-of-the-Final-Report-of-the-Ordinary-Synod-
on-the-Family15-3-16.pdf, s. 30.

67 J. P. Mackey, Tradycja…, dz. cyt., s. 267.
68 Por. S. C. Napiórkowski, Jak uprawiać teologię, Wrocław 1996, s. 129.
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zawarte są w Dobrej Nowinie. Jeszcze trudniejsze, czy wręcz nie-
możliwe, byłoby podawanie jej zrozumiałym dla dzisiejszego czło-
wieka językiem69. W Relatio synodi w numerze 56 sporo miejsca 
poświęcono konieczności zmiany języka. „Ponadto nawrócenie 
dotyka głęboko stylu i języka. Należy przyjąć taki język, który był-
by zrozumiały. […] Przekazywanie wiary wymaga dziś bardziej niż 
kiedykolwiek języka, który mógłby dotrzeć do każdego człowie-
ka, a szczególnie do ludzi młodych, aby przekazać piękno miłości 
rodzinnej i pozwolić zrozumieć znaczenie takich terminów, jak 
dar z siebie, miłość małżeńska, wierność, płodność, prokreacja. 
Potrzebę nowego i bardziej odpowiedniego języka widać przede 
wszystkim we wprowadzaniu dzieci i młodzieży w tematykę zwią-
zaną z płciowością”.

Trzeba przy tym uważać, aby zmiana formuły językowej nie 
przyniosła zmian treściowych. Przestrzegał przed tym papież 
Paweł VI w encyklice Mysterium fidei70: „Należy więc święcie prze-
strzegać sposobu mówienia, który Kościół ustalił wielowiekowym 
wysiłkiem nie bez pomocy Ducha Świętego i zatwierdził powa-
gą Soborów, a który nieraz stał się hasłem i sztandarem prawo-
wierności. Nikt niech nie ośmiela się zmieniać go według swego 
upodobania lub pod pretekstem nowości naukowych. Bo jakże 
można tolerować, aby używane przez Sobory Powszechne For-
muły dogmatyczne o tajemnicach Trójcy Najświętszej i wcielenia 
oceniano jako nieprzydatne dla ludzi naszego wieku i w miejsce 
ich nierozważnie wprowadzono inne? Tak samo nie można tole-
rować, by ktokolwiek na własną rękę naruszał formuły, w których 

69 Por. R. Rogowski, Powołanie teologa, „Colloquium Salutis. Wrocławskie Stu-
dia Teologiczne” 16 (1984), s. 181.

70 Paulus PP. VI, Literae encyclicae Mysterium fidei de doctrina et cultu 
SS. Eucharistiae, AAS 57 (1965), s. 753–774; teskt polski z http://www.opoka.
org.pl/biblioteka/W/wP/pawel_vi/encykliki/mysterium_fidei_03091965.html 
(23.03.2016).
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Sobór Trydencki podał do wierzenia Tajemnicę Eucharystyczną. 
Bo przecież te formuły, jak również i inne, których Kościół uży-
wa dla określenia dogmatów wiary, wyrażają pojęcia, które nie 
są związane z żadnym określonym typem kultury, ani z żadnym 
etapem rozwoju nauki, ani z tą czy inną szkołą teologiczną. Owe 
formuły zawierają to, co umysł ludzki w swym powszechnym 
i koniecznym doświadczeniu dostrzega w rzeczach i co wyraża 
w stosownych i jednoznacznych słowach, zaczerpniętych z mowy 
potocznej lub ze słownictwa ściślej wypracowanego. Toteż są one 
przystosowane do ludzi każdego miejsca i czasu”.

Zakończenie
Spór dotyczący Relacji końcowej nie polega wyłącznie na sporze 
o formę językową tego dokumentu, lecz także na sporze o jego 
treść i odbiór tej treści. Język, odzwierciedlając myślenie, poka-
zuje bowiem, że o problemach teologicznych wywołanych przez 
grzech mówi się jak o problemach wyłącznie socjologicznych, czyli 
wywołanych zachowaniami ludzkimi. Kościół jest społecznością 
złożoną, Bosko-ludzką (LG nr 8). A zatem nie podlega on w pełni 
i wyłącznie prawidłom znanym z socjologii, choć z drugiej strony 
i z innymi społecznościami dzieli pewne cechy opisywane przez 
socjologię71. Tak więc zadaniem duszpasterskim nie powinna być 
integracja, ale nawrócenie. Członkowie Kościoła dążą do świętości 
(kan. 210, LG nr 44), a nie do pełnej integracji ze wspólnotą.

71 Zob. R. Sobański, Ustawa Kościelna – „ordinatio rationis” czy „ordinatio fidei?”, 
„Collectanea Theologica” 48 (1978) fasc. I, s. 28.
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