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KRYZYS RODZINY W NAUCZANIU JANA PAWŁA II
Mazur Piotr
Środowiskiem życiowym niemal każdego człowieka jest rodzina. Po okresie
dzieciństwa i osiągnięciu wieku dojrzałego zdecydowana większość kobiet i mężczyzn
zakłada własne rodziny. Są to tzw. rodziny prokreacji, które odróżniamy od tzw. rodzin
pochodzenia, w których mąż i żona się urodzili657.
Rodzina jest więc podstawowym miejscem integralnego rozwoju. W niej człowiek
najpełniej rozwija się pod względem biologicznym,intelektualnym, społecznym i duchowym.
Jest to naturalne środowisko rozwoju ku pełni człowieczeństwa.
W chrześcijaństwie rodzina stanowi wielką wartość, można nawet powiedzieć, że
swoiste sacrum. Wartość rodziny i jej znaczenie podniósł sam Chrystus. Syn Boży narodził
się w rodzinie, w niej rozwijał się i dojrzewał. Swoją obecnością uświęcił rodzinę. Również
podczas swojej publicznej działalności Jezus akcentował wielką wartość małżeństwa i
rodziny.
Podstawę instytucji małżeństwa wskazuje nam Pismo święte: „Nie jest dobrze, żeby
mężczyzna był sam, uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc”658. Biblia relacjonuje,
jak Bóg stworzył Adama i Ewę oraz jak połączył ich w małżeństwo: „Stworzył więc Bóg
człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę. Po
czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: <<Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście
zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad rybami morskimi, nad
ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi>>”(Rdz 1,2728). Głównym celem małżeństwa jest miłość i przekazywanie życia659.
Kościół w swoim nauczaniu przed Soborem Watykańskim II akcentował dwa
zasadnicze cele rodziny: prokreację i wychowanie potomstwa. Na soborze bardzo mocno
podkreślono jeszcze jeden cel – miłość, która jest fundamentalną wartością małżeństwa i
rodziny660. Współczesne dokumenty Kościoła podkreślają, że małżeństwo i rodzina mają być
wspólnotą życia i miłości. Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym
zaznacza, że małżeństwo to „Głęboka wspólnota życia i miłości małżeńskiej ustanowiona
przez Stwórcę i unormowana Jego prawami, zawiązuje się przez przymierze małżeńskie, czyli
przez nieodwołalną osobistą zgodę”(KDK 48).
Jan Paweł II nawiązując do nauczania soborowego podkreśla, że rodzina „na mocy
swego posłannictwa ma stawać się bardziej tym, czym jest, czyli wspólnotą życia i miłości

657

Zob. Z. Tyszka, Rodzina, w: Encyklopedia Pedagogiczna, red. W. Pomykało, Warszawa 1997, s. 695.
W modlitwie Tobiasza znajdujemy takie słowa: „Tyś stworzył Adama, i stworzyłeś dla niego pomocną ostoję
– Ewę, jego żonę, i obojga powstał rodzaj ludzki. I Ty rzekłeś: <<Nie jest dobrze, być człowiekowi samemu,
uczyńmy mu pomocnicę podobną do niego>>”(Tb 8,6).
659
W adhortacji Familiaris consortio papież stwierdza: „Bóg stwarzając mężczyznę i kobietę na obraz swój i
podobieństwo, wieńczy i doprowadza do doskonałości dzieło swych rąk – powołuje ich do szczególnego
uczestnictwa w swej miłości, a zarazem w swej mocy Stwórcy i Ojca poprzez ich wolną i odpowiedzialną
współpracę w przekazywaniu życia ludzkiego”(FC 28). Zob. K. Romaniuk, Małżeństwo i rodzina według Biblii,
Warszawa 1994, s. 11-20.
660
Zob. W. Piwowarski, Rodzina w społecznym nauczaniu Kościoła: trwałość i zmienność, w: Rodzina w
zmieniającym się społeczeństwie, red. P. Kryczka, Lublin 1997, s. 180; F. Adamski, Rodzina. Wymiar społecznokulturowy, Kraków 2002, s. 107; J. Wilk, Kulturowy kontekst wychowania w rodzinie, w: Wychowanie
chrześcijańskie a kultura, red. M. Nowak, T. Ożóg, Lublin 2000, s. 165; M. Stepulak, Rodzina jako „Domowy
Kościół” a Kościół instytucjonalny, w: Socjologia religii.Kościół instytucjonalny a rodzina, red. J. Baniak,
Poznań 2007, s. 163-176; tenże, Duchowość chrzescijańska małżenstwa i rodziny, w: Rodzina w świetle
psychologii pastoralnej, red. B. Soiński, Łódz 2007 s. 151-161.
658

359

Mazur Piotr
<<w dążeniu>>, które – podobnie jak każda rzeczywistość stworzona i odkupiona – znajdzie
swoje ostateczne spełnienie w Królestwie Bożym”(FC 17).
Podczas homilii w Szczecinie papież podkreślił sacrum rodziny: „Rodzina, według
zamysłu Bożego, jest miejscem świętym i uświęcającym. Na straży tej świętości Kościół stał
zawsze i wszędzie, ale w szczególny sposób pragnie być blisko rodziny, gdy ta wspólnota
życia i miłości, i arka Przymierza z Bogiem, jest zagrożona czy to od wewnątrz, czy też – jak
to dziś, niestety, często bywa – od zewnątrz. I Kościół na naszej ziemi stoi wiernie po stronie
rodziny, po stronie jej prawdziwego dobra, nawet gdy czasem w niej samej nie znajduje
należytego zrozumienia”661.
Rodzina jest podstawowym środowiskiem życia człowieka, miejscem jego
integralnego rozwoju. W związku z tym ma ona ogromne znaczenie, ponieważ w
największym stopniu wpływa na kształtowanie poglądów i postaw.
W ujęciu chrześcijańskim rodzina powinna być wspólnotą życia i miłości, której
celem jest wspólne dążenie do świętości. Pedagogika pastoralna stawia zatem przed
duszpasterzami zadanie, aby przypominać o wielkiej roli rodziny i jej znaczeniu w życiu
jednostki i społeczeństwa.
Jan Paweł II w adhortacji Familiaris consortio wymienia cztery fundamentalne
zadania rodziny chrześcijańskiej:
a) tworzenie wspólnoty osób;
b) służba życiu;
c) udział w rozwoju społeczeństwa;
d) uczestnictwo w życiu i posłannictwie Kościoła.
Według nauki Soboru Watykańskiego II rodzina chrześcijańska jest „głęboką wspólnotą
życia i miłości”. Podstawą wspólnoty osób jest miłość, która opiera się na ofiarności każdego
z członków rodziny, wzajemnym zrozumieniu, przebaczeniu i pojednaniu662.
Specyfikę wspólnoty rodzinnej wyjaśnił papież Jan Paweł II: „Rodzina jest bowiem
wspólnotą najpełniejszą z punktu widzenia więzi międzyludzkiej. Nie ma więzi, która by
ściślej wiązała osoby, niż więź małżeńska i rodzinna. Nie ma innej, którą można by z tak
pełnym pokryciem określić jako ‘komunię’. Nie ma też innej, w której wzajemne
zobowiązania byłyby równie głębokie i całościowe, a ich naruszenie godziłoby bardziej
boleśnie w ludzką wrażliwość: kobiety, mężczyzny, dzieci, rodziców”663.
Zadaniem rodziny jest służenie życiu, które oznacza udział w boskiej sile stwórczej i
ożywiającej. „Rodzina, służąc wydawaniem na świat potomstwa, przekazuje tym obraz Boga
z człowieka na człowieka. Służba życiu nie polega więc tylko na fizycznym powołaniu do
życia kolejnego ludzkiego ciała, ale koniecznie na przekazaniu potomstwu (poprzez
wychowanie) tajemnicy życia nadprzyrodzonego, zasad moralnych i duchowych” 664. Rodzina
jako „Kościół domowy” jest powołana do głoszenia i służenia Ewangelii życia.
Sobór Watykański II określił rodzinę jako „pierwszą i żywotną komórkę
społeczeństwa”. Ona bowiem pełni podstawową rolę w życiu i rozwoju społeczeństwa. Cechy
osobowości, które kształtują się w rodzinie, są następnie przenoszone do społeczeństwa.
Ukształtowane w rodzinie postawy bezinteresowności i otwartości na drugiego człowieka
przeradzają się w wymiarze społecznym w postawę służenia swoimi umiejętnościami i
pomocą
oraz
661

Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. odprawianej dla rodzin, Szczecin 11.06.1987, w: Jan Paweł II.
Pielgrzymki do…, dz. cyt., s. 453. Zob. J. Śledzianowski, Troska Jana Pawła II o polską rodzinę, w: Jan Paweł II
stróżem ludzkiej rodziny, red. J. Śledzianowski, T. Sakowicz, Kielce 2006, s. 23-34.
662
Zob. T. Grabińska, M. Zabierowski, Aksjologiczny krąg…, dz. cyt., s. 17.
663
Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. odprawionej na lotnisku w Masłowie, Kielce 3.06.1991, w: Jan
Paweł II. Pielgrzymki do…, dz. cyt., s. 614.
664
T. Grabińska, M. Zabierowski, Aksjologiczny krąg…, dz. cyt., s. 18.
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w międzyludzką solidarność. Tak więc poprzez rodzinę dokonuje się humanizacja i
upodmiotowienie społeczeństwa665.
Rodzina jest szkołą cnót społecznych, w niej uczymy się postawy braterstwa
i
solidarności. Doświadczenie miłości społecznej nakazuje pomoc dzieciom z innych rodzin,
które są w potrzebie, a także ludziom starszym, samotnym, chorym, niepełnosprawnym,
wszystkim oczekujących pomocy666.
Ojciec święty Jan Paweł II, zatroskany problemami rodziny, mówił: „Co dnia
przekonujemy się, jak wiele jest cierpiących niedostatek rodzin, szczególnie wielodzietnych.
Wiele jest samotnych matek borykających się z ogromnymi trudnościami w utrzymaniu
własnych dzieci; wielu opuszczonych i pozbawionych środków do życia ludzi w podeszłym
wieku. W domach dziecka nie brak tych, którym niedostaje codziennego chleba i odzienia.
Jak nie wspomnieć chorych, którzy z braku środków nie mogą być otoczeni należytą opieką?
(…) nie możemy pozostać obojętni na tych, którym brakuje codziennego chleba. Trzeba o
nich mówić, ale też trzeba odpowiadać na ich potrzeby”667.
Współczesna cywilizacja europejska doznaje widocznej erozji, przejawia się to
osłabieniem wartości rodziny, jej pozycji w społeczeństwie. W krajach europejskich
zauważyć możemy niepokojące decyzje, które pomniejszają jej społeczną rolę. Do najbardziej
destruktywnych zaliczyć należy: łatwość rozwodów, legalizację konkubinatu oraz związków
homoseksualnych668.
Współczesny kryzys rodziny dotyczy także polskiej rodziny i przejawia się w wielu
dziedzinach. Na ten temat bardzo zwięźle wypowiedział się Jan Paweł II w czasie homilii
wygłoszonej 3 czerwca 1991 roku w Kielcach: „Ten kryzys nie ominął rodziny, nie ominął
on, niestety, polskiej rodziny! Powoduje tyle obrazy Boga, jest przyczyną wielu nieszczęść i
zła. Dlatego jest przedmiotem szczególnej wrażliwości i szczególnej troski Kościoła. Za
cyframi wszak, za analizami i opisami stoi tu zawsze żywy człowiek, tragedia jego serca, jego
życia, tragedia jego powołania. Rozwody… wysoka liczba rozwodów. Trwałe skłócenia i
konflikty w wielu rodzinach, a także długotrwałe rozstania na skutek wyjazdu jednego
z
małżonków za granicę. Prócz tego coraz częściej dochodzi też do zamykania się rodziny
wyłącznie wokół własnych spraw, do jakiejś niezdolności otwarcia się na innych, na sprawy
drugiego człowieka czy innej rodziny. Co więcej, zanika czasem prawdziwa więź wewnątrz
samej rodziny: brakuje niekiedy głębszej miłości nawet między rodzicami i dziećmi czy też
wśród rodzeństwa. A ileż rodzin choruje i cierpi na skutek nadużywania alkoholu przez
niektórych członków!”669.
Do istotnych przymiotów małżeństwa należy jedność i nierozerwalność. Prawdę tę
akcentował w swoim nauczaniu Sobór Watykański II: „Przez równą godność osobistą kobiety
i mężczyzny, która musi być uwzględniona przy wzajemnej i pełnej miłości małżonków,
ukazuje się także w pełnym świetle potwierdzona przez Pana jedność małżeństwa”(KDK 49).
Struktury małżeńsko-rodzinne w społeczeństwach liberalnych w zakresie
obyczajowości ulegają przeobrażeniom. Amerykańscy socjologowie E. W. Burgess i H. J.
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Zob. T. Grabińska, M. Zabierowski, Aksjologiczny krąg…, dz. cyt., s. 18; Babiarz M., Rodzina wiejska. Jej
wpływ na sytuację edukacyjną dziecka, w: Współczesna rodzina polska-jej stan i perspektywy, t. 3, red. H.
Cudak, H. Marzec, Mysłowice 2004.
666
Zob. T. Grabińska, M. Zabierowski, Aksjologiczny krąg…, dz. cyt., s. 18.
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Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. odprawionej na dawnym radzieckim lotnisku wojskowym, Legnica
2.06.1997, w: Jan Paweł II. Pielgrzymki do…, dz. cyt., s. 893-894.
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Zob. P. Mazur, Zagrożenia cywilizacyjne współczesnej rodziny, w: Szkolnictwo katolickie w myśli Kościoła,
red. J. Zimny, Stalowa Wola 2007, s. 155-162.
669
Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św …, Kielce 3.06.1991, dz. cyt., s. 615-616. Zob. J. Stala, Rodzina na
przełomie wieków, w: Przyszłość wychowania, red. A. Solak, Tarnów 2001, s. 71-76, J. Karbowniczek,
Ubóstwo rodziny w myśli Jana Pawła II, w: Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet II. Chudoba, red.
P. Budaj, M. Čevan, M. Špánik, Poprad 2009, s. 68-71.
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Locke określili tendencję do przeobrażeń rodziny jako ewolucję, czyli jako przechodzenie od
rodziny (instytucji normowanej przez szersze grupy społeczne) do prywatnych związków
przyjacielskich. Zauważa się przejście od małżeństw dwurodzicielskich (nuklearnych) ku
związkom małżeńskim i rodzinnym jedno i/lub dwurodzicielskim – czasowo lub na stałe, bez
formalnej podstawy ich funkcjonowania. Są to tzw. związki partnerskie, konsensualne
(kohabitacje, konkubinaty)670.
Związek kohabitacyjny to związek mężczyzny i kobiety, którzy jako małżonkowie i
rodzice żyją bez żadnego formalnego związku małżeńskiego. Przyczyną może być niechęć do
formalizowania swojego życia rodzinnego, negatywny stosunek do małżeństwa i rodziny jako
instytucji. W Polsce najczęściej są to wspólnoty rodzinne założone przez osoby
rozwiedzione671.
Związki kohabitacyjne, w porównaniu ze związkami małżeńskimi, z reguły są
związkami mniej trwałymi. Osoby tworzące tego typu związek nastawione są przede
wszystkim na poszukiwanie szczęścia. Stąd też, gdy nie odnajdują go w jednym związku,
szukają go w kolejnych. Oczywiście ma to ujemny wpływ na rozwój i wychowanie dzieci w
tego typu luźnych układach partnerskich672.
We współczesnym społeczeństwie nastąpiła zmiana celu związku dwojga ludzi. W
tradycyjnym modelu rodziny liczyła się przede wszystkim ciągłość pokoleń. Celem związku
było zapewnienie przetrwania rodzaju ludzkiego. Obecnie, zarówno w małżeństwie jak i
wolnym związku, poszukuje się przede wszystkim szczęścia. Stąd też partnerzy są bardzo
wymagający, gdy idzie o jakość wzajemnych stosunków. Żyją razem, by być szczęśliwymi,
zaś nie akceptują niepowodzeń czy trudności. Chcą osiągnąć całkowite porozumienie we
wszystkich dziedzinach i nie znoszą żadnych zadrażnień673.
Nierozerwalność małżeństwa jest nakazem naturalno-prawnym. Chrystus nakaz ten
przypomina i w całej pełni potwierdza (por. Mt 19,8). Wierność małżeńska jest przede
wszystkim odniesieniem do osoby i jej wartości. Przyczyn rozwodów należy szukać w
czynnikach wewnętrznych, które mają swe źródło w sercu – sumieniu człowieka. Należą do
nich:
a) niewierność wewnętrzna;
b) niewierność zewnętrzna;
c) desakralizacja małżeństwa;
d) przyczyny społeczne674.
W Polsce w 2000 roku na ok. 200 tys. zawartych małżeństw zarejestrowano ok. 40 tys.
rozwodów (20%). Współczesna łatwość uzyskania rozwodu odzwierciedla uległość
ustawodawców wobec tej części społeczeństwa, która desakralizuje małżeństwo. W związku
dwojga ludzi coraz więcej małżeństw dostrzega jedynie doznawanie hedonistycznie pojętego
szczęścia, a nie współodpowiedzialną drogę przez całe życie. Konsekwencją takiego
pojmowania małżeństwa są coraz liczniejsze rozwody, częsta zmiana „partnerów” oraz
nieobliczalna krzywda wyrządzana dzieciom pozbawionym miłości rodzicielskiej.
Dostrzegając skalę zniszczeń duchowych tego zjawiska, Ojciec święty Jan Paweł II nazwał
rozwody „jątrzącą raną”, która niszczy życie społeczne675.
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Zob. J. Turowski, Problemy współczesnej…, dz. cyt., s. 10-11; S. Kawula, Kształty rodziny…, dz. cyt., s. 145.
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Zob. M. Smereczyńska, Rodzina podmiotem…, dz. cyt., s. 49.
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Zob. E. Jarmoch, J. Jaroń, H. Piluś, Człowiek darem…, dz. cyt., s. 229-230.
675
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III. ročník vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou
„Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet“
Tabela 3. Liczba rozwodów w Polsce w latach 1950-1990
Rok
1950
1960
1970
1980
1985
1990

Liczba rozwodów
11 000
14 000
34 500
39 800
49 100
53 000

Źródło: Z. Domagalski, Małżeństwo darem i wezwaniem, Gniezno 1992, s. 41.

Rozwody przede wszystkim negatywnie wpływają na postawy dzieci, które zaczynają
osiągać gorsze wyniki w nauce, uciekają z domu i szkoły, sięgają po papierosy, alkohol,
narkotyki, seks. W zdecydowanej większości wynika to z niewystarczającej lub
niedostatecznej opieki matki. Ponadto nieudane związki powodują skutki psychiczne. H. Piluś
wskazuje, iż „Trudności małżonków wynikają z tego, że po zawodzie, jakiego doznały ze
strony własnych rodziców rozbijających dom rodzinny i opuszczających go, nastawione są
bardziej na zachowania wrogie wobec siebie. Są zazdrosne, nieufne wobec współmałżonka i
otoczenia”676.
Rozejście się rodziców ma szkodliwy wpływ na psychikę dziecka i jest źródłem
poczucia krzywdy, nerwic, kompleksów, a także pomniejszonej akceptacji siebie i wiary w
swoją wartość. Rozwód rodziców ma również charakter społeczny, powoduje on u młodych
ludzi lęk przed zawarciem związku małżeńskiego. Ponadto młodzi małżonkowie pochodzący
z rodzin rozbitych rozwodzą się częściej aniżeli małżonkowie z małżeństw trwałych 677.
Ważną rolę w szerzeniu się zjawiska rozwodów odgrywa atmosfera społeczna.
Według F. Adamskiego wyraźnie sprzyja ona praktyce rozwodzenia się. Jego zdaniem
„zjawisko to przybiera cechy choroby społecznej, choroby zaraźliwej; w pewnym sensie
rozwód stał się czymś modnym, i to właśnie po wielu latach wspólnego pożycia. Odczuwa się
tu szczególnie brak odpowiedzialności otoczenia sąsiedzkiego, koleżeńskiego a także i
rodzinnego za trwałość małżeństwa osób najbliższych”678.
Z badań przeprowadzonych wśród młodzieży wynika, że rozwody stały się jednym z
akceptowanych środków rozwiązywania problemów małżeńsko-rodzinnych. W kwestii
rozwodu młodzież udzieliła następujących odpowiedzi: 28,2% - dopuszczalne; 21,4% niedopuszczalne; 42% - to zależy; 4,2% - nie umiem ocenić; oraz 4,2% - brak odpowiedzi679.
Spadek zawieranych małżeństw wskazuje jednoznacznie na wystąpienie w Polsce
kryzysu małżeńskości. Wyrazem tego kryzysu jest m.in. spadek współczynnika pierwszych
małżeństw. Z obserwacji tego czynnika wyciągnąć należy następujące wnioski:
1) dynamika spadku w grupie mężczyzn jest niższa niż w grupie kobiet;
2) występuje wyraźne przesunięcie decyzji o zawieraniu małżeństwa przez kobiety na wiek
25-29 lat i 30-34 lata680.
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E. Jarmoch, J. Jaroń, H. Piluś, Człowiek darem…, dz. cyt., s. 232-233.
Zob. J. Przybyłowski, Znaczenie nowej…, dz. cyt., s. 150.
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F. Adamski, Sytuacja społeczno-moralna…, dz. cyt., s. 61.
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Zob. K. Kluzowa, K. Slany, Przemiany realizacji…, dz. cyt., s. 85; Ochrona życia dziecka poczętego a dzietność
polskich rodzin, w: Polska Rodzina na progu Trzeciego Tysiąclecia, red. R. Ryszka, Lublin 2000, s. 123.
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Tabela 4. Liczba małżeństw zawartych w latach 1990-1998
Rok
1990
1993
1996
1997
1998

Liczba małżeństw
225,4
207,7
203,6
204,9
209,0

Źródło: Ochrona życia…, dz. cyt., s. 123.

We współczesnej cywilizacji obserwujemy osłabienie wartości rodziny i jej pozycji w
społeczeństwie. Najbardziej destrukcyjnymi czynnikami są: łatwość rozwodów, legalizacja
konkubinatu i związków homoseksualnych. Kościół powinien z większym zaangażowaniem
ukazywać rolę i wartość rodziny. W prowadzonej działalności duszpasterskiej należy
akcentować przymioty małżeństwa: miłość, jedność, wierność, nierozerwalność. Podjęte
działania powinny uzmysławiać młodym ludziom, jak wielką i cenną wartością jest
szczęśliwie życie rodzinne.
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