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rodzin z osobami uzale nionymi, samotnych matek, osób w podesz ym wieku. 

Troska o ludzi w sytuacjach szczególnych nale y od najdawniejszych czasów 

do tradycji chrze cija skiej. Przejawia si  przede wszystkim w katechezie 

o godno ci tych osób oraz ich roli w yciu Ko cio a i spo ecze stwa. W po-

soborowym nauczaniu Ko cio a obecna jest wiadomo , e wspó czesny 

wiat propaguje cz owieka doskona ego, zdrowego i produktywnego, przez 

co problematyka osób chorych, niepe nosprawnych, uzale nionych, bezrobot-

nych pozostaje cz sto na marginesie zainteresowania wspó czesnych mediów. 

Ko ció  wierny swojemu Za o ycielowi poszukuje wci  nowych dróg, aby 

ka dy cz owiek móg  odkry  swoje powo anie w wiecie. Nauczanie i dzia-

alno  Ko cio a wyra aj  trosk  o to, aby rzeczywi cie ka da istota ludzka 

otrzyma a od niego i spo ecze stwa wsparcie konieczne do w asnego rozwo-

ju237. Katechezy w mediach odzwierciedlaj  równie  trosk  Ko cio a o rodziny 

w sytuacjach nieprawid owych: rodziny rozbite, osoby yj ce w ma e stwach 

niesakramentalnych oraz yj ce w wolnych zwi zkach. Te osoby zach cane s

do udzia u w pewnych praktykach religijnych, w chrze cija skim wychowaniu 

potomstwa, w zaanga owaniu na rzecz para  i, ale przede wszystkim do przyj cia 

nauki na temat ma e stwa zgodnej z zamys em Bo ym.

6. Poradnictwo ma e sko-rodzinne

Ks. Jacek Gole

Potrzeba poradnictwa w ostatnich dziesi cioleciach wyra nie wzrasta. Ludzie 

wierz cy coraz cz ciej poszukuj  pomocy u kompetentnych osób duchownych 

i wieckich238. Poradnictwo jest osobowym kontaktem pomocnym, obejmuj -

cym klienta poszukuj cego pomocy, doradc  udzielaj cego pomocy oraz relacj

pomocn , która powstaje mi dzy nimi239. Polega na udzielaniu zach ty i wska-

za  osobom prze ywaj cym trudne sytuacje i stoj cym wobec trudnych decyzji. 

Mo e ono stymulowa  wzrost i rozwój osobowo ci, pomóc lepiej radzi  sobie 

z problemami osobistymi, kon  iktami i emocjami oraz wyeliminowa  szkodliwe 

wzorce yciowe. Pomoc doradcy mo e umo liwi  ma onkom i cz onkom rodzin 

rozwi zanie napi  interpersonalnych i budowanie zdrowych relacji. Chrze ci-

ja ski doradca prowadzi do osobistej wi zi z Chrystusem i uwolnienia od nega-

tywnych konsekwencji grzechu240.

237 A. Kici ski. Katecheza osób z niepe nosprawno ci  intelektualn  w Polsce po Soborze Wa-

tyka skim II. Lublin 2011 s. 62-95.
238 Por. G.R. Collins. Poradnictwo chrze cija skie. Warszawa 2005 s. 25-27.
239 W. Szewczyk. Poradnictwo ma e skie i rodzinne. SMR s. 343. 
240 Collins. Poradnictwo chrze cija skie s. 27.
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Celem poradnictwa rodzinnego jest pomoc narzeczonym, ma onkom i ro-

dzinom w realizowaniu Bo ego zamys u wobec ich rodziny (DDR 37), zachowa-

niu i rozwoju wi zi emocjonalnych, podj ciu odpowiedzialnego rodzicielstwa, 

niesienie pomocy w sytuacjach kon  iktowych i kryzysowych oraz indywidualnej 

w osobistych problemach. Pomoc ta powinna zmierza  do tego, aby ma e stwa 

i rodziny y y w asce u wi caj cej, uczestniczy y wspólnie z dzie mi w yciu 

sakramentalnym Ko cio a i coraz pe niej urzeczywistnia y swoje powo anie 

chrze cija skie241. 

Dyrektorium duszpasterstwa rodzin uzasadnia potrzeb  poradnictwa ma e -

skiego i rodzinnego narastaj cymi zagro eniami ma e stwa i rodziny, a tak e 

coraz trudniejszymi wyzwaniami, które staj  przed rodzinami (DDR 37). Ludzka 

mi o , naturalnie zorientowana w stron  rodzicielstwa, macierzy stwa i ojco-

stwa, cz sto doznaje g bokiego kryzysu i zagro e . W takich sytuacjach nale y 

zwraca  si  do poradni ma e skich i rodzinnych, gdzie mo na uzyska  pomoc 

odpowiednio przygotowanych psychologów i psychoterapeutów (LdR 7). Kom-

petentne poradnictwo rodzinne powinno czy  fachowo  doradców z ich osobi-

stym wiadectwem ycia chrze cija skiego. Dyrektorium duszpasterstwa rodzin 

wyró nia para  alne poradnie rodzinne, poradnie specjalistyczne oraz telefony 

zaufania (DDR 37).

6.1. Para  alne poradnie rodzinne

Poradnictwo rodzinne w Polsce posiada ju  swoj  kilkudziesi cioletni  histo-

ri . G ówn  inspiracj  do jego tworzenia by o ukazanie si  encykliki Humanae 

vitae. Nied ugo po jej wydaniu ukaza a si  tak e pierwsza instrukcja episkopatu 

Polski, k ad ca nacisk na potrzeb  funkcjonowania w ka dej para  i katolickiego 

poradnictwa rodzinnego242. Pod wp ywem tych inspiracji duszpasterstwo rodzin 

w Polsce zorganizowa o sie  poradni rodzinnych dla narzeczonych i ma onków, 

ukierunkowanych g ównie na przygotowanie do odpowiedzialnego rodziciel-

stwa. Tworzone s  tak e poradnie specjalistyczne243.

Potrzeba para  alnego poradnictwa rodzinnego stanowi wci  aktualne wy-

zwanie duszpasterstwa rodzin. II Polski Synod Plenarny poleca tworzenie pa-

ra  alnych poradni rodzinnych244. Dyrektorium duszpasterstwa rodzin zaleca two-

rzenie poradni rodzinnych w para  ach i sanktuariach. Wskazuje na potrzeb  d -

enia do tego, aby ka da para  a mia a poradni  rodzinn . Tylko w szczególnych 

241 E. Sujak. Poradnictwo ma e skie i rodzinne. Katowice 1988 s. 20-22.
242 PIE.
243 Por. W. Szewczyk. Poradnictwo ma e skie i rodzinne. SMR s. 343.
244 Synod podkre la rol  poradni rodzinnych i postuluje ich tworzenie w pomieszczeniach do-

mów para  alnych. P MR 42, 45, 65.
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przypadkach i za zgod  biskupa diecezjalnego poradnia mo e s u y  kilku para-

 om (DDR 38). Ten ostatni dokument wprowadza ujednolicenie modelu funkcjo-

nowania takich poradni oraz okre la ich zadania (DDR 38-43).

6.1.1. Zadania para  alnych poradni rodzinnych

Poradnie rodzinne organizowane przy para  ach powinny zachowa  specy-

 k  poradni religijno-duszpasterskich. Duszpasterski charakter poradni winien 

przejawia  si  w sposobie prowadzenia poradnictwa, trosce o ca okszta t ycia 

ludzkiego oraz w zakresie wymaga  osobowych i specjalistycznych stawianych 

doradcy245. Duszpasterskie poradnictwo ma e skie posiada wymiar zbawczy. 

Dokonuje si  w asystencji Boga i jest realizacj  Jego woli246.

Zadania para  alnego poradnictwa rodzinnego obejmuj  wychowanie m ode-

go pokolenia do mi o ci, ma e stwa i rodziny, przygotowanie narzeczonych do 

sakramentu ma e stwa oraz pomoc ma e stwom i rodzinom prze ywaj cym 

trudno ci247. Dyrektorium duszpasterstwa rodzin formu uje sze  zada  porad-

nictwa para  alnego. Zalicza do nich ukazywanie mi o ci ma e skiej i rodzinnej, 

uwra liwianie na godno  cz owieka, kszta towanie postaw prorodzinnych, na-

uczanie zasad odpowiedzialnego rodzicielstwa, ukazywanie roli obecno ci rodzi-

ców w wychowaniu, pomoc ma onkom i rodzinom w trudno ciach (DDR 39).

Ukazywanie mi o ci ma e skiej

Pierwszym zadaniem poradnictwa jest ukazywanie w a ciwego wymiaru mi-

o ci ma e skiej i rodzinnej, w tym czysto ci przedma e skiej i ma e skiej 

(DDR 39). Istotne znaczenie posiada ukazywanie w poradnictwie ma e stwa 

jako powo ania zamierzonego przez Boga. Mi o  ma e ska, zakorzeniona 

w mi o ci Boga do cz owieka, polega na ca kowitym darze i przejawia si  w pro-

cesie wzajemnego obdarowania sob  ma onków, prowadz cego do nierozerwal-

nej jedno ci. Mi o  ta implikuje wierno , uczciwo , nierozerwalno  relacji 

ma e skiej oraz p odno 248.

245 Biele . Duszpasterstwo rodzin we wspó czesnej Polsce s. 267; por. Szewczyk. Poradnictwo 

ma e skie i rodzinne s. 343.
246 P. Landwójtowicz. Duszpasterskie poradnictwo ma e skie w Polsce. Studium pastoralne.

Opole 2010 s. 259.
247 B. Mierzwi ski. Para  alna poradnia ycia rodzinnego. SMR s. 326-327; por. Py lak. Re-

cepcja przygotowania do ma e stwa w wietle bada  narzeczonych s. 161.
248 Por. HV 8-9. Landwójtowicz. Duszpasterskie poradnictwo ma e skie w Polsce. Studium 

pastoralne s. 208-209, 310.
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Kszta towaniu postawy dojrza ej mi o ci s u y czysto . Chroni ona god-

no ci osoby, wprowadza harmoni  i pokój, uzdalnia do panowania nad sob

(LP 17-18). Sprzyja szacunkowi m czyzny i kobiety, uzdalnia do wspó czucia, 

wyrozumia o ci, tolerancji i wielkoduszno ci. Czysto  kszta tuje ducha o  ar-

no ci, niezb dnej w realizacji mi o ci oraz uwalnia mi o  z egoizmu i agresyw-

no ci (LP 16, 31). Czysto  uzdalnia do mi o ci Boga i s u by bli niemu oraz 

warunkuje pe n  realizacj  mi o ci ma e skiej249. Zachowanie czysto ci jest 

cnot  wymagaj c  pewnego wysi ku, a jednocze nie stanowi dar Ducha wi -

tego, o który nale y si  modli 250. Wychowanie do czysto ci przedma e skiej 

i ma e skiej jest pilnym zadaniem duszpasterskim (SPMR 102).

W poradnictwie nale y umacnia wiadomo  warto ci sakramentu ma e -

stwa w pracy z m odzie , narzeczonymi i ma onkami, oraz ukazywa  ma e -

stwo ochrzczonych jako wszczepienie w relacj  Chrystusa do Ko cio a i skutecz-

ny znak Jego aski. Pozwoli to ma onkom wydobywa  i o ywia  ten dar. Cenne 

jest te  uwzgl dnianie dynamiczno ci sakramentu ma e stwa, dokonuj cej si

w codziennym yciu ma onków251. Z tego wzgl du wa ne jest ukazywanie re-

alizacji ma e stwa sakramentalnego w czno ci z yciem sakramentalnym Ko-

cio a, zw aszcza z sakramentami Eucharystii i pojednania oraz modlitw  (por. 

FC 57-59).

Niezb dne jest kszta towanie postawy i umiej tno ci dialogu ma onków, 

s u cego mi o ci. Ich komunikacja mi dzyosobowa jest wyrazem umiej tno ci 

wzajemnego obdarowania i przyjmowania siebie252. Pomocne w porozumieniu 

jest kszta towanie przekonania, e ka da forma obdarowania sob  musi czy

si  z szacunkiem oraz adekwatn  odpowiedzi  drugiej osoby w formie obdarowa-

nia. Istotnym zak óceniem mo liwo ci porozumienia jest jednostronna o  arno

i po wi cenie253. Na bazie postawy wzajemnego obdarowania mo na doskonali

komunikacj , a tak e rozpoznawa  i eliminowa  wszelkie formy manipulacji254. 

Poprawie komunikacji ma e skiej s u y d enie ma onków do dojrza o ci, na-

bywanie postawy empatii, otwarto ci, zaufania i akceptacji255.

249 Jan Pawe  II. Homilia wyg oszona podczas Mszy w. w Sandomierzu (12.06.1999). W: 

�Zwiastowanie� 8:1999 s. 109-114.
250 Por. KKK 2345; LP 21.
251 Por. tam e s. 259-261. Prezentowanie nauczania Pisma wi tego na temat ma e stwa oraz 

podkre lanie wa no ci ma e stwa i znaczenia piel gnowania wi zi i oddania ma onków zalicza 

si  do istotnych dzia a  prewencyjnych, które powinny by  obecne we wspólnotach ko cielnych. 

Collins. Poradnictwo chrze cija skie s. 547.
252 Landwójtowicz. Duszpasterskie poradnictwo ma e skie w Polsce s. 262-263, 311.
253 Tam e s. 310-311.
254 Tam e s. 311. Uprzedzaj ce nauczanie zasad komunikacji i rozwi zywania kon  iktów jest 

tak e skutecznym dzia aniem prewencyjnym. Collins. Poradnictwo chrze cija skie s. 547-548.
255 Por. Landwójtowicz. Duszpasterskie poradnictwo ma e skie w Polsce s. 211-212.
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Poradnictwo winno pomóc ma onkom spostrzega  ma e stwo jako domo-

wy Ko ció , w którym Bóg jest obecny po ród nich. Kap a stwo powszechne 

ma onków realizuje si  tak e w sk adaniu duchowych o  ar dnia codziennego. 

Dyspozycja ta wiadczy o dojrza o ci ma onków, a problemy ze zrozumieniem 

warto ci o  ary na rzecz dobra wspólnego utrudniaj  wspólne ycie256.

Uwra liwianie na godno  cz owieka

Drugim zadaniem poradnictwa para  alnego jest uwra liwianie na godno

ka dego cz owieka, od chwili pocz cia do naturalnej mierci (DDR 39). Osoba 

ludzka domaga si  bezwzgl dnego szacunku i traktowania zawsze jako celu dzia-

ania, a nie jako jego rodka lub przedmiotu. Tylko mi o  jest w a ciwym i pe -

nowarto ciowym odniesieniem do osoby257, która posiada bezgraniczn  warto , 

gdy  stanowi obraz Boga i jest przez Niego kochana. Dusza rozumna ka dego 

cz owieka zosta a bezpo rednio stworzona przez Boga. Osob  cechuj : jedyno

i niepowtarzalno , duchowa natura, autonomia i wolno 258, stanowi ce podsta-

w  godno ci osoby, która ma charakter ontyczny i nieutracalny. Godno  cz o-

wieka jest g ównym i absolutnym kryterium szacunku wobec osoby, niezale nym 

od jakiegokolwiek autorytetu ludzkiego (por. RLP 15). Nietykalno  osoby, od-

zwierciedlaj ca nietykalno  samego Boga, wyra a si  przede wszystkim w nie-

tykalno ci ludzkiego ycia (ChL 38).

ycie ludzkie jest wi te i pozostaje na zawsze w specjalnym odniesieniu do 

Stwórcy, jedynego swego celu. Sam Bóg jest Panem ycia od jego pocz tku a  do 

ko ca259. Prawo do ycia ma charakter bezwzgl dny i przys uguje cz owiekowi 

we wszystkich fazach rozwoju, od pocz cia do naturalnej mierci, bez wzgl -

du na stan zdrowia i inne warunki yciowe (ChL 38). Osobie ludzkiej od chwi-

li pocz cia nale y si  bezwarunkowy szacunek, który domaga si  traktowania 

jako osoby i przyznania nale nych jej praw260. wi to  i nienaruszalno ycia 

w ka dej jego fazie lub kondycji domaga si  troski o ycie wszystkich. W tym 

duchu nale y skutecznie towarzyszy  rodz cemu si yciu, zw aszcza samotnym 

matkom decyduj cym si  na urodzenie dziecka. Trosk  nale y otoczy  tak e y-

cie ludzi cierpi cych i osamotnionych oraz bliskich mierci (por. EV 87-88).

256 Tam e s. 263.
257 Por. K. Wojty a. Mi o  i odpowiedzialno . Lublin 1986 s. 30, 43.
258 DV 5; RLP 15.
259 KDK 24; DV 5. Nikt w adnej sytuacji nie mo e ro ci  sobie prawa do bezpo redniego 

niszczenia niewinnej istoty ludzkiej. DV 5.
260 DV I, 1. �Od momentu, w którym jajo zostaje zap odnione, rozpoczyna si  nowe ycie, które 

nie jest yciem ojca lub matki, lecz nowej istoty ludzkiej rozwijaj cej si  niezale nie od nich. Nie 

sta aby si  ona nigdy istot  ludzk , je liby ni  nie by a od samego pocz tku�. QAP cyt. za: DV I, 1.
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Pracownicy poradnictwa ma e skiego i rodzinnego, którzy kieruj  si  chrze-

cija skim szacunkiem wobec osoby, ma e stwa i p ciowo ci, pe ni cy misj

doradzania i prewencji, mog  odda  cenn  przys ug  rodzinom. Mog  pomóc 

ma onkom odkrywa  sens ycia i mi o ci oraz wspiera  rodziny w wype nianiu 

misji �sanktuarium ycia� (EV 88).

Uwra liwianie na godno  ka dego cz owieka w poradnictwie dotyczy tak e 

traktowania osób korzystaj cych z pomocy. Godno  ka dej osoby ludzkiej do-

maga si  zapewnienia profesjonalnej pomocy i zagwarantowania optymalnych 

warunków jej udzielania. Uszanowanie wolno ci osoby ludzkiej oznacza udzie-

lanie pomocy w granicach okre lonych przez dobro osoby korzystaj cej z po-

mocy oraz stawianie celów i udzielanie pomocy zgodnie z mo liwo ciami pary 

ma e skiej. Uszanowanie granic wolno ci osoby kszta tuje podwaliny odpowie-

dzialno ci osoby za swoje decyzje yciowe261.

Kszta towanie postaw prorodzinnych

Zadaniem poradnictwa para  alnego jest kszta towanie postaw prorodzinnych 

(DDR 39). ycie w rodzinie jest pierwszym wyrazem natury spo ecznej cz owieka. 

Rodzina bierze swój pocz tek z ma e skiej wspólnoty osób, m czyzny i kobiety 

(LdR 7). Istniej ca dzi ki przymierzu ma e skiemu rodzina w pe ni urzeczywist-

nia si  poprzez zrodzenie potomstwa. W ten sposób komunia ma onków daje po-

cz tek komunii rodzinnej. Rodzicielstwo jest potwierdzeniem mi o ci ma onków, 

a dzieci umacniaj  komuni  rodziców. Jednak e zagro eniem mi o ci ma e skiej 

i rodzicielstwa jest egoizm, wynikaj cy z grzeszno ci cz owieka262.

Dla ma onków rodzicielstwo jest darem i zadaniem. Powinni oni zwraca

swoje my li i serca do Boga, który jest ród em wszelkiego rodzicielstwa, pro-

sz c o otwarto  serca, aby swoje rodzicielstwo zawsze traktowali jako dar Bo y 

i aby odnawia o ono ich mi o  (LdR 7).

Para  alne poradnictwo rodzinne winno kszta towa  postawy prorodzinne 

najpierw u m odzie y i narzeczonych263. Zdecydowana wi kszo  m odzie y do-

cenia warto  rodziny i dostrzega zwi zek udanego ma e stwa z posiadaniem 

dzieci264. Jednak du y odsetek m odzie y prezentuje postawy egoistyczne i ma-

terialistyczne265. Narzeczeni do  cz sto maj  trudno ci z otwarto ci  na wa ne 

261 Landwójtowicz. Duszpasterskie poradnictwo ma e skie w Polsce s. 210.
262 LdR 7; por. FC 69.
263 Mierzwi ski. Para  alna poradnia ycia rodzinnego s. 326.
264 Warto zauwa y , e takie postawy pozytywnie koreluj  z religijno ci  m odzie y. L. Dy-

czewski. Wyobra enia m odzie y o ma e stwie i rodzinie pomi dzy tradycj  a nowoczesno ci . 

Lublin 2009 s. 83-89.
265 Por. K. Pawlina. M odzie  szkolna o swoich problemach. Warszawa 2010 s. 37-43.
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warto ci ycia rodzinnego i wymagaj  pomocy w kszta towaniu postaw proro-

dzinnych266.

Obowi zuj ce w przygotowaniu bezpo rednim do ma e stwa spotkania na-

rzeczonych w poradni rodzinnej maj  na celu kszta towanie i umacnianie postaw 

prorodzinnych narzeczonych, a tak e pozytywne ukazanie mo liwo ci korzysta-

nia z poradni podczas trwania ma e stwa267. Ma onkowie mog  tak e, z pomo-

c  doradców, odkrywa  na nowo sens ycia i mi o ci na drodze swego powo ania 

i dojrzewa  w postawach prorodzinnych (por. EV 88).

Nauczanie zasad odpowiedzialnego rodzicielstwa

Kolejnym zadaniem poradnictwa para  alnego jest nauczanie zasad odpo-

wiedzialnego rodzicielstwa, w tym metod rozpoznawania p odno ci. S u y ono 

mi o ci ma e skiej i zachowaniu we wspó yciu ma e skim nierozdzielnego 

zwi zku jedno ci i p odno ci (por. DDR 39). Zadanie to stan o u pocz tków 

i stanowi o g ówny motyw tworzenia para  alnych poradni rodzinnych w Polsce 

w ostatnich dziesi cioleciach268. Realizacja tego zadania przez poradnie para  al-

ne wychodzi naprzeciw wymogom przygotowania narzeczonych do sakramentu 

ma e stwa oraz pomaga ma onkom w podj ciu odpowiedzialnego rodziciel-

stwa (DDR 31).

Odpowiedzialne rodzicielstwo domaga si  prawego sumienia ma onków 

i uznania swoich obowi zków wobec Boga, wobec siebie samych, rodziny i spo-

266 Wed ug bada  przeprowadzonych przez A. Dziób  w 2006 roku 74,4% narzeczonych jest 

przekonanych o potrzebie otwarto ci ma onków na przekazywanie ycia, 73,2% badanych traktuje 

przekazywanie ycia jako dobro rodziny, a 60,0% uwa a je za wspó prac  z Bogiem. Oko o po owa 

narzeczonych dostrzega znaczenie czysto ci narzecze skiej, a mniej ni  20,0% badanych dostrzega ne-

gatywne dla ma e stwa i rodziny skutki wspó ycia przedma e skiego. Ponad po owa narzeczonych 

nie dostrzega negatywnych skutków i zagro enia dla rodziny ze strony wolnych zwi zków i ma e stw 

na prób . Ponad 40,0% badanych dopuszcza stosunek przerywany, oko o 30,0% dopuszcza antykon-

cepcj  mechaniczn  i hormonaln , a niektórzy tak e aborcj  (7,2%) i stosowanie rodków wczesno-

poronnych (6,2%). Ponad po owa narzeczonych nie dostrzega negatywnych skutków stosowania anty-

koncepcji przez ma onków. 30,2% badanych dopuszcza sztuczne zap odnienie in vitro. Tylko 35,6% 

badanych jest przekonanych, e posiadanie liczniejszego potomstwa jest znakiem b ogos awie stwa 

Bo ego. Ponadto spory odsetek narzeczonych nie docenia istotnych warto ci ycia rodzinnego. Por. 

Dzióba. Narzeczeni wobec ludzkiej p odno ci. Studium pastoralne s. 107-167, 304, 309.
267 DDR 31. Wed ug G. Collinsa poradnictwo przedma e skie ma charakter prewencyjny. Jest 

ma o prawdopodobne, e para, która nie chce uczestniczy  w poradach przedma e skich, zwróci 

si  do doradcy, gdy pojawi  si  pierwsze sygna y problemów ma e skich. Dlatego m dre jest sta-

wianie przez duchownych wymagania, aby pary, które pragn  si  pobra , uczestniczy y najpierw 

w obowi zkowych poradach przedma e skich. Collins. Poradnictwo chrze cija skie s. 511.
268 Szewczyk. Poradnictwo ma e skie i rodzinne s. 343; Sujak. Poradnictwo ma e skie i ro-

dzinne s. 20.
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ecze stwa. Oznacza znajomo  i poszanowanie procesów biologicznych ludz-

kiej p odno ci oraz konieczno  opanowania pop dów i nami tno ci przez rozum 

i wol . Odpowiedzialni rodzice winni kierowa  si  roztropnym namys em i wiel-

koduszno ci  w przyjmowaniu potomstwa, z uwzgl dnieniem warunków  zycz-

nych, ekonomicznych, psychologicznych i spo ecznych. Dla wa nych przyczyn 

ma onkowie mog  postanowi  okresowo lub na czas nieokre lony unika  zro-

dzenia kolejnego dziecka, jednak zawsze przy poszanowaniu nakazów moral-

nych (HV 10).

Istotnym kryterium moralnym wspó ycia ma e skiego jest nierozdzielno

podwójnej funkcji zjednoczenia ma e skiego, które powinno zawsze oznacza

jedno  ma onków i rodzicielstwo (por. HV 12). Cz owiekowi nie wolno samo-

wolnie zrywa  tego nierozerwalnego zwi zku (FC 32). �Dwa aspekty zjednocze-

nia ma e skiego: jednocz cy i prokreacyjny nie mog  by  rozdzielone w sposób 

sztuczny bez naruszenia wewn trznej prawdy samego aktu� (LdR 12).

M czyzna i kobieta w zjednoczeniu ma e skim wyra aj  bycie dla siebie 

wzajemnie darem i do wiadczaj  osobowego spotkania. Dlatego ma onkowie 

powinni w pe ni siebie darowa  i w pe ni przyj  drug  osob , we wszystkich jej 

wymiarach, wraz z jej p odno ci . Ich osobowe zjednoczenie czy si  z potrójn

odpowiedzialno ci : za swoje osobowe czyny, za dar wspó ma onka z czone-

go przymierzem ma e skim oraz za dar ycia, które mo e zosta  wzbudzone. 

Zjednoczenie ma onków w akcie mi o ci jest momentem, gdzie staj  si  oni 

rodzicami (LdR 12).

Poszanowanie zasad moralnych we wspó yciu ma e skim polega na 

uwzgl dnianiu naturalnej cykliczno ci okresów rozrodczych. Ma onkom wolno 

regulowa  liczb  pocz  i dla s usznych powodów wprowadza  przerwy mi dzy 

urodzeniami poprzez podejmowanie stosunków ma e skich w okresach nie-

p odno ci269. Wybór rytmu naturalnego czy si  z panowaniem nad sob , akcep-

tacj  kobiety i jej p odno ci, postaw  dialogu, wspólnym poszanowaniem i od-

powiedzialno ci . Wybór ten jest wyrazem szacunku dla duchowego i cielesnego 

charakteru komunii ma e skiej. Szacunek ten umo liwia zachowanie czysto ci 

ma e skiej, która chroni osoby przed ich u ywaniem, mi o  ma e sk  przed 

egoizmem i agresywno ci , sprzyja trosce o wspó ma onka i budzi do niego 

szacunek oraz umo liwia g bszy i skuteczniejszy wp yw wychowawczy na po-

tomstwo270.

Natomiast uciekanie si  ma onków do rodków i dzia a  antykoncepcyj-

nych powoduje wykluczanie wymiaru prokreacyjnego aktu ma e skiego. W ten 

sposób ma onkowie dokonuj  zerwania podwójnego znaczenia zjednoczenia 

ma e skiego. Ma onkowie stawiaj  si  wówczas w roli s dziów zamys u Bo e-

269 HV 18; por. FC 32-33.
270 HV 21; FC 32-33; LP 21.
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go, manipuluj  i poni aj  osob  w asn  i wspó ma onka oraz ludzk  p ciowo . 

Fa szuj  tak e warto  ca kowitego daru z siebie i wewn trzn  prawd  mi o ci 

ma e skiej (FC 32).

Zdarza si  tak e, i  ma onkowie prze ywaj cy trudno ci z p odno ci , kieruj

si  nieuprawnionym d eniem do posiadania potomstwa i zmierzaj  do jego pocz -

cia w sposób sztuczny, poza mi osnym zjednoczeniem p ciowym ma onków271. 

Poprzez sztuczn  prokreacj  oddzielaj  wymiar jednocz cy i prokreacyjny ycia 

ma e skiego (LP 32). Odrywaj  rodzicielstwo od aktu ma e skiego i odbieraj

dziecku prawo do pocz cia w sposób naturalny, w akcie mi o ci rodziców272.

Narzeczeni, przygotowuj cy si  do zawarcia sakramentu ma e stwa, nie 

zawsze rozumiej  istot  odpowiedzialnego rodzicielstwa i respektuj  nauczanie 

Ko cio a na temat planowania pocz 273. Cz sto nie s  przekonani o nierozerwal-

nym zwi zku mi o ci z przekazywaniem ycia w ma e stwie oraz nie dostrze-

gaj  zalet stosowania metod NPR lub skupiaj  si  na trudno ciach zwi zanych 

z ich nauk  i stosowaniem274. Zainteresowanie narzeczonych nauczaniem metod 

rozpoznawania p odno ci, jak równie  dostrzegane braki w rozumieniu i recepcji 

nauczania Ko cio a podkre laj  potrzeb  solidnego przygotowania narzeczonych 

w poradni rodzinnej (por. EV 88). W czasie spotka  powinni uczy  si  odpowie-

dzialno ci za wzajemn  mi o  i przekazywanie ycia, pozna  niedopuszczal-

no  i szkodliwo  antykoncepcji, rodków poronnych i sztucznych zap odnie

oraz metody naturalnego rozpoznawania p odno ci, a tak e uczy  si  obserwacji 

objawów p odno ci i ich interpretacji (DDR 31). 

Dzie o wychowania do odpowiedzialnego rodzicielstwa obejmuje równie

ma onków. Poradnictwo ma e sko-rodzinne mo e pomóc ma onkom przyj

wezwanie Bo e i wielkodusznie realizowa  w asne rodzicielstwo, zachowuj c za-

wsze postaw  s u by yciu. W poradni ma onkowie mog  uczy  si  stosowa

naturalne metody rozpoznawania p odno ci (por. EV 97). Pomoc doradcy jest 

niezb dna zw aszcza ma onkom, którzy u pocz tków ma e stwa dopu cili si

271 Por. DV 5, II.8; RLP 15.
272 DV II.6; RLP 15.
273 W wietle bada  przeprowadzonych przez A. Dziób  rozumienie odpowiedzialnego rodzi-

cielstwa u narzeczonych pozostawia sporo do yczenia. 60,4% narzeczonych deklaruje uwzgl dnia-

nie sumienia ukszta towanego zgodnie z prawem Bo ym w planowaniu pocz , 59,2% badanych 

czy odpowiedzialne rodzicielstwo z wielkoduszno ci  i o  arno ci  w zrodzeniu i wychowaniu 

potomstwa, 56,6% badanych czy odpowiedzialne rodzicielstwo z uznaniem swoich obowi zków 

wobec Boga i taki sam odsetek czy je ze znajomo ci  praw biologicznych p odno ci, a 51,0% 

czy je z panowaniem nad pop dem seksualnym. Ponadto tylko ponad po owa (64,0%) badanych 

stwierdza, e w czasie katechez przedma e skich zapozna o si  z problematyk  mi o ci i przeka-

zywania ycia. Natomiast prawie 70,0% narzeczonych dostrzega potrzeb  nauczania metod NPR 

podczas przygotowania do sakramentu ma e stwa. Dzióba. Narzeczeni wobec ludzkiej p odno ci. 

Studium pastoralne s. 167-172, 188-190, 196-198.
274 Por. tam e s. 198-205, 300.
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zaniedba  w poznawaniu i szacunku dla w asnej p odno ci275. Zarówno narzeczo-

nych, jak równie  ma onków nale y zach ca  do korzystania z poradni, s u cej 

odpowiedzialnemu rodzicielstwu. Najlepsz  zach t  jest jednak prezentowany po-

ziom merytoryczny poradnictwa oraz jako  funkcjonowania poradni para  alnej.

Ukazywanie roli obecno ci rodziców w wychowaniu

Zadaniem poradni rodzinnych jest ukazywanie potrzeby pe nego mi o ci to-

warzyszenia dziecku od pocz cia (DDR 39). Sobór Watyka ski II podkre la, e 

rodzice, poniewa  dali ycie dzieciom, obowi zani s  do wychowania potomstwa. 

Wychowanie rodziców posiada wielk  wag  i jego brak jest trudny do zast pienia 

(DWCh 3). Rodzinie cz owiek zawdzi cza swoje cz owiecze stwo. Dlatego je li 

�w przyj ciu na wiat oraz we wchodzeniu w wiat cz owiekowi brakuje rodziny, 

to jest to zawsze wy om i brak nad wyraz niepokoj cy i bolesny, który potem 

ci y nad ca ym yciem�276. Wzajemna mi o  i duchowa wi  ma onków oraz 

obecno  i troskliwe wspó dzia anie rodziców w wychowaniu dzieci s  warun-

kiem kszta towania pe nego cz owiecze stwa. Z tego wzgl du istotne znaczenie 

odgrywaj  zarówno obecno  i opieka matki, jak i czynna obecno  ojca (por. 

KDK 52). Bóg daje ma onkom przywilej, odpowiedzialno  i ask  pomocy 

dzieciom w ich ludzkim i chrze cija skim wzrastaniu. Rodzice maj  dawa  przy-

k ad i kierowa  wychowaniem dziecka na kolejnych etapach jego ycia 277.

Poradnictwo rodzinne daje mo liwo  kszta towania postaw wychowaw-

czych ma onków i wspierania ich w zadaniach rodzicielskich. Jest to szczegól-

nie wa ne obecnie, gdy trwa o  rodziny jest zagro ona i cz sto wyst puje brak 

obecno ci jednego lub obojga rodziców w wychowaniu. Ponadto niekorzystne 

sytuacje wychowawcze pojawiaj  si  tak e wskutek czasowej nieobecno ci ro-

dziców, powodowanej wyjazdem zarobkowym. Poradnictwo ma e sko-rodzin-

ne mo e pomóc rodzicom u wiadomi  sobie potrzeb  ich obecno ci i mi o ci, 

zrozumie  istniej ce relacje i zachowania. Mo e tak e pomóc przeciwdzia a

skutkom braków i zaniedba  obecno ci wychowawczej rodziców.

Pomoc ma onkom i rodzinom w trudno ciach

Zadaniem cz sto realizowanym w poradniach para  alnych jest pomoc w roz-

wi zywaniu kon  iktów rodzinnych i problemów wychowawczych (DDR 39). 

275 Por. Sujak. Poradnictwo ma e skie i rodzinne s. 20.
276 LdR 2. Wi  i komunikacja rodziców z dzieckiem powinny rozpocz  si  i rozwija  ju

w okresie prenatalnym. Zob. Kornas-Biela. Wokó  pocz tku ycia ludzkiego s. 90-111; J. Gole , 

K. Urba czyk. Wi  matki z dzieckiem w okresie prenatalnym. � ycie i p odno � nr 1:2011 s. 95-114.
277 FC 38; LP 37, 59-111.
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Problemów ma e skich i rodzinnych nie mo na lekcewa y , gdy  w ich rezul-

tacie mo e pojawi  si  zagubienie i brak nadziei, wycofanie emocjonalne, po-

rzucenie, separacja lub rozwód278. Pomoc ma e stwu i rodzinie w sytuacjach 

kon  iktowych i kryzysowych oraz problemach wychowawczych mo e wymaga

tak e pomocy indywidualnej279.

W ród przyczyn problemów ma e skich wymienia si  z  komunikacj , 

zbyt ma  lub nadmiern  blisko  w relacji ma e skiej, napi cia interpersonal-

ne, presj  zewn trzn  ze strony innych osób oraz rutyn . Napi cia interperso-

nalne powstaj  najcz ciej z powodu po ycia seksualnego, pe nienia ról w ma -

e stwie, braku elastyczno ci, odmiennych systemów warto ci i walki o w adz , 

 nansów, stosunku do religii, a tak e ró nic charakteru280. Do przyczyn sytuacji 

kon  iktowych nale  tak e nawyki z rodzin pochodzenia oraz ambicje ma on-

ków281. Problemy wychowawcze cz sto wyst puj  w okresach prze omowych, 

jak dojrzewanie i wchodzenie dzieci w samodzielne ycie282.

Poradnictwo ma e sko-rodzinne winno ukazywa  warto  i godno  wspól-

noty ma e skiej w perspektywie wspólnoty Osób Boskich oraz wspiera  i uzdal-

nia  ma onków, aby sprostali tworzeniu wspólnoty w perspektywie doczesnej 

i zbawczej. S u y temu ca o ciowe ujmowanie wspólnoty ma e skiej, wyra a-

j ce si  w trosce o jedno , przy zapewnieniu równo ci osób oraz poznawaniu 

problemów i prze y  ka dej z osób z ich perspektywy. Stwarza to ma onkom 

poczucie bezpiecze stwa i zrozumienia oraz pozwala dostrzec, gdzie pragnienie 

dobra dla drugiej osoby uleg o zachwianiu. Perspektywa ta pozwala odnale  na 

nowo mi o , jako moc scalaj c  i przywracaj c  cz owieka wspólnocie ma e -

skiej i rodzinnej. Otwarcie si  ma onków na Boga i Jego mi o  oraz g bsze 

zjednoczenie z Nim posiada wymiar pro  laktyczny i integruj cy. Spojrzenie z tej 

perspektywy pozwala przekracza  wymiar wydarze  doczesnych, niesie potencja

optymizmu oraz pozwala odnale  si y do podejmowania dalszego rozwoju283.

Dzi ki poradnictwu ma onkowie do wiadczaj cy w asnych ogranicze , kry-

zysu lub cierpienia mog  odnale  w Bogu si y do ponownego rozpocz cia, za-

wierzenia sobie nawzajem oraz przekroczenia ludzkich ogranicze  i wyobra e . 

Poradnictwo ma e sko-rodzinne mo e pomóc ma onkom u wiadomi  sobie, 

e cz owiek nigdy nie jest pozostawiony przez Boga samemu sobie. Dzi ki temu 

mog  oni w kryzysach dostrzec mo liwo ci rozwojowe. Rol  poradnictwa jest 

278 Por. Collins. Poradnictwo chrze cija skie s. 538-539.
279 Sujak. Poradnictwo ma e skie i rodzinne s. 20-21; por. E. Kennedy, S.C. Charles. Jak po-

maga  dobr  rad . Kraków 2010 s. 376-377.
280 Por. Collins. Poradnictwo chrze cija skie s. 532-538.
281 Szewczyk. Poradnictwo ma e skie i rodzinne s. 343.
282 Tam e s. 343; por. I. Namys owska. Terapia rodzin. Warszawa 1997 s. 22.
283 Por. Landwójtowicz. Duszpasterskie poradnictwo ma e skie w Polsce s. 307-309; Collins. 

Poradnictwo chrze cija skie s. 547.
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udzielenie ma onkom wsparcia w wyprowadzeniu z kryzysu wniosków i do-

wiadczenia dla rozwoju w przysz o ci284.

Trudno ci ma onków korzystaj cych z poradnictwa cz sto nie dotycz  sfe-

ry racjonalnej. Ich zdolno  dialogu oraz wprowadzenia racjonalnych rozwi za

jest nierzadko ograniczona wskutek czynników emocjonalnych285. Dlatego bez-

po rednim celem oddzia ywania doradczego jest doprowadzenie ma onków do 

uwolnienia od l ku, patologicznego poczucia winy i uczu  agresywnych oraz 

podj cia wzajemnego kontaktu. Jest nim tak e pomoc w uwolnieniu si  od we-

wn trznych napi , stereotypów zachowa  i reakcji uczuciowych. Dzi ki temu 

ma onkowie mog  sta  si  zdolni do realnej oceny w asnej sytuacji i zrozumie-

nia siebie. Mog  zyska  motywacj  do podj cia wiadomych dzia a  na rzecz 

zmiany. Korzystanie z porad daje tak e mo liwo  wypracowania otwartej i jed-

noznacznej komunikacji, umiej tno ci asertywnych zachowa  oraz samokontroli 

w asnych zachowa  agresywnych286.

Doradcy, pos uguj cy w poradniach para  alnych, winni dysponowa  infor-

macjami o mo liwo ciach korzystania z poradni specjalistycznych i o rodków 

terapii, a po rozeznaniu problemów i stwierdzeniu takiej potrzeby kierowa  oso-

by lub ma e stwa do specjalistów zajmuj cych si  psychoterapi  indywidual-

n , terapi  ma e sk  i rodzinn , terapi  uzale nie , pomoc  pedagogiczn  lub 

prawn . Warto, aby doradcy rodzinni kierowali osoby lub ma e stwa na reko-

lekcje i spotkania po wi cone zagadnieniom ma e skim oraz sytuacjom proble-

mowym, w wymiarze osobistym i rodzinnym.

6.1.2. Wymagania stawiane doradcom ycia rodzinnego

W poradniach ma e sko-rodzinnych pracowa  mog , odpowiednio przygo-

towani, doradcy ycia rodzinnego (DDR 38). Pracownicy poradnictwa ma e -

skiego i rodzinnego winni kierowa  si  chrze cija sk  wizj  osoby, ma e stwa 

i p ciowo ci. Wówczas pe niona przez nich misja doradzania i prewencji mo e 

odda  cenn  przys ug  wszystkim rodzinom (EV 88). Przygotowanie doradcy 

polega nie tylko na posiadaniu kwali  kacji zawodowych287. Powinien on posia-

284 Por. Landwójtowicz. Duszpasterskie poradnictwo ma e skie w Polsce s. 309-310; Sujak. 

Poradnictwo ma e skie i rodzinne s. 35.
285 Por. Kennedy, Charles. Jak pomaga  dobr  rad s. 379-380.
286 Sujak. Poradnictwo ma e skie i rodzinne s. 84-87; por. Landwójtowicz. Duszpasterskie 

poradnictwo ma e skie w Polsce s. 311.
287 W sposób naturalny i oczywisty doradcze funkcje pe ni  lekarze, psycholodzy, pedagodzy, 

prawnicy, duszpasterze, ka dy w granicach swoich kompetencji. Wykszta cenie i zawód psycho-

loga daje pewne pierwsze stwo, jednak nie wystarcza do prowadzenia poradnictwa. Szczegó owe 

przygotowanie diagnostyczne psychologa mo e nie sprzyja  procesowi porady. Obserwacja proce-
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da  przynajmniej rednie wykszta cenie i odpowiedni  wiedz  z zakresu psycho-

logii i teologii ma e stwa oraz rodziny, odznacza  si  umiej tno ci  nawi zy-

wania kontaktów i wspó pracy z lud mi, a tak e posiada  pog bion  formacj

religijn 288.

Istotne znaczenie posiadaj  takie cechy osobowo ci, jak: wyobra nia psy-

chologiczna, spostrzegawczo , dojrza o  uczuciowa (rozwini ta uczuciowo

wy sza, zdolno  do wgl du i wyra ania emocji oraz ich ró nicowania i panowa-

nia nad nimi) oraz wolno  od uprzedze  i fanatyzmu, polegaj ca na tolerancji 

wobec innej ni  w asna hierarchii warto ci289. Doradca powinien umie  zostawi

odpowiedzialno  za decyzje osobie korzystaj cej z porady, umie  s ucha , przy-

j  postaw  uznania i szacunku, wczuwaj cego zrozumienia, szczero ci, a tak e 

mie  odwag  nie by  doskona ym290.

Doradca powinien prawid owo funkcjonowa  we w asnym yciu rodzinnym 

i zawodowym291. Stan cywilny i p e  doradcy posiada drugorz dne znaczenie. 

Dobrze, aby w poradni by y zatrudnione osoby ró nej p ci. Jednak cenne i pilnie 

potrzebne jest podejmowanie zada  przewodników i doradców przez pary ma -

e skie (por. HV 26). Doradc  mo e by  osoba w wieku 25-60 lat292. 

Kszta cenie osób wieckich do pracy w poradnictwie rodzinnym powinno 

odbywa  si  w diecezjach (por. FC 70), w zorganizowanym w tym celu Studium 

ycia Rodzinnego, przy wsparciu Akademickich O rodków Studiów nad Rodzi-

n . Osoby te nale y otacza  tak e systematyczn  formacj  religijn 293. Podj cie 

pracy doradcy w para  alnej poradni rodzinnej ma miejsce po odbyciu odpowied-

niego przygotowania, udokumentowanym dyplomem (DDR 40). Doradcy podej-

su doradczego wykazuje niezale no  rozwoju osobowego i stabilizacji ma e stwa od wyników 

bada  psychologicznych lub psychiatrycznych. Psycholog, lekarz lub psychoterapeuta mo e by

dobrym doradc  pod warunkiem, e skupia si  przede wszystkim na dobru osoby i wspólnoty ma -

e skiej oraz potra   wznie  si  ponad stwierdzone diagnostycznie niekorzystne rokowania. Sujak. 

Poradnictwo ma e skie i rodzinne s. 32-35.
288 DDR 40. Brak uko czenia uczelni wy szej nie dyskwali  kuje doradcy, je li posiada on 

szczególne uzdolnienia. W Polsce sprawdzi o si  wiele doradczy , m.in. z zawodem piel gniar-

skim, po o niczym, nauczycielskim. Sujak. Poradnictwo ma e skie i rodzinne s. 33.
289 Tam e s. 32-33. Przeszkod  w pracy doradczej mog  stanowi  takie cechy charakteru, jak: 

tendencja do dominacji nad innymi, nadmierna opieku czo  i traktowanie w asnych rozwi za

jako oczywistych i jedynie w a ciwych, l kliwo  i niepewno  w formu owaniu swego punktu 

widzenia, ambiwalencja uczuciowa, tendencja do uto samiania si  z rozmówc  i przeciwprzenie-

sienia. Tam e s. 33. 
290 Tam e s. 37-56; por. B. Parysiewicz, A. Tomkiewicz. Podstawowe sposoby prowadzenia 

poradnictwa ma e sko-rodzinnego w para  i. �Efektywne zarz dzanie para � 12:2003 s. 3-5.
291 Sujak. Poradnictwo ma e skie i rodzinne s. 33.
292 DDR 40. Ni szy wiek ni  25 lat uwa a si  za ryzykowny dla funkcji doradcy. Sujak. Porad-

nictwo ma e skie i rodzinne s. 34.
293 DDR 9; P MR 65. Szkolenie doradców stanowi jednocze nie selekcj  pod k tem przydat-

no ci do podj cia funkcji doradcy. Sujak. Poradnictwo ma e skie i rodzinne s. 34.
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muj cy prac  w poradni rodzinnej powinni otrzyma  misj  kanoniczn  biskupa 

diecezjalnego na wniosek diecezjalnego duszpasterza rodzin i diecezjalnego do-

radcy ycia rodzinnego294. Zaanga owania doradcy w poradni para  alnej doko-

nuje ksi dz proboszcz (DDR 40).

6.1.3. Organizacja pracy para  alnej poradni rodzinnej

Para  alna poradnia rodzinna winna dysponowa  w asnym lokalem znajdu-

j cym si  w domu para  alnym. Dla zachowania anonimowo ci osób korzysta-

j cych winna dysponowa  osobnym wej ciem. Na jej drzwiach nale y umie ci

informacje o dniach, godzinach przyj  i specjalizacji pracuj cych osób. Po-

mieszczenie powinno by  urz dzone estetycznie i funkcjonalnie w celu zapew-

nienia atmosfery spokoju i intymno ci dla prowadzenia rozmów295. W poradni 

powinny znajdowa  si  materia y potrzebne do pracy doradcy oraz odpowiednio 

wyposa ona biblioteka, dysponuj ca literatur  pomocnicz  dla osób korzystaj -

cych z poradni (por. DDR 41).

Frekwencja w rodzinnej poradni para  alnej zale y od cz stotliwo ci dy u-

rów. Najwi ksz  frekwencj  uzyskuje, gdy jest czynna codziennie296. Powinna 

by  otwarta w godzinach korzystnych dla danej para  i (DDR 41). Dy ury musz

by  tak wyznaczone, aby mog y z nich skorzysta  osoby pracuj ce zawodowo. 

Porady warto umawia  wcze niej telefonicznie, na konkretny dzie  i godzin , 

w niezbyt odleg ym terminie297.

Informacje o rozpoczynaj cej dzia alno  para  alnej poradni rodzinnej nale y 

poda  w og oszeniach para  alnych. Za pozwoleniem proboszcza doradca rodzinny 

mo e po niedzielnej mszy wi tej wyg osi  konferencj  na jej temat298. Informacja 

o dniach i godzinach jej funkcjonowania powinna by  umieszczona w gablotach 

294 Warunkiem odnowienia misji doradcy jest wery  kacja, prowadzona przez diecezjalny Wy-

dzia  Duszpasterstwa Rodzin. DDR 40; Szewczyk. Poradnictwo ma e skie i rodzinne s. 343.
295 DDR 41. Pomieszczenie powinno by  szczelne akustycznie, aby zapewni  dyskrecj . Na 

wyposa enie poradni sk adaj  si : szafa zamykana na klucz (dla zabezpieczenia danych personal-

nych klientów), podr czna biblioteka oraz materia y dla klientów, biurko lub stolik dla doradcy, 

fotel, krzes a w dostatecznej liczbie, aby klient móg  wybra  sobie miejsce, agodne o wietlenie, 

niepadaj ce na rozmówc , telefon. W pomieszczeniu powinien by  umieszczony zegar, widoczny 

dla doradcy i klienta. Pomieszczenie powinno stwarza  wra enie przytulno ci. Nale y u ywa  ma-

ych foteli tak rozstawionych, aby tworzy y k t oko o 60 stopni. Tym samym rozmówcy swobodnie 

mog  nawi zywa  kontakt wzrokowy, nie czuj c si  do tego zmuszeni, tak jak wówczas, gdyby 

siedzieli naprzeciwko siebie. Wskazane jest, aby mi dzy doradc  a rozmówc  umie ci aw , a nie 

biurko, aby nie tworzy  mi dzy nimi bariery. Parysiewicz, Tomkiewicz. Podstawowe sposoby pro-

wadzenia poradnictwa ma e sko-rodzinnego w para  i s. 2.
296 Tam e.
297 Tam e.
298 Tam e.
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para  alnych i przy poradni, cz sto te  podawana w og oszeniach para  alnych. 

Dane dotycz ce poradni warto przygotowa  i udost pni  na terenie para  i tak e 

w formie ulotek. Wskazane jest przypominanie o dzia alno ci para  alnej poradni 

rodzinnej podczas misji i rekolekcji oraz udost pnianie informacji o poradni spo-

wiednikom (DDR 41). Skuteczn  form  jest zamieszczanie informacji i kontaktów 

dotycz cych poradni w gazetce para  alnej, na stronach internetowych para  i i die-

cezjalnego duszpasterstwa rodzin oraz w mediach lokalnych. 

Czas udzielanej porady nie powinien przekracza  sze dziesi t minut, jednak 

przed up ywem tego czasu mo e j  zako czy  tylko klient.  Je li natomiast czas 

porady mia by zosta  znacznie przekroczony, wówczas jej zako czenie nale y 

do obowi zków doradcy. Ze wzgl du na mo liwo ci psycho  zyczne doradcy nie 

nale y przyjmowa  zbyt wielu klientów podczas jednego dy uru. Zarówno do-

radca, jak i klient winni na czas porady wy czy  telefony. Doradca w trakcie 

udzielania porady nie powinien umawia  nast pnych wizyt z innymi klientami 

ani prowadzi  rozmów z osobami postronnymi299.

Doradcy posiadaj cy kompetencje w zakresie nauk o rodzinie oraz formacj

apostolsk  s  wspó pracownikami duszpasterzy w wychowaniu do warto ci (por. 

EV 97). Dla para  i cenna jest wspó praca mi dzy doradc  i kap anami, a tak e 

doradcy z grupami i stowarzyszeniami m odzie y i doros ych, funkcjonuj cymi 

na terenie para  i300. Doradcom brakuje cz sto nale nego wsparcia w realizacji 

powierzonej misji, a ich o  arny wysi ek cz sto jest niedoceniany (EV 97).

Zadania proboszcza w funkcjonowaniu para  alnej poradni rodzinnej

Para  a jest umiejscowieniem Ko cio a, wspólnot  wiernych, domem braterskim 

i go cinnym. Jest g boko w czona w ludzkie spo eczno ci, solidarna z ich d e-

niami i dramatami (ChL 26-27). Dzia alno  ludzi wieckich w para  i jest koniecz-

na, gdy  bez niej apostolstwo pasterzy nie mo e by  w pe ni skuteczne (ChL 27). 

Proboszcz, jako pasterz powierzonej wspólnoty w pos udze nauczania, u wi cania 

i kierowania, wspó pracuje tak e z wiernymi wieckimi i popiera ich udzia  w misji 

Ko cio a301. Powo uje para  aln  poradni  rodzinn  w porozumieniu z Wydzia em 

Duszpasterstwa Rodzin (DDR 38) oraz anga uje doradców (DDR 40).

Zadaniem proboszcza jest zabezpieczenie warunków materialnych pracy 

poradni. Do niego nale y troska o dokszta canie i formacj  doradców. W tym 

celu winien on interesowa  si  warunkami ich pracy, wspiera  rad , wysy a

na zjazdy organizowane dla nich przez diecezjalne duszpasterstwo rodzin lub 

299 Tam e.
300 Tam e.
301 Por. KPK, kan. 519, 529 § 2.
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Rad  Episkopatu do spraw Rodzin (DDR 42). Proboszcz jako odpowiedzialny 

za funkcjonowanie para  i, przy której dzia a para  alna poradnia rodzinna, powi-

nien pokrywa  koszty dokszta cania i formacji doradców, zwi zane z dojazdem 

i pobytem, jak te  koszty materia ów szkoleniowych. Jego zadaniem jest zaopa-

trzenie biblioteki poradni (DDR 42) oraz przekazywanie informacji dotycz cych 

dzia ania para  alnej poradni rodzinnej (DDR 42).

Proboszcz para  i, zatroskany o wspólnot , któr  mu powierzono, rozumie 

piln  potrzeb  przygotowania wieckich do apostolstwa302. Zadaniem proboszcza 

jest poszukiwanie kandydatów do pracy w para  alnej poradni rodzinnej, mobili-

zowanie ich do podj cia odpowiednich studiów oraz pomoc w odbyciu przygoto-

wania i pog bieniu formacji religijnej (por. DDR 42).

Do proboszcza nale y stosowne wynagrodzenie doradcy zatrudnionego w ro-

dzinnej poradni para  alnej. Je li poradnia s u y wi kszej liczbie para  i lub deka-

natowi, za wynagrodzenie odpowiadaj  zainteresowani proboszczowie lub dzie-

kan. Winni oni ustali  i zapewni  wynagrodzenie doradcom (DDR 42).

Para  alne poradnictwo rodzinne stanowi duszpastersk  odpowied  Ko cio a 

na rosn ce wyzwania czasów wspó czesnych. Wyzwania w dziedzinie wychowa-

nia do mi o ci oraz przygotowanie do ycia ma e skiego i rodzinnego domagaj

si  pilnie rozwoju i umacniania sieci para  alnych poradni rodzinnych. Potrzeb

t  nasila wp yw modeli spo ecznych, obcych chrze cija skiej koncepcji p cio-

wo ci i p odno ci, mi o ci narzecze skiej i ma e skiej oraz odpowiedzialnego 

rodzicielstwa. Warto dostrzec alarmuj cy charakter cz stych trudno ci ma on-

ków w realizacji powo ania ma e skiego, kon  iktów i kryzysów zagra aj cych 

rozbiciem ma e stw. Poradnie para  alne prowadzone zgodnie z zaleceniami 

Ko cio a mog  skutecznie pe ni  rol  prewencyjn .

6.2. Specjalistyczne poradnie ma e sko-rodzinne

El bieta Trubi owicz

Troska o rodzin  by a zawsze ywa w Ko ciele katolickim. W obecnych cza-

sach, gdy rodziny do wiadczaj  ró norodnych kryzysów, a de  nicja ma e stwa 

jako zwi zku kobiety i m czyzny jest podwa ana, wspieranie rodziny poprzez 

dzie a Ko cio a jest szczególnie wa ne. Formy duszpasterskiej opieki dla rodzin s

wci  wzbogacane i dostosowywane do aktualnych potrzeb. Pocz tki takiej dzia-

alno ci w wiecie mia y miejsce w 1925 roku, gdy Anton Boisen zainicjowa  prak-

tyk  kliniczno-pastoraln  w klinice psychiatrycznej w Stanach Zjednoczonych303. 

302 Por. DA 10; ChL 27.
303 R.C. Powell. The Challenge to Our Seminaries � Worldwide. Guest Editorial. ,,Journal of 

Pastoral Care and Counseling� 59 (4):2005 s. 318-321.
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