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nie rodziny. Powinien równie  znale  czas na rozmow  z rodzin . W rozmowie 

nale y podj  problematyk  sensu ludzkiego ycia, znaczenia mierci, tematyk

rzeczy ostatecznych i prawdy o obcowaniu wi tych425.

8.2. Tworzenie wspólnot rodzin

Ks. Jacek Gole

Wspólnota zjednoczona wi zami duchowymi stanowi form  istnienia i dzia-

ania Ko cio a. Przemawia za tym obraz pierwszej wspólnoty Ko cio a: �Wszy-

scy post powali zgodnie z nauk  aposto ów, yli we wspólnocie braterskiej, a-

mali chleb i modlili si  […]. Wszyscy wierz cy stanowili jedno i wszystko mieli 

wspólne� (Dz 2,42.44). Ka da wspólnota chrze cija ska musi y  w Chrystusie 

poprzez s uchanie s owa Bo ego, modlitw  skupion  wokó  Eucharystii oraz ko-

muni , czyli jedno  serc i ducha, a tak e dzielenie si  dobrami. Powinna te y

w jedno ci z Ko cio em powszechnym i swoim Ko cio em lokalnym (RMi 51).

Zadanie wzbudzania, formowania i rozwijania wspólnot chrze cija skich ma 

charakter pierwotny, gdy  wyra a wierno  podstawowemu dynamizmowi Króle-

stwa Bo ego, które jest wspólnot . Jest zgodne z misj  Chrystusa, który przyszed , 

�aby rozproszone dzieci Bo e zgromadzi  w jedno� (J 11,52). Zadanie to obecnie jest 

pilniejsze ni  kiedykolwiek426. Potrzeba krzewienia duchowo ci komunii w Ko ciele, 

w ród rodzin i wspólnot jest wspó czesnym wyzwaniem (por. NMI 43. 46). Zrzesze-

nia katolików wieckich s  wielk  szans  odnowy duszpasterstwa we wspó czesnym 

spo ecze stwie oraz odnowy wspólnoty para  alnej. Umo liwiaj  przekszta cenie 

tradycyjnego modelu para  i w yw  wspólnot  wspólnot (PZNE 43)427, s  równie

miejscem owocnej katechezy (DOK 264). Wspólnota religijna jest rodowiskiem, 

które umo liwia i wspiera prowadzenie ycia chrze cija skiego428.

Szczególnym miejscem formacji wieckich s  podstawowe wspólnoty ko ciel-

ne429, czyli �grupy chrze cijan na szczeblu rodziny czy szczup ego grona osób, które 

425 Zwyczaj taki podtrzymywany jest w niektórych okolicach w Niemczech.
426 Por. M. Metzger. Que ton règne vienne. Jalons pour une spiritualité pastorale,  l�intention 

des la cs engagés dans des tâches ecclésiales. Paris 1999 s. 104.
427 Por. B. Dro d . Zrzeszenia religijne miejscem urzeczywistniania si  Ko cio a. W: Teologia 

pastoralna. T. 1. s. 159, 170; R. Kami ski. Duszpasterstwo w spo ecze stwie pluralistycznym. Lu-

blin 1997 s. 102; A. d o. Para  a w trzecim tysi cleciu. Kielce 1999 s. 63-73.
428 S.B. Clark. Budowanie wspólnot chrze cija skich. Strategia odnowy Ko cio a. Wroc aw � 

Kraków 1994 s. 39.
429 Adhortacja apostolska Christi  deles laici, obok podstawowych wspólnot ko cielnych, wy-

ró nia: grupy, ruchy, stowarzyszenia i wspólnoty religijne, okre laj c je terminem �zrzeszenia� 

(ChL 29). Wed ug B. Mierzwi skiego najlepszym okre leniem zrzesze  rodzin, oddaj cym sens 

ich powstawania jest termin �wspólnoty rodzin�. B. Mierzwi ski. Wspólnoty rodzin � znakiem 

czasu. AK 87:1995 z. 2 s. 229; migiel. Uczestnictwo wiernych wieckich w budowaniu Ko cio-
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spotykaj  si  na modlitwie, czytaniu Pisma wi tego, katechezie, by dzieli  si  pro-

blemami ludzkimi i ko cielnymi w perspektywie zaanga owania wspólnotowego. 

S  one znakiem ywotno ci Ko cio a, narz dziem formacji i ewangelizacji, wa nym 

punktem wyj cia dla nowego spo ecze stwa zbudowanego na fundamencie cywi-

lizacji mi o ci� (RMi 51). Wspólnota podstawowa jest rodowiskiem eklezjalnym, 

które ró ni si  od wspólnot nieformalnych posiadaniem struktury organizacyjnej430. 

Tworzenie niewielkich podstawowych wspólnot ko cielnych, zwanych wspólnotami 

ywymi, jest wyrazem ko cielnej komunii i ewangelizacji (ChL 26). Katolicy wiec-

cy mog  w nich atwiej odkry  i realizowa  swoje powo anie i misj 431.

Troska o powstawanie i rozwój wspólnot, grup i ruchów rodzinnych jest wa -

nym zadaniem duszpasterstwa rodzin (FC 72)432. Jest to w a ciwa odpowied

Ko cio a na wyzwania wspó czesno ci, wychodz ca naprzeciw aktualnym pro-

blemom duszpasterskim, jak: anonimowo  wielkich para  i, indywidualizacja, 

poczucie alienacji, osamotnienia i bezsilno ci. Tworzenie i rozwój wspólnot 

przeciwdzia a tak e zanikaniu ducha wspólnoty z powodu autorytaryzmu, nad-

miernej instytucjonalizacji i biurokratyzacji ycia ko cielnego433.

Specy  ka wspólnot rodzin

Pierwsz  i najwa niejsz  wspólnot  chrze cija sk  jest rodzina, a wspólnoto-

wo  wpisana jest w sam  jej natur . Ma e stwo m czyzny i kobiety stanowi 

z ustanowienia Stwórcy g bok  wspólnot ycia i mi o ci, naj ci lejsze zespolenie 

osób i dzia a , przez co ma onkowie wiadcz  sobie wzajemnie pomoc i osi gaj

coraz pe niejsz  jedno . Zjednoczenie i wzajemne oddanie si  ma onków s u y 

jednocze nie dobru dzieci (por. KDK 48; KPK, kan. 1055 § 1). W ma e stwie 

sakramentalnym wyra a si  wielka tajemnica mi o ci oblubie czej, któr  Chrystus 

darzy swój Ko ció  (NMI 37). Wewn trzna jedno  rodziny, relacje pe ne o  arnej 

mi o ci i jej ukierunkowanie na ycie czyni  j  obrazem ca ego Ko cio a434. Wspól-

nota ycia i mi o ci, otwarta na przyj cie nowych istot posiada godno  �Ko cio a 

domowego� oraz udzia  w pos annictwie Ko cio a (por. EiE 90).

a-Wspólnoty s. 208-216; Dro d .  Zrzeszenia religijne miejscem urzeczywistniania si  Ko cio a 

s. 159-163.
430 Clark. Budowanie wspólnot chrze cija skich s. 57.
431 Zob. ChL 9-10; 15-17; por. H.J. Klauck. Wczesnochrze cija ska wspólnota ko cielna. Kra-

ków 1995 s. 9-33; P.Y. Cho. Grupy domowe a rozwój Ko cio a. Warszawa 1992 s. 31-54.
432 R. Kami ski. Dzia alno  zbawcza Ko cio a w teorii i praktyce pastoralnej. Lublin 2007 

s. 167; migiel. Uczestnictwo wiernych wieckich w budowaniu Ko cio a-Wspólnoty s. 216.
433 Por. Kami ski. Dzia alno  zbawcza Ko cio a s. 163-166; zob. Hajduk. Apologetyka pasto-

ralna s. 80-130.
434 W. migiel. Zrzeszenia rodzin katolickich w Polsce. RPK 2010 T. 2(57) z. 6 s. 68.
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Apostolstwo sprawowane w zjednoczeniu jest znakiem wspólnoty i jedno ci 

Ko cio a w Chrystusie, który powiedzia : �Gdzie bowiem dwaj albo trzej zgroma-

dzeni s  w imi  moje, tam i ja jestem po ród nich� (Mt 18,20). Wierni wieccy 

zjednoczeni w rodzinie sprawuj  swoje apostolstwo (por. DA 18) oraz buduj  Ko-

ció  � Wspólnot  (por. KPK, kan. 226)435. Nast pnymi rodowiskami apostolstwa 

wieckich jest para  a i diecezja oraz utworzone w tym celu zrzeszenia (DA 18). Dla 

swojego dobra rodzina powinna w cza  si  w wi ksze wspólnoty, które zapewniaj

wielorakie wsparcie, pomagaj  rodzinie przemienia  si  w domowy Ko ció 436.

Formacja we wspólnotach rodzin kszta tuje duchowo  ma e sk  i rodzinn

o nastawieniu apostolskim. Posiada ona swoj  specy  k  i wyra a si  w konkret-

nych elementach obecnych w wielu wspólnotach. Zalicza si  do nich regularne 

spotkania w ma ych grupach, cz sto odbywane w domu jednej z rodzin, prak-

tykowanie modlitwy indywidualnej, ma e skiej i rodzinnej, rozwa anie Pisma 

wi tego, prze ywanie Eucharystii, systematyczny dialog ma e ski, rekolekcje, 

dni skupienia, konferencje formacyjne, a tak e wspólne zaanga owanie kultural-

ne i aktywne sp dzanie wolnego czasu437.

Wspólnoty rodzin stanowi  narz dzie rozwoju katolickiego ma e stwa 

i rodziny, pozwalaj  skutecznie realizowa  zadania apostolskie, s  zaczynem 

odnowy religijnej w para  i i spo eczno ci438. Odnowa ta ma charakter oddolny 

i cechuje j  dynamizm chrze cija ski. Uczestnictwo we wspólnocie umacnia jed-

no  ma onków, wi  mi dzy rodzicami a dzie mi, kszta tuje chrze cija skie 

wi zi miedzy rodzinami w grupie, a tak e rozwija otwarte postawy s siedzkie 

i gotowo  pomocy w potrzebie. Wspólnoty rodzin i ruchy rodzinne wspieraj

dzie o ewangelizacji439. 

435 migiel. Uczestnictwo wiernych wieckich w budowaniu Ko cio a-Wspólnoty s. 175.
436 Biele . Duszpasterstwo rodzin we wspó czesnej Polsce s. 279.
437 Por. migiel. Zrzeszenia rodzin katolickich w Polsce s. 70-71.
438 Por. B. Mierzwi ski, J. Wilk, R. Biele . Duszpasterstwo rodzin. W: Teologia pastoralna. T. 2. 

s. 439.
439 Do najbardziej pr nych ruchów rodzinnych w Polsce nale : Domowy Ko ció , Rodzina 

Rodzin, Spotkania Ma e skie, Equipes Notre-Dame, Liga Ma e stwo Ma e stwu, Ruch Nowe 

Rodziny zwi zany z ruchem Focolari, Ruch Czystych Serc, liczne ruchy obrony ycia zrzeszone 

w Polskiej Federacji Ruchów Obrony ycia. Do wspólnot rodzinnych zaliczy  mo na: Rodziny 

Urszuli skie, Szensztackie Dzie o Rodziny, Wspólnota Przymierza Rodzin �Mamre�, wspólnota 

Wiara i wiat o, wspólnota �Umi owany i umi owana�. Nachylenie rodzinne posiadaj  tak e m.in. 

wspólnoty Drogi Neokatechumenalnej, Wspólnota Chemin Neuf, Wspólnota �Chleb ycia�. Do 

stowarzysze  rodzinnych zaliczy  nale y: Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Stowarzyszenie 

�Przymierze Rodzin�, Stowarzyszenie �Dom Rodzinny�, Stowarzyszenie Rodziców Rodzin Wie-

lodzietnych, Stowarzyszenie Odnowa Rodzin, Stowarzyszenie Trudnych Ma e stw SYCHAR. 

Por. Mierzwi ski, Wilk, Biele . Duszpasterstwo rodzin s. 439; H. Wro ska. Grupy i ruchy rodzin-

ne. W: Katecheza dzi . Red. J. Zimny. Sandomierz 2002 s. 224-250; migiel. Uczestnictwo wier-

nych wieckich w budowaniu Ko cio a-Wspólnoty s. 220-221; ten e. Zrzeszenia rodzin katolickich 

w Polsce s. 70; R. Biele . Duszpasterstwo rodzin. W: Rodzina � bezcenny dar i zadanie. Red. 
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Ruchy i wspólnoty rodzin realizuj  w asne, zatwierdzone przez Ko ció , pro-

gramy formacyjne. Ich realizacja pomaga im odkrywa  Bo y zamys  dotycz cy 

ma e stwa i rodziny, zg bia  duchowo  ma e sk  i rodzinn , a tak e reali-

zowa  zadania wynikaj ce z powo ania ma e skiego i rodzicielskiego. Uformo-

wani cz onkowie wspólnot rodzin podejmuj  dzia ania apostolskie, ewangeliza-

cyjne i katechetyczne wobec innych ma onków, rodzin i wspólnot ko cielnych.

Zadania wspólnot rodzin

Sobór Watyka ski II okre li  apostolstwo w ród ma onków i rodzin jako 

szczególnie donios e dla Ko cio a i spo ecze stwa (por. DA 11). Ko ció  pod-

kre la piln  potrzeb  duszpasterskiej troski o podtrzymanie rodziny � �Ko cio a 

domowego� oraz pierwszoplanowo  tych dzia a  w dziele ewangelizacji (por. 

FC 65). Wspólnoty, grupy i ruchy rodzinne s  po yteczne zarówno w formacji, 

jak i w apostolacie rodzin440.

Zadaniem wspólnot rodzin jest rozwój duchowo ci ma e skiej i rodzinnej, 

modlitwa i ycie wewn trzne441. W nich ujawnia si  i yje tajemnica Ko cio a 

Chrystusowego. Rozbudzaj  one poczucie solidarno ci, u atwiaj ycie zgodne 

z Ewangeli  i wiar , pomagaj  kszta towa  sumienia chrze cija skie, zach caj  do 

wzajemnej mi o ci. Przez nie rodzina staje si  � ród em wiat a i zdrowym zaczy-

nem dla innych rodzin� (FC 72). Ruchy i wspólnoty rodzin poprzez ewangelizacj

pocz tkow  i pog bion  katechez  prowadz  ma e stwa i rodziny do dojrza o-

ci w wierze442. Ma e stwa zaanga owane we wspólnotach rodzin daj  przyk ad 

chrze cija skiego ycia i gorliwego apostolstwa, przyczyniaj c si  do duchowego 

odrodzenia rodzin443. Ko ció  dostrzega rol  wspólnot rodzin we wspieraniu rodzi-

ny w przygotowaniu dzieci do ycia ma e skiego (LdR 16). Wspólnoty rodzin 

anga uj  si  cz sto w trosk  o ycie pocz tych dzieci, krzewienie odpowiedzial-

nego rodzicielstwa oraz naturalnych metod planowania rodziny444.

J. Stala, E. Osewska. Radom 2006 s. 279-282; M. Kaszowski. Pos uga kap ana w stowarzyszeniach 

rodzin. Przemy l 1996 s. 5; S. Wawrzyszkiewicz. Ma e stwo drog wi to ci. Duchowo  ma e -

ska w do wiadczeniu Equipes Notre-Dame. Kraków 2005 s. 181-182.
440 B. Mierzwi ski uwa a apostolat rodzinny, realizowany we wspólnotach rodzin, za yciow

konieczno  Ko cio a, który chce w imi  Chrystusa przemienia  wspó czesny wiat. Ten e. Wspól-

noty rodzin � znakiem czasu s. 240.
441 Mierzwi ski, Wilk, Biele . Duszpasterstwo rodzin s. 439.
442 P. Skiba. Katecheza ewangelizacyjna w nowych ruchach i wspólnotach ko cielnych. Studium 

katechetyczne wybranych ruchów i wspólnot ko cielnych. Lublin 2006 s. 151-152; por. Mierzwi -

ski. Wspólnoty rodzin � znakiem czasu s. 227-241.
443 Mierzwi ski, Wilk, Biele . Duszpasterstwo rodzin s. 424.
444 Mierzwi ski. Wspólnoty rodzin � znakiem czasu s. 230.
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Niektóre wspólnoty rodzin dla skuteczniejszej realizacji swoich celów i za-

da  wola y przybra  charakter stowarzysze 445. Ich pierwszorz dnym celem jest 

rozwój form aktywno ci spo ecznej i apostolskiej446. Spo ród stowarzysze  Ko-

ció  podkre la znaczenie tych, które d  przede wszystkim do cis ej czno ci 

mi dzy yciem praktycznym a wiar  swoich cz onków (por. DA 19).

Potrzeba wspierania ma onków i rodzin w ka dej ko cielnej wspólnocie jest 

szczególnie aktualna w sytuacji kryzysu ma e stwa i rodziny447. Ko ció  powi-

nien pomóc rodzinie poprzez pog bianie teologii oraz duchowo ci ma e stwa 

i rodziny, konsekwentne ukazywanie pi kna rodziny opartej na trwa ym ma e -

stwie m czyzny i kobiety oraz prowadzenie w ka dej ko cielnej wspólnocie or-

ganicznego duszpasterstwa rodzin (EiE 91). Wbrew naciskom rozpowszechnio-

nej, agresywnej kultury Ko ció  powinien troszczy  si  o formacj  ewangeliczn

chrze cija skich rodzin (NMI 47).

Kryzys ycia rodzinnego domaga si  zapewnienia rodzinie oparcia w rodo-

wisku. We wspólnotach rodzin ma e stwa mog  do wiadcza  duchowego bo-

gactwa Ko cio a, otrzymywa  wsparcie rodowiska chrze cija skiego i czerpa

si  do pog biania mi o ci rodzinnej (por. P MR 44). Wspólnoty rodzin spe nia-

j  rol  pozytywnego rodowiska, daj  rodzinie wsparcie w prowadzeniu stabil-

nego ycia rodzinnego, pomagaj  w odparciu niebezpiecze stw oraz umacniaj

w dzia alno ci ewangelizacyjnej448.

Powstawanie wspólnot rodzin

Pomimo, e wspólnoty rodzin powstaj  w Polsce ju  od pewnego czasu, nadal 

utrzymuje si  klimat sprzyjaj cy ich rozwojowi. Przed duszpasterstwem rodzin 

stoi zadanie zak adania nowych wspólnot rodzin, koordynacji pracy w ju  istnie-

j cych, wskazywanie mo liwo ci wi kszego zaanga owania rodzin, rozwijanie 

wspó pracy pomi dzy wspólnotami rodzin a hierarchi  ko cieln 449.

Praktyczne tworzenie wspólnot rodzin, cho  posiada niezaprzeczalnie donios e 

znaczenie, napotyka w Polsce pewne trudno ci. U osób wieckich uwidacznia si

bierno , brak inicjatywy, obawy przed zaanga owaniem, uleganie presji rodowi-

ska niezaanga owanego eklezjalnie450. Mog  pojawi  si  obawy przed naruszeniem 

445 Tam e s. 229.
446 Mierzwi ski, Wilk, Biele . Duszpasterstwo rodzin s. 439.
447 Por. NMI 47; EiE 90-91.
448 Por. migiel. Uczestnictwo wiernych wieckich w budowaniu Ko cio a-Wspólnoty s. 218; 

Clark. Budowanie wspólnot chrze cija skich s. 64-65.
449 Mierzwi ski, Wilk, Biele . Duszpasterstwo rodzin s. 424.
450 W postawach tych przejawia si  zauwa ane w Ko ciele u pienie laikatu (u pienie �olbrzy-

ma�), które dokona o si  nie bez udzia u hierarchii ko cielnej, ograniczaj cej podmiotowo  katoli-
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niezb dnej intymno ci ma e skiej, zwi zane z wymogiem dzielenia si , jak rów-

nie  b dne rozumienie doskona o ci chrze cija skiej ma onków451. U cz onków 

ruchów i wspólnot pojawia si  cz sto poczucie niezrozumienia charyzmatu przez 

duszpasterzy, trudno ci z uzyskaniem asystencji kap ana, a tak e przejawy obo-

j tno ci i uprzedze  duszpasterzy wobec wspólnot oraz kr puj ce dyrektywy452. 

Skutkuje to nierzadko zniech ceniem. U duchownych mo na dostrzec pewn  nie-

ufno  i dystans453 wobec wieckich cz onków ruchów i wspólnot oraz trudno ci 

duszpasterzy w podj ciu pos ugi wobec wspólnot doros ych, ma e stw i rodzin.

Obserwowane trudno ci mo na uj  w formie problemowej, w pytaniach: Kto 

powinien wychodzi  z inicjatyw  tworzenia wspólnot rodzin? Czy powinni w tym 

przodowa  duchowni czy wieccy? Czy jedni i drudzy s  do tego wystarczaj co 

przygotowani? Jak pokona  aktualne trudno ci w tworzeniu i rozwoju wspólnot?

Zarówno duchowni, jak i wieccy maj  prawo i obowi zek apostolstwa oraz 

budowania Ko cio a. W praktyce wspólnoty oraz zrzeszenia rodzinne powstaj

z inicjatywy samych rodzin, jak i przedstawicieli hierarchii454. Jednak e tworzenie 

wspólnot ko cielnych jest przede wszystkim zadaniem pasterzy Ko cio a. Sobór 

Watyka ski II zalicza potrzeb  formowania autentycznej wspólnoty chrze cija -

skiej do obowi zków pasterzy wynikaj cych z ich urz du (por. DK 6)455. Biskupi 

i kap ani powinni po bratersku wspó pracowa  razem ze wieckimi oraz otacza

specjaln  trosk wieckich przy ich pracy apostolskiej (DA 25)456. II Polski Synod 

Plenarny stwierdza, e odkrywanie Bo ego zamys u wobec ma e stwa i rodzi-

ny nale y do podstawowych zada  g osicieli or dzia Chrystusowego (PZNE 51)

i ukonkretnia, e duszpasterze powinni do o y  stara , aby jak najwi ksza liczba 

m odych ma e stw odnalaz a swoje miejsce we wspólnotach, ruchach i stowa-

ków wieckich. Por. migiel. Uczestnictwo wiernych wieckich w budowaniu Ko cio a-Wspólnoty 

s. 109.
451 Mierzwi ski. Wspólnoty rodzin � znakiem czasu s. 231-232.
452 Por. Biele . Duszpasterstwo rodzin we wspó czesnej Polsce s. 281.
453 Dystans ten bywa uzasadniany przez duchownych sekciarstwem niektórych wspólnot, wy-

izolowaniem cz onków wspólnot z para  i, okazywaniem wy szo ci przez niektórych cz onków 

wspólnot wobec pozosta ych para  an. Por. Biele . Duszpasterstwo rodzin we wspó czesnej Polsce 

s. 281; Mierzwi ski. Wspólnoty rodzin � znakiem czasu s. 231-232.
454 migiel. Uczestnictwo wiernych wieckich w budowaniu Ko cio a-Wspólnoty s. 217.
455 Por. KGSPW s. 64-65.
456 Soborowy Dekret o apostolstwie wieckich stawia kap anom zaanga owanym w ró nych 

formach apostolstwa wieckich konkretne zadania: �Niech troszcz  si  o nale yte ustosunkowa-

nie si wieckich do hierarchii, zachowuj c zawsze wierno  duchowi i nauce Ko cio a. Niech 

zabiegaj  usilnie o piel gnowanie ycia duchowego i zmys u apostolskiego w stowarzyszeniach 

katolickich powierzonych swej pieczy; niech w dzia alno ci apostolskiej s u  im m dr  rad  i po-

pieraj  inicjatywy. Prowadz c ze wieckimi ci g y dialog, niech pilnie szukaj  nowych metod ce-

lem zapewnienia ob  tszych owoców pracy apostolskiej; niech rozwijaj  ducha jedno ci zarówno 

w samym stowarzyszeniu, jak i mi dzy nim a innymi�. DA 25.
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rzyszeniach rodzin (por. P MR 44). Proboszczowie i ich wspó pracownicy po-

winni inspirowa  powstawanie wspólnot rodzin na terenie para  i457.

Ma a intensywno  rozwoju wspólnot doros ych, ma onków i rodzin oraz 

trudno ci w pos ugiwaniu wspólnotom maj  swoje ród o w niewystarczaj cym 

przygotowaniu kap anów do pracy z osobami doros ymi, ma onkami i rodzi-

nami. Zmian  tej sytuacji nale y rozpocz  od przygotowania kandydatów do 

kap a stwa i kap anów do duszpasterstwa rodzin458. Kongregacja Wychowania 

Katolickiego ukazuje potrzeb  i formy przygotowania przysz ych kap anów do 

pomocy ma onkom w czynieniu z ich rodziny �domowego Ko cio a�459.

W duszpasterstwie konieczna wydaje si  zmiana strategii, porzucenie posta-

wy defensywnego wyczekiwania i przej cie do duszpasterstwa ofensywnego, 

wyj cia naprzeciw cz owiekowi z gotowo ci  pomocy460. Metod  dzia ania dusz-

pasterza w tworzeniu wspólnot rodzin i wspieraniu ich rozwoju powinna by

dyskretna inspiracja i dialog z wiernymi (DA 25)461.

Istotne znaczenie odgrywa obecno  kap ana w ju  istniej cych wspólnotach 

rodzin462. Rol  kap anów jest otaczanie wspólnot opiek  duszpastersk , zw asz-

cza przez zapewnienie im pos ugi s owa i sprawowanie Eucharystii463. Obecno

kap ana na spotkaniach wspólnoty zapewnia jej eklezjalno . Kap an, b d cy 

w komunii z prezbiterium Ko cio a lokalnego, zapewnia komuni  wspólnoty ro-

dzin z ca ym Ko cio em. Jest gwarantem zdrowej nauki, ycia aski, czno ci 

z hierarchi , a tak e znakiem dla ma onków, ich pasterzem i ojcem464. Pos uga 

kap ana we wspólnocie rodzin powinna polega  tak e na byciu powiernikiem, 

kierownikiem duchowym ma onków oraz moderatorem465.

Podmiotem apostolstwa wobec ma e stw i rodzin s  tak e ma e stwa 

chrze cija skie. Ma onkowie i rodzice chrze cija scy pe ni  w ramach pos an-

nictwa Ko cio a pos ug  ewangelizacyjn  i katechetyczn  w rodzinie oraz we 

wspólnocie para  alnej i diecezjalnej (por. FC 53). Sakramenty chrztu, bierzmo-

wania i Eucharystii stanowi ród o ycia wiary i umacniaj wieckich w dawa-

niu wiadectwa. Sakrament ma e stwa konkretyzuje ich powo anie i dzia ania 

457 Mierzwi ski. Wspólnoty rodzin � znakiem czasu s. 232.
458 Por. DA 25; ChL 61.
459 Por. WFS 8, 14, 31, 35-36, 54, 64-65.
460 Hajduk. Apologetyka pastoralna s. 90-91; por. F.X. Kaufmann, J.B. Metz. Zukunftsfähigkeit. 

Suchbewegungen im Christentum. Freiburg 1987 s. 104-105.
461 Por. Kami ski. Dzia alno  zbawcza Ko cio a s. 169.
462 Niedocenianie lub wstrzymywanie rozwoju zrzesze  przez prezbiterów jest grzechem zanie-

dbania. Eklezjalno  zrzesze  implikuje nieustann  obecno  i pos ug  prezbiterów (por. PDV 16); 

migiel. Uczestnictwo wiernych wieckich w budowaniu Ko cio a-Wspólnoty s. 224.
463 Mierzwi ski. Wspólnoty rodzin � znakiem czasu s. 232.
464 Por. Kaszowski. Pos uga kap ana w stowarzyszeniach rodzin s. 22-26.
465 Tam e s. 27-38.

ZADANIA DUSZPASTERSTWA RODZIN



439

apostolskie, czyni c ich misjonarzami mi o ci i ycia (FC 54)466. Na mocy aski 

sakramentalnej ma onkowie chrze cija scy otrzymuj  specjalny mandat apo-

stolstwa na polu ycia rodzinnego, zarówno we w asnej rodzinie, jak te  wobec 

innych rodzin (FC 71). Je li ma onkowie prowadz ycie ca kowicie zgodne 

z Ewangeli  i s  wzorowym przyk adem ycia chrze cija skiego, wówczas daj

bezcenne wiadectwo o Chrystusie, który im towarzyszy i wspiera ich przez swe-

go Ducha (por. DA 11; EiE 91). Wierz ca i o ywiona mi o ci  rodzina promie-

niuje na zewn trz i przemienia swoje rodowisko w duchu ewangelicznym467.

Sobór zaznacza, e ma onkowie atwiej osi ga  b d  cele apostolskie, gdy 

b d  si  jednoczy  (por. DA 11). Stowarzyszenia, ruchy i wspólnoty rodzin przy-

sposabiaj wieckich do apostolstwa i nim skutecznie kieruj  (por. DA 18). We-

d ug II Polskiego Synodu Plenarnego stowarzyszenia i ruchy katolickie s  nieza-

st pionym rodkiem formacji apostolskiej wiernych wieckich (PP  15; por. DA 

28-32). Ruchy i wspólnoty rodzin mog  podejmowa  dzia alno  apostolsk  na 

rzecz rozwoju wspólnot rodzin, jednak nie powinny tego czyni  inaczej jak we 

wspó pracy z duszpasterzami i pod ich opiek  (por. DA 24; EN 58)468. Dzia ania 

te powinny by  skoordynowane w para  i. Jest to mo liwe, gdy liderzy wspólnot 

stanowi  wa ny trzon cz onków para  alnej rady duszpasterskiej469.

Wspólnoty rodzin a duszpasterstwo para  alne

Adhortacja apostolska Familiaris consortio wskazuje, e �ka da wspólnota 

para  alna winna lepiej sobie u wiadomi ask  i odpowiedzialno , które otrzy-

muje od Pana dla rozwijania duszpasterstwa rodzin� (FC 70). Szeroko poj te 

duszpasterstwo rodzin ukierunkowuje duszpasterstwo ogólne na ma e stwo 

i rodzin . Daje to mo liwo  realizacji duszpasterstwa rodzin jako pierwszej 

i najwa niejszej drogi duszpasterskiego pos ugiwania (por. WFS 12; LdR 2) 

i skierowania go do wszystkich rodzin470. Jednocze nie potrzebny jest rozwój 

i troska o wspólnoty rodzin, gdy  s  one godn  polecenia szans  dla Ko cio a, jak 

i dla samych ma e stw (por. SPMR 82).

Doprowadzenie do powstawania nowych wspólnot ma e stw i rodzin po-

winno dokonywa  si  i znajdywa  oparcie w duszpasterstwie para  alnym, co 

wymaga zaanga owania duszpasterzy. Dyrektorium duszpasterstwa rodzin w tro-

sce o obecno  s owa Bo ego w yciu rodziny wskazuje wszystkim duszpaste-

466 W. Przygoda. Laikat i formy apostolstwa wieckich. W: Teologia pastoralna. T. 1. s. 397.
467 Mierzwi ski. Wspólnoty rodzin � znakiem czasu s. 238.
468 Kami ski. Dzia alno  zbawcza Ko cio a s. 163.
469 Tam e s. 212-213.
470 SPMR 82.
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rzom, aby w coniedzielnym przepowiadaniu by y odniesienia do problematyki 

ma e skiej i rodzinnej. Poleca te  �troszczy  si , aby rekolekcjoni ci poruszali 

zagadnienia duchowo ci ma e skiej i rodzinnej dostatecznie szeroko, nie tylko 

podczas nauk stanowych� (DDR 52). Do wspó prowadzenia rekolekcji para  alnych 

warto zaprasza  cz onków ruchów i wspólnot rodzinnych, aby mogli podzieli  si

wiadectwem ycia oraz spotka  si  z zainteresowanymi ma onkami. Dzia ania 

te, skierowane do wszystkich rodzin, stwarzaj  okazj  g oszenia Bo ego zamys u 

o ma e stwie i rodzinie (P MR 2). Mog  równocze nie spe nia  rol  katalizatora 

w poszukiwaniu przez ma onków pog bionej formacji rodzinnej.

Do dzia a  w ramach duszpasterstwa zwyczajnego mo na zaliczy  spotkania 

z rodzicami z racji przyj cia przez dzieci sakramentów chrztu, Pierwszej Komu-

nii wi tej, bierzmowania, a tak e spotkania formacyjne dla rodziców s u by 

liturgicznej, scholi i innych (DDR 6, 52)471. Szans  tworzenia wspólnot rodzin 

stwarza prowadzenie w ka dej para  i katechezy doros ych472, szczególnie ad-

resowanej do m odych ma onków i rodzin473. Do wiadczenie potwierdza, e 

wsz dzie, gdzie takie katechezy s  prowadzone, uczestniczy w nich systematycz-

nie spora grupa ma onków i rodziców. Po ich wys uchaniu cz  uczestników 

jest zainteresowana w czeniem si  do wspólnot.

Szans  tworzenia wspólnot rodzin stwarza, spotykane w praktyce duszpaster-

skiej, organizowanie jubileuszy ma e skich w para  i, po czone z wysy aniem 

zaprosze  do okre lonych grup ma onków (wed ug sta u ma e skiego, np. 5, 

10, 15, 20 lat ma e stwa). Po odbyciu spotka  ogólnych zaprasza si  uczestni-

ków na spotkanie z animatorami wspólnot, którzy dziel  si wiadectwem ycia, 

prezentuj  zalety oraz zobowi zania zwi zane z przynale no ci  do ruchu lub 

wspólnoty. Nast pnie ch tni ma onkowie podejmuj  dalsze etapy wspó pracy.

Rekrutacj  cz onków wspólnot rodzin mo na podj  ju  podczas bezpo red-

niego przygotowania do ma e stwa, zw aszcza na rekolekcjach i podczas dni 

skupienia dla narzeczonych (por. DDR 27)474. Z pozytywnym odzewem spotyka 

si  równie  organizowanie para  alnych rekolekcji rodzinnych (por. P MR 45), 

zw aszcza dla m odych ma e stw. Zarówno rekolekcje dla narzeczonych, jak i dla 

ma e stw daj  szans  w czenia si  w duszpasterstwo wspólnotowe. Praktyka po-

twierdza, e formy te cz ciej tra  aj  do tych, którzy jako dzieci i m odzie  uczest-

niczyli w formacji ró nych ruchów i wspólnot, brali udzia  w rekolekcjach, a jako 

doro li i ma onkowie nie odnale li jeszcze swojej wspólnoty ko cielnej.

Z uwagi na aktualne problemy indywidualizacji ycia, anonimowo ci w du-

ych para  ach, osamotnienia w wymiarze spo ecznym i duchowym szczegól-

471 Por. Kami ski. Dzia alno  zbawcza Ko cio a s. 169.
472 Por. Skiba. Katecheza ewangelizacyjna w nowych ruchach i wspólnotach ko cielnych s. 92.
473 Por. FC 69; EiE 92; WFS 50.
474 Kami ski. Dzia alno  zbawcza Ko cio a s. 169.
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n  rol  odgrywaj  odwiedziny duszpasterskie. Wa ne, aby mia y one charakter 

�niekol dowy�, lecz odbywa y si  cz ciej ni  raz w roku i nie sprowadza y si

do krótkiej, sformalizowanej wizyty. Chodzi o postaw  wyj cia duszpasterzy do 

para  an oraz bezpo redni  obecno  apostolsk  w ród wiernych w ró nych sy-

tuacjach ich ycia. W ten sposób mo na budzi  zaufanie do Ko cio a, pokona

dystans mi dzy wiernymi a duszpasterzem, budzi  ducha jedno ci i inspirowa  do 

zaanga owania wspólnotowego475. Wizyta praktykowana w okresie Bo ego Naro-

dzenia mo e s u y  jako wst pne zapoznanie si  z wiernymi, zw aszcza ma onka-

mi zainteresowanymi rozwojem ycia duchowego i poznaniem duchowo ci ma -

e skiej. Nast pnie ma onkom tym duszpasterz powinien zaproponowa  udzia

w rekolekcjach ma e skich, wskaza  ruchy i wspólnoty, zaproponowa  konkretne 

terminy rekolekcji. Po zako czeniu wizyty duszpasterskiej kap an mo e przygoto-

wa  i z o y  poznanym ma onkom specjaln  wizyt  z propozycj  w czenia si

do wspólnoty rodzin, odpowiedzie  na ich pytania, wyja ni  w tpliwo ci i obawy. 

Podczas tej wizyty mo e zaproponowa  udzia  w kolejnym spotkaniu kilku zapro-

szonych rodzin z par  animatorsk , inicjuj cym utworzenie wspólnoty. 

Nale y podkre li , e � adna spo eczno  chrze cija ska nie da si  wytwo-

rzy , je eli nie ma korzenia i podstawy w sprawowaniu Naj wi tszej Eucharystii; 

od niej trzeba zacz  wszelkie wychowanie do ducha wspólnoty� (DK 6). Eucha-

rystia rodzi i buduje Ko ció , który z kolei yje dzi ki Eucharystii (por. EdE 1;

21-25). Jest ona zasad  przyczynow  Ko cio a i ród em komunii eklezjalnej 

w ka dej wspólnocie (zob. SC 14-15). Sprawowanie Eucharystii i adoracja eu-

charystyczna w intencji o ywienia w para  i ducha wspólnotowego i powstania 

wspólnot rodzin sprowadza dzia anie Ducha wi tego, który pobudza serca 

wierz cych. Wszelkie inicjatywy na rzecz tworzenia wspólnot nale y wi za  ze 

sprawowaniem Eucharystii w tych intencjach i zach ca  do uczestnictwa w niej 

wiernych. Znacz ca jest tak e modlitwa duszpasterzy (por. Ef 1,16-18; Kol 1,9; 

Flp 1,4-6) oraz modlitwa wstawiennicza wspólnoty para  alnej ju  istniej cych 

wspólnot i rodzin (por. Ef 6,18-20; Kol 4,2-3).

Apostolstwo wspólnot rodzin

Ruchy i wspólnoty ko cielne coraz cz ciej proponuj  w para  ach wyg osze-

nie cyklu katechez dla doros ych, dotycz cych ycia duchowego. Maj  one cha-

rakter ewangelizacyjny, nierzadko s  one po czone ze wiadectwami cz onków 

ruchu. Na tym polu aktywno ci  wyró niaj  si  wspólnoty Drogi Neokatechume-

nalnej, Ruch Odnowy Charyzmatycznej, Wspólnoty Chemin Neuf, a tak e ruchy 

rodzinne, jak np. Domowy Ko ció , Spotkania Ma e skie. Katechezy dla doro-

475 Por. Hajduk. Apologetyka pastoralna s. 92-95.
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s ych, ma onków i rodziców prowadzone przez cz onków ruchów i wspólnot 

ko cielnych spotykaj  si  z zainteresowaniem. Udzia  w nich stwarza mo liwo

kontynuowania formacji uczestników i w czenia ch tnych ma onków do ruchu 

lub wspólnoty.

Wspólnoty rodzin prowadz  ewangelizacj  i formacj  podczas rekolekcji 

wakacyjnych oraz w czasie ferii. Jest to jedna z podstawowych form oddzia-

ywania, kierowana do ma onków ch tnych do zapoznania si  z duchowo ci

ma e sk  oraz zasadami wspólnoty. Udzia  cho by kilku par ma e skich w re-

kolekcjach formacyjnych stwarza szans  powstania w para  i nowej wspólnoty 

rodzin, w któr  mog  w czy  si  tak e pary niebior ce wcze niej udzia u w re-

kolekcjach. Ruch Domowego Ko cio a proponuje konkretny przebieg pierwsze-

go i nast pnych spotka  tworz cej si  wspólnoty z udzia em kap ana. Najlepiej, 

aby kap an, interesuj cy si  zagadnieniami rodziny, wcze niej sam wzi  udzia

w rekolekcjach formacyjnych dla kap anów476. Bywa, e adna z par ma e skich 

nie bra a udzia u w rekolekcjach ani te aden z kap anów para  i, lecz pragn

tworzy  wspólnoty rodzin. Wówczas zaprasza si  ma e stwa zainteresowane 

w czeniem do wspólnoty oraz ma onków z Diakonii Wspólnoty Rodzinnej, 

którzy prowadz  pierwsze spotkania477.

Ruchy wspó prowadz  tak e rekolekcje ewangelizacyjne w para  ach. Do pa-

ra  i przybywa kap an zaanga owany w ruch rodzin wraz z grup  animatorów. 

Kap an wyg asza nauki rekolekcyjne dla wszystkich para  an, po których ch tni 

ma onkowie mog  spotka  si  z parami animatorskimi w grupach w salach pa-

ra  alnych lub szkolnych. Cz sto po takich rekolekcjach powstaje w para  i kilka 

wspólnot rodzin.

Praktykuje si  tak e �niedziele wiadectwa�, gdzie do para  i przyje d a-

j  zaproszeni ma onkowie zaanga owani w ruchu lub wspólnocie. Po mszach 

wi tych dziel  si  oni krótkim wiadectwem. Dla ch tnych organizuje si  tego 

samego dnia spotkania, gdzie nawi zuj  si  bli sze wi zi wspólnotowe i docho-

dzi do kolejnych spotka , owocuj cych utworzeniem nowej wspólnoty.

Powstawanie nowych wspólnot ruchu Equipes Notre-Dame przebiega w spo-

sób planowy. W danym sektorze ruch starannie dobiera ma e stwa do towarzy-

szenia tworz cym si  ekipom. Parom pilotuj cym stawia si  wysokie wymagania 

w zakresie wiadectwa mocnej wiary o ywianej modlitw  oraz dyskrecji, us u -

no ci i pokory. Pe ni ona rol  informacyjn  i kierownicz , pomaga ma e stwom 

w rozeznaniu, czy ta droga duchowego rozwoju jest dla nich najw a ciwsza478. 
476 Domowy Ko ció . Kr g rodzinny ruchu Domowy Ko ció . Podr cznik pierwszego roku pra-

cy. Wyd. 2 s. 5-6.
477 Tam e s. 6; por. Domowy Ko ció . List miesi czny do wspólnot rodzinnych Ruchu wiat o-

ycie nr 17. Diakonia par animatorskich. XII 1978 s. 11-19.
478 Je li ma e stwo poszukiwa oby jedynie grupowej terapii lub psychologicznego wsparcia, 

para pilotuj ca powinna by  zdolna do wyja nienia tej kwestii i wskazania, e ma e stwa w eki-
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Ka da ekipa powinna posiada  kap ana, który pe ni rol  przewodnika i doradcy 

duchowego. Jest g osicielem s owa Bo ego, sprawuje sakramenty, gwarantuje 

jedno  z Ko cio em, organizacyjnie nie jest jednak szefem ekipy, lecz pozostaje 

w drugiej linii. Jest on dobierany przez ekip , po czym stara si  o zatwierdzenie 

u prze o onych ko cielnych. Ekipa zastrzega sobie prawo zmiany duchowego 

doradcy w trosce o swój rozwój duchowy479.

wiadectwo ycia ma onków jest zawsze wa n , a w trudnych warunkach 

ewangelizacyjnych najwa niejsz  form  oddzia ywania apostolskiego. Domaga 

si  ono bliskiej wi zi ma onków z Chrystusem i z niej wyp ywa. Wed ug de-

kretu o apostolstwie wieckich Chrystus jest ród em i pocz tkiem apostolstwa 

w Ko ciele, dlatego owocno  apostolstwa wieckich zale y od ich ywotnego 

zjednoczenia z Chrystusem (DA 4).

8.3. Rekolekcje rodzin

Ks. Stanis aw Dyk

Rekolekcje s  praktyk  okresowego skupienia, prze ywanego w mniejszym 

lub wi kszym odosobnieniu, w celu dokonania odnowy swego ycia duchowego480. 

Jest to odró niaj cy si  od misji para  alnych rodek duszpasterski Ko cio a, który 

realizuje si  poprzez s owo oraz sakrament i zmierza do odnowy chrze cija skiego 

stylu ycia wiernych, budowania Ko cio a i przepojenia duchem ewangelicznym 

spraw doczesnych481. W okre lenie to wpisuj  si  tak e rekolekcje rodzin. Ich spe-

cy  k  jest jednak odnowa chrze cija skiego ycia w rodzinie482. 

Rekolekcje rodzin mog  przybra  rodzaj rekolekcji zamkni tych, pó zamkni -

tych lub otwartych483. Zamkni te lub pó zamkni te praktykowane s  najcz ciej 

w ramach formacji prowadzonej przez ruchy i wspólnoty religijne. Wówczas to 

pach powinny poszukiwa  Chrystusa i Jego woli wzgl dem nich. Wawrzyszkiewicz. Ma e stwo 

drog wi to ci s. 34.
479 Tam e s. 40-45.
480 K K 29, 38, 68; por. G. Siwek. Blaski i cienie wspó czesnego przepowiadania. Przewodnik 

dla kaznodziejów i homilistów. Kraków 2007 s. 242.
481 Gerard Siwek CSRR de  niuje rekolekcje jako �pewien okres, prze ywany w wi kszym czy 

mniejszym odosobnieniu, indywidualnie lub wspólnotowo, wype niony medytacjami, s uchaniem 

s owa Bo ego, modlitw , rachunkiem sumienia w celu dokonania okresowej lub okazjonalnej od-

nowy swego ycia duchowego�. Ten e. Rekolekcje. LTP s. 725.
482 W. Przyczyna, G. Siwek. Rekolekcje rodzinne w para  i s  jednym ze sposobów wspiera-

nia rodziny. �Sprawy Rodziny� 57-58:2001 s. 49; J. Kami ski. Zadania duszpasterstwa rodzin 

w wietle adhortacji apostolskiej �Familiaris consortio� i dokumentów Ko cio a w Polsce. Stu-

dium z duszpasterstwa rodzin. Lublin 2009 [mps KUL] s. 207n.
483 Zob. Siwek. Rekolekcje s. 728-729.
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