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jako domowy Ko ció  przyci ga do Chrystusa i Ko cio a ludzi w tpi cych lub 

niewierz cych192.

Realizuj c trzy podstawowe funkcje Ko cio a, rodzina jawi si  jako wydarze-

nie eklezjalne, stanowi c jedn  z form urzeczywistniania si  Ko cio a. Jest wi c 

nie tylko podstawow  komórk  Ko cio a, ale tak e rzeczywisto ci , w której fak-

tycznie on si  tworzy. Rodzina jako �domowy Ko ció � pozostaje we wspólnocie 

z para , diecezj  i Ko cio em powszechnym, przyczyniaj c si  do jego wzrostu 

i rozwoju193.

Rodzina chrze cija ska, zakorzeniona w sakramencie ma e stwa i wpisana 

w tajemnic  Ko cio a ma stale potencja  bycia Ko cio em domowym. Mo e si

nim stawa  i jest nim w takiej mierze, w jakiej realizuje swoj  natur  i zbawcz

misj . Rodzina jako wspólnota wiary, nadziei i mi o ci staje si  Ko cio em domo-

wym w Chrystusie. Bez ywej wi zi z Nim i g bokiej wiary cz onków rodziny nie 

jest mo liwe urzeczywistnianie si  Ko cio a domowego. Rodzina musi nieustannie 

czerpa  ze s owa Bo ego i sakramentów, y  Bo ask  i prawd  w codziennym 

swoim yciu i dzieli  si  dobra nowin  o Bo ej mi o ci z innymi194.

We wspó czesnym spo ecze stwie, w którym rodzina jako podstawowa ko-

mórka spo eczna nara ona jest na liczne niebezpiecze stwa, nie mo e ona ist-

nie , a nawet grozi jej rozpad, je li nie b dzie zakotwiczona w wi kszej rodzinie, 

a mianowicie w wielkiej rodzinie Ko cio a, który daje jej wsparcie i ochron . 

Dlatego zarówno Ko ció  jako wielka rodzina Bo a, jak i poszczególne rodzi-

ny jako Ko cio y domowe potrzebuj  siebie nawzajem i wspieraj  si  wzajem-

nie195.

7.3. Rodzina rodowiskiem wychowania do ycia w ma e stwie i rodzinie

ks. Jacek Gole

Wychowanie zmierza do urzeczywistnienia osoby, osi gni cia dojrza o ci 

ludzkiej i chrze cija skiej oraz odkrycia powo ania (por. LP 22). Cz owiek stwo-

rzony przez Boga z mi o ci jest jednocze nie powo any do mi o ci. Bóg wpisa

w cz owiecze stwo m czyzny i kobiety zdolno  i odpowiedzialno  za mi o
192 M. Fia kowski Aktywne uczestnictwo ma onków w yciu Ko cio a. W: W trosce o owocowa-

nie sakramentu ma e stwa. Red. M. Wy lic, A. Czaja. Lublin 2010 s. 145.
193 Marczewscy. �Ko ció  domowy�. Ocena poj cia s. 251-254; J. Wilk. Rodzina � Ko cio em 

domowym. �Cz stochowskie Studia Teologiczne� 8:1980 s. 199-204.
194 Kompendium Katechizmu Ko cio a Katolickiego. Kielce 2005 nr 456; A. Czaja. Rodzina 

jako �Ko ció  domowy�. Specy  ka i uwarunkowania eklezjalno ci rodziny chrze cija skiej. W: 

Rodzina wobec wspó czesnych wyzwa  spo eczno-kulturowych s. 137.
195 K. Koch. Rodzina jako Ko ció  domowy w my li Benedykta XVI. W: Rodzina jako Ko ció

domowy s. 208.
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i wspólnot 196. Ludzka p ciowo 197 � m sko  i kobieco  zawiera wpisane przez 

Stwórc  wezwanie do komunii osób, bycia w relacji wzajemnego daru oraz b o-

gos awie stwo p odno ci. Wed ug Ksi gi Rodzaju (2,24) m sko  i kobieco

posiada przeznaczenie ma e skie i rodzicielskie198. Kobieta i m czyzna po lu-

bieni, uczestnicz  w mi o ci stwórczej Boga i wspólnocie z Nim poprzez drug

osob  (WW 26).

Wychowanie do ycia w ma e stwie i rodzinie199 czy w sobie kilka wy-

miarów wychowania. Dokonuje si  w ramach wychowania seksualnego, wy-

chowania do mi o ci oraz wychowania moralnego i religijnego200. Wychowa-

nie seksualne uzdalnia osob  do ycia w zgodzie z w asn  p ci , podj cia ról 

p ciowych (kobiety i m czyzny) oraz spo ecznych (macierzy stwa i ojcostwa). 

Powinno stanowi  integraln  cz  wychowania osoby do mi o ci, rozumianej 

jako dar z siebie. Oba te wymiary wychowania cz  si ci le z wychowaniem 

religijno-moralnym, które przyczynia si  do integracji seksualnej i psychicznej 

osoby, kszta tuje motywacj  i postawy mi o ci realizowanej w ka dym stanie 

ycia, tak e w ma e stwie i rodzinie (por. FC 16). Wychowanie religijno-moral-

ne umo liwia odpowiedzialne zawarcie ma e stwa sakramentalnego i realizacj

jego wymogów.

196 FC 11. Cz owiek odnajduje siebie w pe ni i sens swego ycia tylko w mi o ci poprzez bez-

interesowny dar z siebie samego. Por. KDK 24; RH 10.
197 Terminów �p ciowo � i �seksualno � w dokumentach Ko cio a wspó czesnego u ywa si

zamiennie ze wzgl du na ich wspólne pochodzenie od ac. sexualitas � p ciowo , pop d p ciowy. 

W ród owych tekstach w oskich wyst puje termin sessualità.  Por. Sacra Congregazione per L�E-

ducazione Cattolica. Orientamenti educativi sull�amore umano. Lineamenti di educazione sessuale.

http://www.vatican.va/roman_curia/ congregations/ccatheduc/documents/rc _ con_ccatheduc_do-

c_19831101_ sexual-education_it.html (dost p 12.11.2011).
198 Jan Pawe  II. Katechezy Ojca wi tego Jana Paw a II. Teologia ma e stwa. Kraków 1999 

s. 38-39, 51-53, 171.
199 �Wychowanie do ycia w ma e stwie i rodzinie�, podobnie jak spotykane w literaturze 

�wychowanie do ma e stwa i rodziny� nie s  okre leniami precyzyjnymi. Nie istnieje bowiem 

wy czny zespó  oddzia ywa , które wprost i skutecznie przygotowuj  do podj cia ycia ma e -

skiego i rodzinnego. Pomimo pozytywnego wychowania rodzinnego nie ka da osoba doros a i doj-

rza a wybiera ycie w ma e stwie i rodzinie. Mo na mówi  o kszta towaniu pewnych dyspozycji, 

jednak podj cie i realizacja drogi ycia zale y ostatecznie od powo ania i wyboru danej osoby (por. 

FC 66). Cz ste u ywanie tych okre le  nale y wi za  raczej z wyborem tej drogi ycia przez wi k-

szo  osób. Por. Komisja Episkopatu Polski ds. Wychowania Katolickiego. Przygotowanie do ycia 

w ma e stwie i rodzinie. Wychowanie seksualne. Red. E. Materski, J. Augustyn, M. Dziewiecki 

[i in.] Sandomierz 1997; A. Skreczko. Wychowanie do ycia w rodzinie. SMR s. 483-484.
200 Por. FC 37; K. Meissner. P ciowo  cz owieka w kontek cie wychowania osoby ludzkiej. 

Pozna  (brw) s. 10-11; W. Skrzydlewski. Wychowanie seksualne. W: Teoretyczne za o enia kate-

chezy m odzie owej. Red. R. Murawski. Warszawa 1989 s. 237-251; G. Malcher. Wychowanie do 

mi o ci � rodzina szko  mi o ci. W: Wychowanie w rodzinie chrze cija skiej. Red. F. Adamski. 

Kraków 1982 s. 306-323; W. Bo oz. Promocja osoby w rodzinie. Warszawa 1998 s. 179; J. Gole . 

Wychowanie seksualne w rodzinie. Studium pastoralne. Rzeszów 2006 s. 21, 82-84. 
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Rodzina pierwszym rodowiskiem wychowawczym                                   

Rodzina jest najbli szym cz owiekowi rodowiskiem, najwcze niej na nie-

go oddzia uj cym. Stanowi grup  pierwotn , a zarazem instytucj  i rodowisko 

wychowawcze201. Jest pierwotnym i najwa niejszym rodowiskiem rozwoju, 

a jej dzia ania maj  charakter inicjacyjny, kompleksowy i bezkonkurencyjny202. 

�Cz owiek nie ma innej drogi do cz owiecze stwa jak tylko przez rodzin �203. 

Rodzina zosta a powo ana, by by  pierwszym miejscem humanizacji osoby i spo-

ecze stwa204. Od najwcze niejszych chwil ycia dziecka wprowadza je w ycie 

spo eczne i przekazuje warto ci kulturowe205. Zadania wychowania w rodzinie s

tak wielkiej wagi, e jego ewentualny brak nie jest zast powalny (DWCH 3).

Podmiotowo  rodziny w wychowaniu wyp ywa z faktu przekazania ycia. So-

bór Watyka ski II stwierdza, e �rodzice, poniewa  dali ycie dzieciom, w najwy -

szym stopniu s  obowi zani do wychowania potomstwa i dlatego musz  by  uznani 

za pierwszych i g ównych jego wychowawców� (DWCH 3)206. Sakrament ma e -

stwa konsekruje ma onków do chrze cija skiego wychowania dzieci i wzbogaca 

darami Ducha wi tego, aby pomogli dzieciom wzrasta  (por. FC 38). Ko ció

pragnie wychowywa  przede wszystkim przez rodzin , która posiada ask  stanu 

i charyzmat wspólnoty rodzinnej (LdR 16). Rodzina jako wspólnota wychowawcza 

powinna przygotowywa  od samego pocz tku do relacji mi dzyosobowych, opar-

tych na sprawiedliwo ci i mi o ci oraz pomóc cz owiekowi w rozpoznaniu w a-

snego powo ania (FC 2). Ma e stwo jest podstawowym powo aniem cz owieka, 

m czyzny i kobiety, wybieranym przez wi kszo  wierz cych (LdR 18).

Wychowanie w rodzinie stanowi pierwszy i najwa niejszy etap wychowania do 

ycia w ma e stwie i rodzinie207. Dokumenty Ko cio a wspó czesnego sytuuj  ro-

201 Funkcja socjalizacyjna rodziny, nazywana równie  wychowawcz , nale y do jej funkcji 

podstawowych. Por. S. Kawula. Rodzina jako grupa i instytucja opieku czo-wychowawcza. W: 

Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki. Red. S. Kawula, J. Br giel, A.W. Janke. 

Toru  2005 s. 49-59; F. Adamski. Rodzina. Wymiar spo eczno-kulturowy. Kraków 2002 s. 36-39.
202 J. Wilk. Pedagogika rodziny. Zagadnienia wybrane. Lublin 2002 s. 35-51; por. B.M. Parysie-

wicz. Wychowanie do mi o ci. Studium z duszpasterstwa rodzin. Lublin 2010 s. 238.
203 Jan Pawe  II. Homilia podczas Mszy w. dla rodzin �Nie ma innej drogi do cz owiecze stwa 

jak przez rodzin � (Watykan 12.10.1980). W: ten e. Nauczanie spo eczne 1980. T. 3. Red. P. Nitec-

ki, J. Skwara, E. Stró czyk. Warszawa 1984 s. 154.
204 ChL 40; por. A. uczy ski. Wi  rodzinna a rozwój osobowy cz owieka. W: Warto  i dobro 

rodziny. Red. J. J cze , M.Z. Stepulak. Lublin 2011 s. 419-430.
205 Adamski. Rodzina. Wymiar spo eczno-kulturowy s. 36.
206 Ko ció  i pa stwo w dziele wychowania s  wobec rodziny instytucjami pomocniczymi. LdR 16. 

Papieska Rada do spraw Rodziny stwierdza jednak, e w przygotowaniu do ma e stwa i odpowiedzial-

no ci za swoj  przysz o  potrzebny jest zarówno wysi ek spo ecze stwa, jak i Ko cio a. LP 25.
207 Por. LdR 16. Rol  rodziny w tej dziedzinie akcentuj  de  nicje rodziny. L. Dyczewski okre la 

rodzin  jako �wspólnot  osób i instytucj  spo eczn  opart  na mi o ci i wolnym wyborze kobiety 

RODZINA RODOWISKIEM WYCHOWANIA DO YCIA W MA E STWIE I RODZINIE



720

dzin  u jego podstaw i akcentuj  jej istotn  rol 208. Sobór Watyka ski II stwierdza, e 

powinna ona �odpowiednio i w stosownym czasie poucza  m odych o godno ci, za-

daniu i dziele mi o ci ma e skiej, aby nauczeni szacunku dla czysto ci, mogli przej

we w a ciwym wieku od uczciwego narzecze stwa do ma e stwa� (KDK 49).

Rodzina jako wspólnota ycia i mi o ci oraz �sanktuarium ycia� spe nia misj

g oszenia Ewangelii ycia poprzez wychowanie dzieci (EV 92). Wychowanie w ro-

dzinie jest wychowaniem do szacunku dla ycia i troski o nie209.

Wychowanie do ycia w ma e stwie i rodzinie rozpoczyna si  jeszcze przed 

urodzeniem dziecka poprzez jego oczekiwanie i przyj cie, a tak e dialog mi o ci 

matki z dzieckiem210. Wychowanie w rodzinie umo liwia do wiadczenie ycia 

rodzinnego, przekazuje wiedz  oraz warto ci z nim zwi zane211, przy czym po-

winno uwzgl dnia  warto ci chrze cija skie212. Pedagogia rodzinna ma dopro-

wadzi  dzieci do odkrycia bogactwa swojej osobowo ci, zaszczepi  szacunek 

dla warto ci moralnych i spo ecznych, kszta towa  charakter i opanowanie siebie 

w relacjach z drug  p ci , a tak e ukaza  ma e stwo jako powo anie i pos annic-

two, bez wykluczania mo liwo ci wyboru powo ania kap a skiego czy zakonne-

go (FC 66). Wp yw rodowiska rodzinnego w wychowaniu do ycia w ma e -

stwie i rodzinie jest znacz cy, ale nie determinuje osoby. Ostatecznie decyduj c

rol  odgrywa samowychowanie213.

Rodzina rodowiskiem wychowania seksualnego

Ludzka p ciowo  nale y do istoty osoby i znaczy m czyzn  i kobiet  od-

miennym wyrazem w p aszczy nie  zycznej, psychicznej i duchowej (FC 37; 

i m czyzny, po czonych ma e stwem, którzy odpowiadaj c wzajemnie za siebie, rodz  i wycho-

wuj  nast pne pokolenie w taki sposób, aby ono tak e rodzi o i wychowywa o nowe pokolenie�. 

Dyczewski. Rodzina � spo ecze stwo � pa stwo s. 27.
208 Por. FC 37; LdR 16; PSM 22; DDR 20; M. Braun Ga kowska. Wychowanie do ma e stwa 

i rodziny. W: Jan Pawe  II. �Familiaris consortio�. Tekst i komentarze. Red. T. Stycze . Lublin 

1987 s. 182.
209 EV 6, 78, 105; por. PSM 10, 20.
210 LdR 16; PSM 23.
211 Por. DDR 19-20. Oprócz rodziny w przygotowaniu dalszym do ma e stwa i ycia w ro-

dzinie uczestniczy szko a, katechizacja oraz grupy rówie nicze. Po nim nast puje przygotowanie 

bli sze i bezpo rednie prowadzone przez Ko ció . Zob. DDR 21-36.
212 J. Kami ski. Przygotowanie do ma e stwa i ycia w rodzinie w nauczaniu Ko cio a katolic-

kiego. RPK 2010 T. 2(57) s. 107.
213 LdR 16. W kszta towaniu osobowo ci obok czynników genetycznych i rodowiskowych 

istotny udzia  ma w asna aktywno  podmiotu. Por. W. Pr yna. Spo eczno-religijne odniesienia 

dla poczucia sensu ycia i psychoterapii. W: Cz owiek � warto ci � sens. Studia z psychologii egzy-

stencji. Red. K. Popielski. Lublin 1996 s. 371-380.
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WW 4-5.16)214. Stanowi odmienny sposób istnienia osoby, jej ujawniania, po-

rozumienia z innymi, odczuwania, wyra ania i prze ywania mi o ci ludzkiej215. 

P ciowo  zawiera mo liwo  rozwoju duchowego i moralnego, a jednocze nie 

stanowi zadanie (LP 12)216.

Czynnik seksualny warunkuje rozwój osoby ku dojrza o ci i w czenie si

w spo eczno 217. P ciowo  jest z natury ukierunkowana na mi dzyosobowy 

dialog, pe n  dojrza o  cz owieka poprzez otwarcie go na dar samego siebie 

w mi o ci oraz p odno  i przekazywanie ycia (WW 32). ycie w ma e stwie 

i rodzinie jest istotnym sposobem realizacji ludzkiej p ciowo ci. Ma e stwo ro-

zumiane jako wzajemny, ca kowity i nieograniczony w czasie dar m czyzny 

i kobiety oraz przekazywanie ycia, stwarza osobie pe n  mo liwo  realizacji 

p ciowo ci218. Zawarta w p ci dyspozycja do funkcjonowania w rolach kobie-

ty lub m czyzny oraz macierzy skiej lub ojcowskiej wymaga ukszta towania 

przez czynniki psychospo eczne219. Dlatego wychowanie powinno uwzgl dnia

odr bno  p ciow  m czyzny i kobiety, stanowi c  o strukturze osobowo ci220. 

Nie nale y ignorowa  ani minimalizowa  ró nic mi dzy dwiema p ciami, gdy

odpowiada im ró norodno  ról rodzinnych (LP 80).

Wychowanie seksualne jest wspomaganiem osoby w jej pe nym rozwoju jako 

m czyzny i kobiety. Stanowi integraln  cz  wychowania m czyzny i kobie-

ty do mi o ci oraz pomoc w realizacji powo ania osoby do mi o ci221. Powinno 

kszta towa  dojrza  postaw  wobec siebie samego, wspiera  akceptacj  w a-

snej p ciowo ci oraz zdolno  nawi zywania g bokich wi zi mi dzyosobowych, 

opartych na altruistycznej mi o ci (por. WW 36).

Celem wychowania seksualnego jest przyj cie w asnej to samo ci p ciowej, 

poznanie istoty i warto ci p ciowo ci, integralny rozwój osoby ku dojrza o ci psy-

214 Wspó czesna kultura niesie pewne niebezpiecze stwa traktowania ludzkiej p ciowo ci. Ludz-

kie cia o postrzegane jest w wymiarze czysto materialnym, wskutek czego p ciowo  zostaje pozba-

wiona wymiaru osobowego i bywa traktowana instrumentalnie jako miejsce zaspokajania w asnych 

pragnie  i pop dów. Prowadzi to do g bokiego zubo enia relacji mi dzy osobami. Godzi to zarówno 

w jedno  ma e stwa m czyzny i kobiety, jak te  w prokreacj , która staje si  cz sto wrogiem 

wspó czesnego cz owieka. EV 23. Papie  nazywa takie oderwanie i przeciwstawienie cia a i ducha 

w cz owieku wspó czesnym manicheizmem. Cz owiek przestaje by  wówczas osob  i podmiotem. 

Wskutek tego ludzka seksualno  staje si  przedmiotem manipulacji i eksploatacji. LdR 19.
215 Por. Jan Pawe  II. Katechezy Ojca wi tego Jana Paw a II. Teologia ma e stwa s. 52-54.
216 Por. J. Troska.  Moralno ycia p ciowego, ma e skiego i rodzinnego. Pozna  1998 s. 7.
217 WW 4; PH 1.
218 Por. KKK 2337; LP 16.
219 Kuko owicz. Rodzina wychowuje. Wybrane zagadnienia s. 123, 132.
220 Por. W. Pó tawska. Rola rodziców w wychowaniu seksualnym m odzie y. W: Rodzina wspól-

not  mi o ci. Red. I. Krai ska-Rogala. Kraków 1999 s. 93.
221 Por. FC 37; WW 26, 30; por. Pó tawska. Rola rodziców w wychowaniu seksualnym m odzie-

y. W: Rodzina wspólnot  mi o ci s. 94; por. R. Buttiglione. Etyka w kryzysie. Lublin 1994 s. 79.
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chicznej oraz integrowanie celów p ciowo ci z warto ciami moralnymi, umo li-

wiaj ce pe n  dojrza o  duchow  (WW 34). Wychowanie seksualne zmierza do 

integracji elementów biologicznych, psychoemocjonalnych, spo ecznych i du-

chowych222. Integracja seksualna po cz ci jest owocem wychowania rodziców 

i wychowawców, lecz jednocze nie zadaniem wymagaj cym wysi ku i zaanga-

owania wychowanka, jego rozumu i woli223. Wychowanie seksualne nie polega 

tylko na przekazaniu informacji intelektualnej, ale jest formacj  skierowan  na 

kszta towanie woli, emocji i uczu  oraz osobowej kultury ycia p ciowego (por. 

WW 35)224. Przekazywanie wiedzy dotycz cej p ciowo ci nale y czy  z uka-

zywaniem warto ci oraz u wiadamianiem osobowej odpowiedzialno ci. W ten 

sposób kszta tuje si  zdolno  do samowychowania i kierowania swoim yciem 

(WW 37)225.

Wychowanie seksualne wi e si  z ca ym wychowaniem osoby, a zw aszcza 

z wychowaniem spo ecznym, moralnym i religijnym226. S u y pe nemu rozwojo-

wi osobowemu. Powinno prowadzi  do przyj cia zasad moralnych w dziedzinie 

p ciowo ci, a przede wszystkim kszta towa  postaw  czysto ci, która pomaga od-

krywa  oblubie czy sens cia a, panowa  nad sob  oraz s u y integracji p ciowo-

ci z rozwojem osobowym i mi o ci 227. Wychowanie seksualne powinno uczy

spojrzenia na p ciowo  w duchu wiary, która ukazuje najg bszy sens ludzkiego 

cia a zawarty w powo aniu do zmartwychwstania (por. WW 43).

Rodzina jest najodpowiedniejszym rodowiskiem wychowania seksualne-

go228. Wychowanie seksualne w rodzinie powinno by  pozytywne, roztropne, do-

stosowane do wieku i stopniowe229, a ze wzgl du na jedyno  i niepowtarzalno

ka dej osoby �mie  charakter indywidualny. Wszystkie przekazywane wyja nie-

nia powinny posiada  wymiar moralny i by  umieszczone w kontek cie wycho-

wania do mi o ci. Rodzice powinni przekazywa  informacje dotyczace seksu-
222 Dorastanie m czyzny i kobiety do pe nej m sko ci i kobieco ci dokonuje si  w procesie 

integracji seksualnej, która jest jednoczeniem sfery genitalnej, uczuciowej i duchowej w jedno 

do wiadczenie mi o ci. Dzi ki integracji seksualno  staje si  �j zykiem� mi o ci w relacjach mi -

dzyludzkich oraz miejscem odpowiedzialnego przekazywania ycia i rodzicielstwa duchowego. 

J. Augustyn. Wychowanie do integracji seksualnej. Kraków 1994 s. 131,139.
223 Por. C. Baars. Psychologia mi o ci i seksualno ci. Pozna  2003 s. 41, 69.
224 K. Wojty a podkre la konieczno  wychowania seksualnego osoby, gdy  nie wystarczy 

samo przekazanie wiedzy o seksualno ci. K. Wojty a. Problem �u wiadomienia� z punktu widzenia 

teologii. AK 1-2:1962 z. 1 s. 1-5.
225 Por. M. Ry . Wychowanie seksualne. SMR s. 484-486.
226 Ko ció  sprzeciwia si  rozpowszechnianej formie informowania o yciu seksualnym w ode-

rwaniu od zasad moralnych, która mo e prowadzi  ju  w dzieci stwie do utraty pogody ducha i do 

zepsucia. FC 37; WW 16; por. Bo oz. Promocja osoby w rodzinie s. 179.
227 FC 37; WW 18-19; LP 43; por. Buttiglione. Etyka w kryzysie s. 80-81.
228 WW 48; por. LP 64.
229 Por. DWCH 1; KDK 52; WW 14-15, 48; LP 75.
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alno ci z najwy sz  delikatno ci , w sposób jasny i we w a ciwym czasie (por. 

LP 65-77). Zadania wychowania seksualnego powinny by  realizowane w ko-

lejnych okresach rozwojowych, w dzieci stwie, okresie  dojrzewania, m odo ci 

i doros o ci dzieci230.

Do zada  wychowania seksualnego w rodzinie zalicza si  pomoc w iden-

ty  kacji z rol  p ciow  i spo eczn  poprzez dostarczenie w a ciwych wzorców, 

u wiadomienie seksualne w kontek cie moralnym, budzenie szacunku dla p od-

no ci i ycia ludzkiego. Wychowanie to powinno zmierza  do osi gni cia dojrza-

o ci uczuciowej, przygotowa  do odpowiedzialnego rodzicielstwa oraz wspo-

maga  integralny rozwój osobowy, duchowy i moralny231.

Najwa niejszym czynnikiem wychowawczym w rodzinie jest trwa o  wi zi 

ma onków oraz klimat mi o ci, sprzyjaj cy kszta towaniu emocjonalno ci dzie-

ci, pocz wszy od okresu prenatalnego i niemowl ctwa232. Istotne znaczenie dla 

identy  kacji p ciowej i zapewnienia dziecku w a ciwych relacji uczuciowych ma 

pozytywna obecno  ojca i matki233, wzajemna akceptacja i zrozumienie ma on-

ków, niekon  iktowe relacje (por. LP 50). Rodzicielstwo umo liwia obdarzanie 

cz owiecze stwem i stopniowe rodzenie w wymiarze duchowym (por. LdR 16). 

Wychowanie w rodzinie odgrywa decyduj c  rol  wychowawcz  w integracji 

osobowo ci oraz przyj ciu ról p ciowych i spo ecznych zwi zanych z p ci 234. 

230 Por. LP 78-111; zob. Gole . Wychowanie seksualne w rodzinie. Studium pastoralne  s. 127-144.
231 Por. WW 34-35; Gole . Wychowanie seksualne w rodzinie. Studium pastoralne s. 96-97. 

Wobec aktualnych wyzwa  wychowawczych niektórzy podkre laj  tak e potrzeby: kszta towania 

pozytywnego spojrzenia na ludzk  seksualno , uwra liwiania m odzie y i zach ty do przeciw-

stawiania si  powszechnej erotyzacji, wychowania do ochrony w asnej intymno ci i obrony przed 

nadu yciami seksualnymi. W glarczyk. Wychowanie seksualne s. 130-138.
232 uczy ski. Wi  rodzinna a rozwój osobowy cz owieka s. 426-429.
233 Dla harmonijnego rozwoju dziecka niezb dna jest obecno  obojga rodziców, gdy  nawet 

w sprzyjaj cych warunkach role rodzicielskie nie s  wymienialne. T. Kuko owicz. Sytuacja wycho-

wawcza w nowych kategoriach rodzin w okresie transformacji ustrojowej. W: Rodzina wspó czesna. 

Red. M. Ziemska. Warszawa 2001 s. 62; por. M. Wolicki. Dysfunkcjonalno  rodziny a nieprzysto-

sowanie dzieci. �Katecheta� 3:1995 s. 180-188. Warto zauwa y , e wspó cze nie ma miejsce dy-

namiczny wzrost liczby rodzin niepe nych, co poci ga za sob  niekorzystne skutki wychowawcze 

dla dzieci obu p ci. Por. H. Cudak. Zagro enia emocjonalne i spo eczne dzieci z rodzin rozwiedzio-

nych. Toru  2010 s. 123. Ponadto wzrasta liczba rodzin dotkni tych emigracj  zarobkow , wskutek 

czego wyst puje czasowa niepe no  rodziny (powy ej 3 miesi cy), cz sto zwi zana z nieobecno-

ci  ojca. Wyniki bada  pokazuj , e w ci gu ostatnich kilku lat na emigracj  zarobkow  udawa a 

si rednio co dziesi ta matka i wi cej ni  co pi ty ojciec. Por. B. Walczak. Migracje rodzicielskie 

� skala zjawiska oraz jego wychowawcze i edukacyjne implikacje. �Pedagogika Spo eczna� 3:2008 

s. 146; W. Danilewicz. Sytuacja yciowa dzieci w rodzinach migracyjnych. Bia ystok 2006 s. 58-60.
234 WW 48; LP 64; Meissner. P ciowo  cz owieka w kontek cie wychowania osoby ludzkiej 

s. 8-9; R. Buttiglione uwa a, e nieobecno  rodziców, nieznajomo  rodziców przez dziecko oraz 

ich niewierno  sobie budz  wrogo  dzieci wobec nich. Sytuacja taka uszkadza zdolno  dziecka 

do zaakceptowania w asnej kondycji seksualnej i do zostania ojcem lub matk . Buttiglione. Etyka 

w kryzysie s. 43, 85.

RODZINA RODOWISKIEM WYCHOWANIA DO YCIA W MA E STWIE I RODZINIE



724

W przyj ciu roli macierzy skiej i ojcowskiej istotne znaczenie odgrywa dostar-

czenie dzieciom modeli sprawowania funkcji rodzicielskich oraz wzorów osobo-

wych rodziców. O przygotowaniu do tych ról w du ej mierze decyduje dojrza o

rodziców oraz ich postawy rodzicielskie235.

Matka, odnosz ca si  z szacunkiem do powo ania macierzy skiego, pomaga 

córkom w rozwoju ich cech kobieco ci i przygotowaniu si  do macierzy stwa, 

a wobec synów jest czytelnym i szlachetnym wzorem kobiety. Ojciec, post puj -

cy z godno ci  i szacunkiem wobec ony i dzieci, jest poci gaj cym wzorcem dla 

synów, a dla córek oparciem, daj cym poczucie bezpiecze stwa i pobudzaj cym 

do szacunku wobec m sko ci236. W przypadku, gdy jeden z rodziców pozostaje 

sam, jego zadanie wychowawcze jest nie atwe, gdy  brakuje roli i przyk adu ro-

dzica drugiej p ci (LP 38).

Klimat wzajemnego zaufania i dialogu mi dzy rodzicami i dzie mi, autorytet 

rodziców oraz przyk ad rodziców umo liwiaj  przyj cie subtel nych tre ci doty-

cz cych seksualno ci i ycia ludzkiego oraz zintegrowanie ich w zrównowa onej 

osobowo ci237. Wa nym warunkiem skuteczno ci wychowawczej jest równo-

waga samych rodziców w sprawach seksualnych oraz ich wiadectwo czysto ci 

ma e skiej, wierno ci Bogu i poszanowanie Jego planu mi o ci oraz wielko-

duszno ci wobec ma onka i ycia, które mo e si  zrodzi  z ich mi o ci238.

Wychowanie dziewczyny powinno kszta towa  jej kobieco  i zmierza  do 

odkrycia tajemnicy jej potencjalnego macierzy stwa, a wychowanie ch opca 

�kszta towa  odpowiedzialnego m czyzn , zdolnego do podj cia roli m a i oj-

ca239. W wychowaniu dziewcz t do roli macierzy skiej wa ny jest przyk ad matki, 

235 Por. Kuko owicz. Rodzina wychowuje. Wybrane zagadnienia s. 167, 271; por. D. Kornas-Biela. 

Rodzina w opinii m odego pokolenia Polaków. W: Rodzina: ród o ycia i szko a mi o ci. Red. ta . 

Lublin 2000  s. 128; A. Maciarz uwa a, e jako  postawy macierzy skiej, której dziecko doznaje od 

pierwszych chwil ycia a  do okresu doros o ci, znacz co warunkuje to, jakim staje si  ono cz owie-

kiem. A. Maciarz. Macierzy stwo w kontek cie zmian spo ecznych. Warszawa 2004 s. 7; H. Kubicka 

stwierdza, e do wiadczenia z dzieci stwa w istotny sposób wp ywaj  na kszta towanie si  postaw 

wobec wspó ma onka i w asnych dzieci. H. Kubicka. Bezdomno  rodzin samotnych matek. Spo ecz-

no-wychowawcze aspekty zjawiska. ód  2005 s. 51. Wed ug W. Stefan kobiety, które by y zaniedby-

wane jako dzieci, przejawiaj  wi ksz  sk onno  do zaniedbywania wspó ma onka. W. Stefan. Jak 

nasza przesz o  wp ywa na nas dzisiaj? Zranienia z okresu dzieci stwa a funkcjonowanie w yciu 

doros ym. W: Oblicza dzieci stwa. Red. D. Kornas-Biela. Lublin 2001 s. 323.
236 LP 59; MD 18-19;, FC 25.
237 Por. WW 48-50; LP 64.
238 Por. LP 20; WW 49. Czysto  ma onków uzdalnia ich samych do wzajemnego szacunku, wspó -

czucia, wyrozumia o ci, czu o ci, tolerancji, wielkoduszno ci oraz kszta tuje ducha o  ary. LP 31.
239 Pó tawska. Rola rodziców w wychowaniu seksualnym m odzie y s. 99; zob. K. Meissner. 

P ciowo  cz owieka w kontek cie wychowania osoby ludzkiej. �Folia Pomeraniae. Zeszyty Teo-

logiczno-Historyczne Instytutu Teologicznego w Tczewie� 2:1997 nr 2 s. 26-53; J. Gole . Kszta -

towanie m sko ci i kobieco ci oraz wychowanie dziecka do ojcostwa i macierzy stwa w rodzinie. 

�Resovia Sacra. Studia Teologiczno-Filozo  czne Diecezji Rzeszowskiej� 7:2000 s. 111-134.
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a tak e jej relacje z m em240. Dziewczyna, widz c prawid owo  relacji matki 

z ojcem, b dzie z pozytywnym nastawieniem patrze  na swoje przysz e macie-

rzy stwo241. W wychowaniu do macierzy stwa wa ne, by matka zapoznawa a j

z tajemnicami seksualno ci kobiety i przekazywania ycia242. Pozytywne ustosun-

kowanie dziewczyny wobec cz owieka i ycia dokonuje si  tak e w kontaktach 

spo ecznych poprzez sympatyzowanie, przyja nie, w relacjach kole e skich. Do-

rastaj ca kobieta powinna mie  okazje do kontaktu z dzieckiem z najbli szego 

otoczenia, z m odszym rodze stwem lub dzie mi bliskich, aby nabywa a do wiad-

czenia243. W domu rodzinnym zdobywa niezb dne umiej tno ci praktyczne, wa -

ne dla funkcjonowania rodziny244, jak np.: pozytywna postawa wobec ycia do-

mowego, umiej tno  troski o urz dzenie, uporz dkowanie, przystrajanie domu, 

piel gnowanie zwyczajów. Je li rodzina akceptuje warto ci duchowe, dziewczyna 

uczy si  w niej budowania klimatu duchowego, troski o wspólne wi towanie. S

one wa ne tak e dla zdrowia psychicznego rodziny245.

Dorastanie do roli ojca odbywa si  tak e w kilku okresach. Istotne jest do-

starczenie ch opcu wzoru m czyzny i ojca, w a ciwe u wiadomienie seksualne 

oraz ukszta towanie opanowania, samodzielno ci i odpowiedzialno ci. W wy-

miarze psychicznym wa ne jest ukszta towanie takich cech psychicznych, jak: 

umiej tno  wspó dzia ania i wspó pracy na rzecz dobra innych oraz kierowania 

zaspokajaniem potrzeb seksualnych, liczenie si  z potrzebami partnera i troska 

o jego dobro. Wa ne jest ukszta towanie postawy sta ej gotowo ci na przyj cie 

dziecka246. Rozwojowi dojrza ej postawy ojcostwa sprzyja bezpo redni i czynny 

kontakt z dzieckiem, zarówno w okresie piel gnacyjnym, jak i pó niej poprzez 

wprowadzanie dziecka w wiat i jego problemy247.

Wychowanie seksualne w rodzinie ma przygotowa  m czyzn  i kobiet  do 

odpowiedzialnego podj cia powo ania chrze cija skiego. W wychowaniu ro-

dzinnym nale y zwraca  uwag  na kszta towanie oczekiwa  m odzie y wobec 

ma e stwa i rodziny oraz akcentowa  to, co mog  oni wnie  w ycie rodzin-

ne. Trzeba im pomóc kszta towa  takie pogl dy i postawy, które przyczyni  si

w przysz o ci do za o enia przez nich rodziny248.

240 Por. B. Smoli ska. Matka i córka. W: Duchowo  kobiety. Red. J. Augustyn. Kraków 2007 

s. 164.
241 Por. A. ady y ski. Kobieta w rodzinie. M ski punkt widzenia. W: Duchowo  kobiety s. 170.
242 Por. Kuko owicz. Rodzina wychowuje. Wybrane zagadnienia s. 124-125.
243 Tam e s. 124.
244 Por. ady y ski. Kobieta w rodzinie. M ski punkt widzenia. W: Duchowo  kobiety s. 170.
245 Kuko owicz.  Rodzina wychowuje. Wybrane zagadnienia s. 128-129.
246 Tam e s. 131-133.
247 Por. tam e s. 135-139.
248 Por. Meissner. P ciowo  cz owieka w kontek cie wychowania osoby ludzkiej s. 8-9; Ry . 

Wychowanie seksualne s. 484-486.
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Rodzina rodowiskiem wychowania do mi o ci

Rodzina jest wspólnot  mi o ci, a zarazem pierwszym i najwa niejszym 

rodowiskiem wychowania do mi o ci. Strze enie, objawianie i przekazywa-

nie mi o ci Bo ej ludzko ci i Ko cio owi jest g ówn  misj  rodziny (FC 17). 

W sakramencie ma e stwa mi o  ma onków w czona zostaje w mi o  Bo . 

Chrystus u wi ca i umacnia ma onków swoj ask  do wype nienia zada  ma -

e skich i rodzicielskich. Ma onkowie, zjednoczeni z Chrystusem poprzez wier-

n  mi o  i wype nianie swego powo ania, maj  by wiadkami Jego misterium 

mi o ci (KDK 49, 52). Wzajemna mi o  ma onków spotyka si  w pragnieniu 

dziecka, które jest uciele nieniem ich mi o ci249. Powo anie ma onków, realizo-

wane z mi o ci  i wierno ci , ukazuje dziecku prawid owy wzorzec rodziny oraz 

pomaga w wypracowaniu cnót potrzebnych w yciu rodzinnym, przede wszyst-

kim o  arnej mi o ci i czysto ci250.

Mi o  jest podstaw  jedno ci ma e stwa i rodziny, fundamentem warto-

ci przekazywanych w rodzinie251. Jest postaw  woli, która rodzi si  z poznania 

i przyj cia prawdy o drugiej osobie, przy udziale czynnika uczuciowego. Jed-

nak e nie jest ona samym tylko uczuciem. Zawiera w sobie odpowiedzialno

i trosk  o dobro osób, a jej szczytem jest oddanie siebie drugiej osobie252. D y 

do upodobnienia si  do drugiej osoby oraz wspólnoty pragnie  i my li (DCE 17). 

Dojrza a mi o  polega na przyj ciu drugiego cz owieka w jego integralno ci 

i staraniu o jego dobro, podczas, gdy niedojrza a na jego przyw aszczaniu. Stwo-

rzenie wspólnoty mi o ci ma e skiej, opartej na dojrza ej oblubie czej mi o ci, 

zak ada ukszta towanie postawy dojrza ej mi o ci253.

249 Braun-Ga kowska. Wychowanie do ma e stwa i rodziny s. 183.
250 Por. LP 20; PSM 24; P. Por ba. Psychiczne uwarunkowania ycia rodzinnego. Warszawa 

1981 s. 87.
251 Mi o  uwa a si  za najwy sz  warto  moraln . K. Wojty a. Mi o  i odpowiedzialno . 

Lublin 1986 s. 123; por. Parysiewicz. Wychowanie do mi o ci. Studium z duszpasterstwa rodzin

s. 235.
252 Zob. Wojty a. Mi o  i odpowiedzialno s. 84-91, 112-117; por. M. Ry . Mi o  jako psy-

chologiczna podstawa wspólnoty ma e skiej. W: Rodzina jako Ko ció  domowy s. 497-508.
253 Malcher. Wychowanie do mi o ci � rodzina szko  mi o ci s. 307-308. Wed ug K. Wojty y 

mi o  do osoby drugiej p ci si ga warto ci seksualnej drugiej osoby, zawiera w sobie pierwiastek 

po dania oraz wymiar uczuciowy, lecz w istocie tworzy si  w woli, polega na zaanga owaniu 

wolno ci osoby p yn cym z poznania prawdy o tej konkretnej kobiecie lub m czy nie jako o oso-

bie. Zob. tam e s. 105-120. Mi o  do osoby drugiej p ci cechuje si  �upodobaniem� poznawczym 

i uczuciowym, po czonym z zaanga owaniem woli ( ac. amor complatientiae), �pragnieniem� 

drugiej osoby ( ac. amor concupiscentiae), � yczliwo ci � � pragnieniem dobra dla drugiej osoby 

( ac. amor benevolentiae), �wzajemno ci �, mo liw  dzi ki altruizmowi, �przyja ni � � polegaj -

c  na dojrza ym zaanga owaniem woli dla dobra drugiej osoby, �czu o ci � � umiej tno ci  okaza-

nia drugiej osobie blisko ci i wsparcia. Mi o  osi ga jednak swoj  pe ni  dopiero w �zjednoczeniu 

osób�, polegaj cym na wzajemnym oddaniu siebie � swojego �ja� i swojej wolno ci drugiej osobie 
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W wychowaniu do mi o ci254 istotne jest przekazanie fundamentalnych 

prawd, e cz owiek jest powo any do ycia w prawdzie i mi o ci oraz, e ka dy 

urzeczywistnia siebie przez bezinteresowny dar z siebie samego (LdR 16). Wy-

chowanie powinno pomóc zrozumie , e mi o  ma e ska uobecnia w ród ludzi 

sam  mi o  Boga (PSM 25). Ma tak e pomóc odkry , e powo anie do mi o ci 

ma e skiej jest powo aniem do daru z siebie i wymaga posiadania siebie, czyli 

panowania nad sob  (PSM 24). Maj c na uwadze ycie w ma e stwie i rodzinie, 

wychowanie do mi o ci powinno przygotowa  m czyzn i kobiety do mi o ci 

zawieraj cej jednocze nie wymiar zmys owy i duchowy, pe nej, czyli wielko-

dusznej, wiernej, wy cznej oraz p odnej (por. HV 9).

Celem wychowania do mi o ci jest ukszta towanie postawy mi o ci altru-

istycznej, zatroskanej o osoby kochane, wyra aj cej si  w serdecznych kontak-

tach, szlachetnej i nieoczekuj cej niczego w zamian255. Wyró nia si  etapy doj-

rzewania mi o ci zwi zane z wiekiem. Pierwszy z nich cechuje dzieci w wieku 

przedszkolnym i wyró nia si  gwa towno ci , du  si  emocji, pragnieniem 

blisko ci z osob  kochan , egocentrycznym nastawieniem na zaspokojenie w a-

snych potrzeb, a jednocze nie brakiem zrozumienia sytuacji i potrzeb osoby ko-

chanej. Drugi etap, charakterystyczny dla m odszego wieku szkolnego, cechu-

je pragnienie posiadania obiektu mi o ci na wy czno , silna zazdro  i du a 

wra liwo  na zdrad . Trzeci etap, typowy dla okresu dorastania, charakteryzuje 

si  nabyciem umiej tno ci wspó odczuwania oraz dostrzegania i rozumienia po-

trzeb, uczu  i motywów dzia ania innych osób. W czwartym etapie doros o ci 

dochodzi umiej tno  i w a ciwy danej osobie sposób dzia ania dla dobra innych 

i podejmowania za nich odpowiedzialno ci. W nieprawid owym rozwoju mi o ci 

cz owiek doros y zatrzymuje si  na którym  z wcze niejszych etapów256.

(mi o  oblubie cza). Ta ostatnia polega na wyj ciu z siebie samego, aby tym pe niej bytowa

w drugim. Mi o  oblubie cza mi dzy m czyzn  i kobiet  jest mo liwa do zrealizowania tylko 

w ma e stwie. Zob. Wojty a. Mi o  i odpowiedzialno s. 70-91, 179-185; por. FC 11.
254 K. Wojty a mówi o wychowaniu mi o ci, okre la tym poj ciem integracj  mi o ci w osobie 

oraz pomi dzy osobami. Wojty a. Mi o  i odpowiedzialno s. 123-125.
255 Por. J.S. Turner, D.B. Helms. Rozwój cz owieka. Warszawa 1999 s. 419. Zadaniem ojca 

i matki jest praca nad egoizmem dziecka, nastawionego na konsumpcj , w kierunku zauwa ania 

potrzeb innych, dzia ania na rzecz dobra wspólnego. W tym celu konieczne jest stawianie dziecku 

pewnych wymaga  i wiczenie dobrych przyzwyczaje . Dziecko przedszkolne powinno wype nia

ju  pewne obowi zki dla drugich, gdy  wtedy uczy si , e jest potrzebne komu  z otoczenia. Rodzi-

ce powinni doceni  dziecko za nie i nagradza  je zw aszcza poprzez gesty czu o ci. Dziecko nale y 

uczy  w a ciwego stosunku do zabawek, gdy  w ten sposób uczy si  ono postaw wobec cz owieka. 

Wielodzietno  rodziny sprzyja socjalizacji dziecka oraz kszta towaniu mi o ci. Pomocne s  relacje 

z m odszym rodze stwem, przy którego piel gnacji dziecko pomaga rodzicom. Obok rodziców 

tak e starsze rodze stwo daje m odszemu wzory zachowa . Dobrym zwyczajem jest wdra anie 

dzieci ju  bardzo wcze nie do niesienia pomocy innym dzieciom i ludziom potrzebuj cym. Por. 

Malcher. Wychowanie do mi o ci � rodzina szko  mi o ci s. 313-314.
256 B. Lachowska, I. Ul  k-Jaworska. Mi o . Aspekt psychologiczny. EK T. 12 kol. 1135-1137.
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Wychowanie do mi o ci wi e si ci le z kszta towaniem dojrza ej osobo-

wo ci257. Jej najistotniejszym okresem s  pierwsze lata ycia, gdzie dominuje 

wp yw rodowiska rodzinnego. W nim najwa niejsz  rol  odgrywaj  rodzice 

oraz ich wzajemna wi  mi o ci258. Dla prawid owego rozwoju uczuciowego 

dzieci niezb dne s  dojrza e relacje mi dzy ma onkami, ujawniane przez obojga 

na zewn trz (LP 50-52). Znacz ce s  tak e relacje ka dego z rodziców z dzie mi 

oraz inne zale no ci w systemie rodzinnym259. Dojrzewaniu uczuciowo ci sprzy-

ja u wiadamianie w asnych emocji i wyra anie ich w zgodzie z przyj tymi nor-

mami, wiadome kierowanie swoimi emocjami i kontrola zachowania260.

Do zada  wychowania do mi o ci zalicza si  kszta towanie emocjonalno-

ci i uczuciowo ci, przekazywanie wiedzy, kszta towanie woli i jej sprawno ci, 

a tak e nabycie umiej tno ci praktycznych261. W realizacji tych zada  istotne 

znaczenie posiadaj  do wiadczenia rodzinne, zw aszcza do wiadczenie mi o ci, 

pozytywne wzorce ycia ma e skiego i rodzinnego, dialog mi dzyosobowy 

oraz obecno  warto ci moralnych.

W wychowaniu dzieci do mi o ci i ma e stwa istotne znaczenie posiada pro-

ces d ugotrwa ego uczenia si  poprzez do wiadczenia prze ywane w interakcjach 

rodzinnych262. Najwa niejszym sk adnikiem tych do wiadcze  jest obecno  kli-

matu mi o ci w rodzinie (por. LP 50-55), który tworzy postawa daru z siebie, 

b d ca tre ci  wzajemnej mi o ci ma onków. Ich wzajemna mi o  wzmacnia 

autorytet rodzicielski i staje si  wzorem i zasad  sk adania daru z siebie w re-

257 Wed ug S. Steuden wyrazem dojrza o ci psychicznej do ycia w ma e stwie s  mi dzy 

innymi zdolno ci do wyrzecze  i rezygnacji z osi gni cia osobistych ambicji i potrzeb oraz odra-

czania zaspokojenia swoich potrzeb, a tak e zdolno  do akceptacji, zrozumienia i cierpliwo ci, 

umiej tno  zdystansowania si  do rzeczywisto ci i problemów. Dojrza o  ta przejawia si  rów-

nie  w zdolno ci realistycznej oceny siebie i otoczenia, posiadaniu systemu warto ci, rozumieniu 

sensu ludzkiego istnienia i p ciowo ci, a tak e w umiej tno ci prze ywania sukcesów i niepowo-

dze , a tak e zdolno ci wspólnego ycia, rozumienia siebie, dzielenia trosk i wzajemnej pomocy. 

S. Steuden. Psychologiczne aspekty dojrza o ci do zawarcia ma e stwa. W: Wychowanie do ycia 

w rodzinie. Materia y z �DWA � 94�. Red. G. Witaszek, R. Podpora. Lublin 1996 s. 119-120. 

Czynniki osobowo ciowe ogrywaj  najistotniejszy wp yw na jako  i trwa o  wi zi ma e skiej. 

J. Dzier anowski. Kon  ikty ma e skie jako problem duszpasterski w wietle dokumentacji s du 

biskupiego w Opolu (1980-1989). Opole 2000 s. 129-130; por. R. Jaworski. Wp yw czynników oso-

bowo ciowych na ycie rodzinne. W: Rodzina jako Ko ció  domowy s. 467-482.
258 Por. Parysiewicz. Wychowanie do mi o ci. Studium z duszpasterstwa rodzin s. 241.
259 Satysfakcjonuj ca wie  ma e ska rodziców wp ywa na lepszy kontakt z dzie mi, co po-

twierdzaj  zarówno oni sami, jak te  dzieci. Por. M. Braun-Ga kowska. Psychologiczna ana-

liza systemów rodzinnych osób zadowolonych i niezadowolonych z ma e stwa. Lublin 1992 

s. 99-103.
260 Steuden. Psychologiczne aspekty dojrza o ci do zawarcia ma e stwa s. 117-118. 
261 Por. Lachowska, Ul  k-Jaworska. Mi o . Aspekt psychologiczny kol. 1135.
262 Por. J. Wilk. Znaczenie pierwszych do wiadcze  dla religijnego wychowania ma ego dziecka 

w rodzinie. Lublin 1987 s. 102.
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lacjach rodzinnych. W ten sposób skutecznie wychowuje do odpowiedzialnego 

ycia w spo ecze stwie263.

Mi o  rodzicielska, ojcowska i macierzy ska wobec dzieci stanowi najwa -

niejszy rodek wychowawczy, dusz  i norm  wychowania do mi o ci. Kszta tuje 

ona u dzieci czu o , sta o , dobro , us u no , bezinteresowno  i ducha o  ary 

(FC 36). Mi o  obojga rodziców � matki i ojca do dziecka, naznaczona odmien-

nymi cechami posiada charakter komplementarny264. W a ciwe relacje ma e -

skie rodziców umo liwiaj  komplementarne oddzia ywanie wychowawcze265. 

Ma onkowie powinni dzieli  mi dzy siebie zadania wychowawcze i w pe ni 

wspó dzia a  ze sob  w wychowaniu dzieci (LP 37).

Wzajemne odnoszenie si  rodziców do siebie z mi o ci  stanowi dla dziec-

ka wzór kontaktów mi dzyludzkich opartych na mi o ci, w tym kontaktu mi dzy 

m em i on 266. Pozytywne wzorce ycia ma e skiego i rodzinnego u atwiaj

dzieciom wybór ma e stwa i pozwalaj  lepiej w nim funkcjonowa 267. Postawy 

rodzicielskie i stosowane metody wychowawcze oddzia uj  na pó niejsze powo-

dzenie ma e stwa dzieci. Te, które czuj  si  kochane przez rodziców i którym 

rodzice zostawiaj  znaczn  swobod  post powania, maj  pó niej bardziej udane 

ma e stwa. Dlatego wprowadzanie dziecka w zasady yciowe powinno odbywa

si  drog  s ownego wyja niania lub ukazywania sytuacyjnego nast pstw pewnych 

zachowa , ale bez okazywania mocy w postaci kar i wycofywania mi o ci268.

Dzieci, do wiadczaj ce mi o ci i szacunku rodziców, atwiej im ufaj  i ch t-

niej wprowadzaj  w ycie prawdy moralne, którymi yj ich rodzice269. Wyja-
263 FC 37; A. uczy ski. Autorytet rodziców a styl i jako ycia wspó czesnej rodziny. W: Prze-

miany warto ci i stylów ycia w ponowoczesno ci. Red. J. Daszykowska, M. Rewera. Warszawa 

2010 s. 149-152.
264 Matka i ojciec w nieco ró ny sposób uosabiaj  i obrazuj  mi o . Mi o  matki jest z natu-

ry mi o ci  bezwarunkow , natomiast mi o  ojca jest mi o ci  uwarunkowan , zale n  od spe nie-

nia pewnych oczekiwa . Dziecko, w swoim rozwoju i dojrzewaniu do mi o ci, potrzebuje najpierw 

bezwarunkowej mi o ci i opieki matki, a nast pnie mi o ci ojca, jego autorytetu i kierownictwa. 

E. Fromm. O sztuce mi o ci. Warszawa 1992 s. 43-46. Dokument soborowy podkre la istotne znaczenie 

obecno ci obojga rodziców. Stwierdza, e obecno  i opieka matki posiada wielkie znaczenie zw aszcza 

dla m odszych dzieci. Natomiast czynna obecno  ojca pomaga w urobieniu moralnym dzieci. KDK 52. 
265 D. Opozda. Zasada komplementarno ci w realizacji wychowawczej funkcji rodziców. W: 

Pedagogiczna inspiracja w nauczaniu Jana Paw a II. Red. M. Nowak, C. Kalita. Bia a Podlaska 

2005 s. 413-420.
266 Por. Braun-Ga kowska. Wychowanie do ma e stwa i rodziny s. 183.
267 Por. M. Braun-Ga kowska. Psychologia domowa. Lublin 2008 s. 224-239. Udane ma e stwo 

rodziców i dobre relacje z rodzicami w okresie dzieci stwa wp ywaj  pozytywnie na przysz e ma -

e stwo dzieci. Por. J. Laskowski. Trwa o  wspólnoty ma e skiej. Warszawa 1987 s. 161-163.
268 Metoda ta pozwala poznawa  swoje b dy przy zachowaniu godno ci w asnej i uczy rozwi -

zywania przysz ych kon  iktów ma e skich bez psychicznego odrzucania wspó ma onka. Braun-

Ga kowska. Wychowanie do ma e stwa i rodziny s. 183.
269 Por. LP 52; FC 17-18, 63-64.
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nianie warto ci powinno by  poprzedzone przez ich do wiadczenie, co stanowi 

warunek ich realizacji w yciu dojrza ym270. Z kolei dialog mi dzy cz onkami 

rodziny umo liwia zaspokojenie ró norodnych ludzkich potrzeb i rozwija dobre 

kontakty mi dzyludzkie, kszta tuje atmosfer  rodziny i daje szans  uzasadnienia 

dzieciom realizowanych warto ci271.

Trzeba jednak pami ta , e uzdolnienie cz owieka do odpowiedzialnej mi o-

ci oraz odkrycia i podj cia swego powo ania jest mo liwe tylko dzi ki do wiad-

czeniu mi o ci Bo ej, w której osoba odkryje sens swojego ycia (por. RH 10).

Jest to mo liwe dzi ki wierze i odkryciu misterium chrze cija skiego (PSM 25). 

Ukszta towanie postawy dojrza ej mi o ci wymaga te  wysi ku samowycho-

wawczego, wspieranego i motywowanego przez wychowanie religijno-moralne, 

umo liwiaj ce nabycie s u cych jej sprawno ci (cnót).

Rodzina rodowiskiem wychowania religijnego i moralnego 

Rodzina oparta na ma e stwie uczestniczy w zbawczych skutkach tajemnicy 

Chrystusa i stanowi naturalne rodowisko ycia religijnego (por. FC 15). Przyj -

cie sakramentu ma e stwa oznacza odkrycie i podj cie powo ania do wi to ci 

poprzez dar z siebie w komunii osób. Ma e stwo jest znakiem i objawieniem 

odwiecznej mi o ci Boga272. Ma onkowie, po czeni sakramentem ma e stwa, 

s  wzajemnie dla siebie i dla dzieci wiadkami zbawienia (FC 13). 

Pos annictwo wychowawcze rodziców ma charakter religijny, gdy  sakra-

ment ma e stwa konsekruje ma onków do chrze cija skiego wychowania 

dzieci. Rodzice uczestnicz  w ten sposób we w adzy i mi o ci Boga i Ko cio-

a. Wzbogaceni darami Ducha wi tego, mog  pomaga  dzieciom w ich ludz-

kim i chrze cija skim wzrastaniu (FC 38). Soborowa deklaracja o wychowaniu 

chrze cija skim akcentuje rol  rodziny chrze cija skiej, ubogaconej ask  i moc

sakramentu ma e stwa w przybli aniu dzieciom od najm odszych lat Boga i od-

dawaniu Mu czci, a tak e mi o ci bli niego (por. DWCH 3). Poprzez chrzest, wy-

chowanie w wierze i relacje rodzinne przesycone mi o ci , dziecko jest stopnio-

wo wprowadzane we wspólnot  ludzk  i Ko ció 273. Postawy moralne, zarówno 

rodziców, jak i dzieci, powinny by  kierowane wiar  (por. PSM 26).
270 Braun-Ga kowska. Wychowanie do ma e stwa i rodziny s. 182.
271 Zob. Parysiewicz. Wychowanie do mi o ci. Studium z duszpasterstwa rodzin s. 241-243.
272 Y. Semen. Seksualno  wed ug Jana Paw a II. Pozna  2008 s. 110-111.
273 Por. FC 15. Rodzina jako domowy Ko ció  poprzez wychowanie do mi o ci wype nia swoje 

powo anie do apostolstwa. FC 51-53; por. LdR 16; ChL 62. Rodzina jest podmiotem ewangelizacji 

i katechezy. FC 52; por. D. Martin. Jan Pawe  II i synod o rodzinie. AK 73:1981 nr 435 s. 3-10; 

K. Je yna. Rodzina podmiotem i przedmiotem nowej ewangelizacji. W: Cz owiek, mi o , rodzina. 

�Humanae vitae� po 30 latach. Red. J. Nagórny, K. Je yna. Lublin 1999 s. 281-316; zob. B. Mierz-

wi ski, J. Wilk, R. Biele . Duszpasterstwo rodzin. W: Teologia pastoralna. T. 2. s. 403-442.
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Rodzina jako Ko ció  domowy jest szko  bogatszego cz owiecze stwa, 

zw aszcza w wymiarze duchowym i moralnym274. Jest domem wiary i modlitwy, 

gdzie dziecko poznaje dobro  i mi o  Boga, przyjmuje prawdy wiary i moral-

no ci (por. FC 59-61). Rodzice chrze cija scy najpierw poprzez szacunek ma-

cierzy ski i ojcowski wobec dzieci ukazuj  im blisko  Boga. Do wiadczenie 

takie pozostawia decyduj cy lad na ca e ycie. Dzieci ce przebudzenie religij-

ne w rodowisku rodzinnym jest niezast pione (DOK 225). Rozwojowi wiary 

s u y wspólna z dzieckiem modlitwa, uczenie modlitw i obja nianie ich tre ci, 

a zw aszcza czytanie z dzie mi s owa Bo ego. Wa ne jest ukszta towanie pozy-

tywnego nastawienia do sakramentu pokuty i pojednania, wspólne prze ywanie 

Eucharystii, przyst powanie z dzie mi do sto u S owa Bo ego i Chleba ycia275. 

Wówczas atwiej b dzie rodzicom dorastaj cych dzieci ukaza  znaczenie cz stej 

modlitwy i ycia sakramentalnego dla zachowania czysto ci (por. LP 102).

Wychowanie w rodzinie powinno pomaga  w rozpoznaniu i spe nianiu po-

wo ania otrzymanego od Boga (EV 92). Dzi ki takiej pedagogii dziecko mo e 

odkry , e ma e stwo chrze cija skie jest sakramentem, w którym p ciowo

jest zintegrowana z drog wi to ci (por. LP 30). Ukazanie ycia ma e skiego 

jako powo ania mo e pomóc m odemu cz owiekowi dobrze przygotowa  si  do 

zawarcia sakramentu ma e stwa i z wiar  realizowa  powo anie ma e skie i ro-

dzinne (por. PSM 9). Rodzice dobrze przygotowani mog  najlepiej zrealizowa

cel wychowania moralnego w dziedzinie seksualnej i ma e skiej (por. LP 43).

Rodzice maj  za zadanie uczy  dzieci traktowania ycia ludzkiego jako daru. 

Wzorem takiej postawy jest ich wielkoduszno  w przyj ciu ycia. Posiadanie ro-

dze stwa pomaga w rozwoju cz owiecze stwa i ubogaca spojrzenie na swoje ycie 

(LP 61). Ukazaniu ycia jako daru s u y przyk ad ycia rodziny przepe nionego mi o-

ci  i o  ar  (EV 93), a tak e kszta towanie postawy bezinteresownego obdarowania, 

szacunku dla innych, sprawiedliwo ci, serdecznej akceptacji innych, dialogu, wiel-

kodusznej s u by i solidarno ci. S owem i wiadectwem powinni ukazywa , jaki jest 

prawdziwy sens cierpienia i mierci. Mog  tego dokona  poprzez dostrzeganie cier-

pienia i okazanie serdeczno ci, opieku czo ci i wspó czucia osobom chorym i star-

szym we w asnej rodzinie (por. EV 92). Pomocna jest codzienna modlitwa osobista 

i rodzinna przepe niona wdzi czno ci  za dar ycia, a tak e wiadectwo ochrony y-

cia poprzez ró ne formy adopcji i opieki nad porzuconymi dzie mi oraz zaanga owa-

nia w obronie prawa do ycia, od pocz cia do naturalnej mierci (EV 93).

Rodzina mo e wszczepi  szacunek dla warto ci ludzkich wa nych w rela-

cjach mi dzyosobowych i spo ecznych. Kszta tuje charakter, uczy panowania nad 

274 KDK 52; LP 48.
275 LP 71; por. Pokrywka. Antropologiczne podstawy moralno ci ma e stwa i rodziny s. 332-

333; M.Z. Stepulak. Kszta towanie si  dojrza ej religijno ci w rodzinie. W: Rodzina jako Ko ció

domowy s. 483-495.
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sob  i szacunku dla siebie oraz dla osób p ci przeciwnej (PSM 22). Wychowanie 

w rodzinie powinno doprowadzi  do przyj cia warto ci moralnych, niezb dnych 

w realizacji mi o ci. Do najwa niejszych nale y sprawiedliwo , która prowadzi 

do poszanowania godno ci osobistej ka dego cz owieka (FC 37). Rodzice swoim 

przyk adem powinni ukazywa  dziecku znaczenie warto ci o  ary, wyrzeczenia 

i samozaparcia, które umacniaj  i uzdrawiaj  mi o  (por. PSM 26).

Rodzice poprzez wychowanie dzieci do czysto ci wspomagaj  je do tworze-

nia trwa ych i zjednoczonych rodzin oraz przygotowuj  do odpowiedzialnego 

ojcostwa i macierzy stwa. W tym celu powinni przedstawia  dorastaj cym dzie-

ciom pozytywn  warto  czysto ci (por. PSM 24), cis y zwi zek zjednoczenia 

 zycznego z mi o ci  ma e sk  i przekazywaniem ycia. Winni przedstawia

argumenty przeciwko zachowaniom permisywnym i hedonistycznym, ukazywa

konsekwencje oddzielania aktów seksualnych od mi o ci ma e skiej i przekazy-

wania ycia, a tak e konsekwencje nieuporz dkowanego u ywania seksu przed 

i poza ma e stwem, dzia a  antykoncepcyjnych i aborcji276.

Do istotnych warto ci zalicza si  tak e: wolno , odpowiedzialno , wier-

no , wstydliwo , skromno  i wstrzemi liwo 277. Rodzice nie powinni 

kszta towa  tych cnót poprzez t umienie uczu  dzieci, lecz ukazywa  ich pozy-

tywne znaczenie, podkre laj c potrzeb  szacunku wobec siebie samego, otwar-

to ci i wielkoduszno ci wobec innych278. Niezb dne jest przekonanie rodziców, 

e najwa niejszym warunkiem wychowania dzieci do czystej mi o ci i wi to ci 

ycia jest ich codzienne wiadectwo wi to ci, wzajemnej wierno ci i czysto ci 

ma e skiej279. W tym nie atwym zadaniu powinni szuka  si y w Bogu280.

Rodzina chrze cija ska powinna ponadto zapewni  dziecku solidn  formacj

duchow  i katechetyczn , która uka e hierarchi  warto ci i nauczy krytycznego 

spojrzenia na rodowisko281. Kszta towanie sumienia w zakresie stosunku do y-

cia, mi o ci, ma e stwa i rodziny dokonuje si  najpe niej w kontek cie wiary282. 

Ukszta towanie krytycznego sumienia i chrze cija skiej odwagi mo e pomóc 

przeciwstawi  si  koncepcjom przeciwnym jedno ci i nierozerwalno ci ma e -

stwa oraz strukturom grzechu spo ecznego283.

Zadaniem rodziców jest czuwanie, aby z e u ywanie mass mediów nie ama-

o integralno ci domu, poprzez ukazywanie negatywnych zachowa  moralnych 

276 Por. LP 32-33, 96.
277 Por. LP 54-60; Gole . Wychowanie seksualne w rodzinie. Studium pastoralne s. 93-96, 119-120.
278 LP 55, 58.
279 LP 20-21, 102.
280 LP 59; Pó tawska. Rola rodziców w wychowaniu seksualnym m odzie y s. 111.
281 FC 66; PSM 22, 26-27.
282 LP 95; por. P. Góralczyk. Wychowawcza etyka seksualna. Z bki 2000 s. 254-255.
283 Por. LdR 86; EV 59;, PSM 27.
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w dziedzinie seksualnej, ma e skiej i rodzinnej284. Jan Pawe  II wezwa  rodzi-

ców do korzystania z tych rodków z umiarem, krytycznie i roztropnie (FC 76).

Wierz cy rodzice nie powinni ulega  wspó czesnemu stylowi ycia i tak e 

w przypadku cz stej pracy zawodowej obojga nie zwalnia  si  z wychowawczej 

funkcji wobec dzieci i m odzie y, lecz chroni  ich przed demoralizacj  ze strony 

rodków przekazu (por. LP 56).

Jednak nale y pami ta , e ma e stwo jest osobistym powo aniem. Dlatego 

musi zak ada  dobrze przemy lany wybór wspó ma onka oraz wzajemnych zo-

bowi za  przez narzeczonych wobec Boga, a tak e sta  modlitw  o Jego pomoc 

(por. LP 27).

Wspieranie rodziny w wychowaniu do ycia w ma e stwie i rodzinie

Zachodz ce przemiany spo eczno-kulturowe stanowi  nowy kontekst duszpa-

sterskiej troski Ko cio a o rodzin , jej trwa o  i ci g o . Spo ecze stwo wspó -

czesne tworzy warto ci i style ycia obce chrze cija skiej koncepcji ma e stwa 

i rodziny285. Religijno  i moralno  trac  w rodzinie charakter obiektywny i s

traktowane jako sprawa prywatna286. Zagro eniem rodziny jest propagowanie 

w wychowaniu dzieci i m odzie y postaw i zasad sprzecznych z chrze cija skimi 

idea ami ycia ma e skiego i rodzinnego (P MR 2). Pod wp ywem mediów 

i lansowanego w nich relatywizmu i permisywizmu wielu rodziców bezkrytycznie 

przyjmuje b dne wzorce ycia rodzinnego, propaguj ce postawy hedonistyczne 

i pozbawione odpowiedzialno ci. Zmianie ulegaj  postawy moralne w dziedzinie 

seksualno ci (P MR 24). Katolicy cz sto zaniedbuj  obowi zki rodzinne, gdy

nie zdaj  sobie sprawy z wagi powo ania rodzinnego (PP  25-26).

Obecna sytuacja ma e stwa i rodziny stanowi zatem wyzwanie duszpaster-

skie i wymaga adekwatnych dzia a  na polu duszpasterstwa rodzin w zakresie 

przygotowania do ma e stwa i ycia w rodzinie (por. DDR 18). Jan Pawe  II 

zaznacza, e tylko rodziny zdrowe duchowo mog  nale ycie spe ni  zadanie 

wychowania do ycia w ma e stwie i rodzinie (por. LdR 16). Potrzebna jest 

pog biona formacja ma onków jako pomoc w prze ywaniu ma e stwa zgod-

nie z zamys em Bo ym i u wiadamianie rodzicom znaczenia wychowania dzieci 

(por. NMI 47).

W tym celu potrzebna jest solidna formacja religijna rodziców w ramach ka-

techezy doros ych, pog biaj ca wiar  oraz rozumienie ma e stwa jako wspól-

284 Por. LP 56; FC 76;, WW 68;, PPSP 7.
285 Zob. K. Slany. Alternatywne formy ycia ma e sko-rodzinnego w ponowoczesnym wiecie. 

Kraków 2006 s. 94-145.
286 R. Kami ski. Duszpasterstwo w spo ecze stwie pluralistycznym. Lublin 1997 s. 33-34.
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noty ycia i mi o ci. W przygotowaniu rodziców do spe nienia ich dzie a wycho-

wawczego pomocne s  kursy formacji specjalnej, prowadzone przy wspó pracy 

ekspertów (LP 134).

Rodzice potrzebuj  pomocy i wsparcia ze strony innych rodowisk wycho-

wawczych, jak np.: szko a, Ko ció , spo ecze stwo, grupy m odzie owe i grupy 

formacyjne287. Oczekuj  te  na wsparcie specjalistów, takich jak: psycholodzy, 

pedagodzy, ksi a i katecheci wieccy, a tak e piel gniarki szkolne i cz onko-

wie zrzesze  katolickich288. Ca e dzie o wychowania do ycia w rodzinie wyma-

ga praktycznego wsparcia przez wyspecjalizowane osoby. Konieczne jest tak e 

wsparcie ze strony rodków przekazu (PSM 29) oraz przygotowanie warto cio-

wych materia ów289.

Ko ció  wskazuje na rol  wspólnot rodzin we wspieraniu rodziny w przygo-

towaniu dzieci do ycia ma e skiego290. W dziele wychowania do ycia w ma -

e stwie i rodzinie pomocne s : jednoczenie si  rodzin w para  ach, instytucjach, 

stowarzyszeniach oraz wymiana do wiadcze  i wspólne przeciwstawianie si  za-

gro eniom spo ecznym (PSM 31). W dziele tym rodzicom powinna towarzyszy

ufno  w Bogu i modlitwa, zw aszcza zanoszona przez wstawiennictwo Maryi 

Niepokalanej i w. Józefa291, a tak e innych wi tych i b ogos awionych, szcze-

gólnie Jana Paw a II.

7.4. Rodzina szko  apostolatu

Ks. Dariusz Lipiec

Rodzina jako domowy Ko ció  jest wspólnot  apostolsk . W niej jest g oszo-

ne s owo Bo e, prowadzona dzia alno  u wi caj ca oraz sprawowana pos uga 

mi o ci wobec jej cz onków i ludzi z jej otoczenia292. Rodzina jest równie  miej-

scem przygotowania do apostolstwa. 

Aby rodzina sta a si  szko  apostolstwa, powinny by  spe nione dwa wa-

runki: rodzina powinna by  wspólnot  wewn trznie zintegrowan  oraz mie  we-

wn trzny dynamizm pozwalaj cy jej na otwarcie si  na inne osoby293. Oznacza 

to, e jest ona szko  apostolstwa niejako z natury, poniewa  rodzina chrze ci-

287 Por. WW 53-77; por. PSM 22.
288 Por. Gole . Wychowanie seksualne w rodzinie. Studium pastoralne s. 220-222.
289 LP 129-132, 147; por. A. Skreczko. Pedagogizacja rodziców wyrazem troski o wychowanie. 

W: W s u bie dziecku. Red. J. Wilk. T. 2. Lublin 2003 s. 461-474.
290 LdR 16; LP 67, 113.
291 LP 149; por. FC 86; RC 31; EV 100.
292 P MR 11.
293 Mierzwi ski, Wilk, Biele . Duszpasterstwo rodzin. W: Teologia pastoralna. T. 2. s. 436.

RODZINA PODMIOTEM URZECZYWISTNIANIA SI  KO CIO A


