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Kierunek: nauki o rodzinie posiada równie  Uniwersytet Warmi sko-Mazur-
ski na Wydziale Teologicznym. Oferuje studia pierwszego stopnia stacjonarne 
i niestacjonarne, ko cz  si  uzyskaniem tytu u zawodowego licencjata.

Na Uniwersytecie Rzeszowskim, na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym 
w Instytucie Pedagogicznym, powsta a Katedra Nauk o Rodzinie. Uczelnia pro-
wadzi studia pierwszego stopnia (licencjackie). 

Na Uniwersytecie Szczeci skim, na Wydziale Teologicznym, istnieje jedynie 
Pracownia Bada  nad Rodzin  (w Katedrze Pedagogiki i Psychologii). Podejmu-
je badania dotycz ce problematyki przygotowania do ma e stwa, rozwoju sek-
sualnego cz owieka, psychologicznych aspektów ycia samotnych kobiet oraz 
problematyki zwi zanej z utrat  ci y na ró nym etapie jej trwania.

Studiowanie nauk o rodzinie proponuj  tak e inne wy sze uczelnie: Ateneum 
� Szko a Wy sza w Gda sku, Krakowska Szko a Wy sza im. A. Frycza Modrzew-
skiego, Dolno l ska Szko a Wy sza we Wroc awiu, Wy sza Szko a Umiej tno ci 
im. S. Staszica w Kielcach, Wy sza Szko a Gospodarki w Bydgoszczy.

Omawianie problematyki ma e stwa i rodziny w wy ej wymienionych jed-
nostkach dydaktyczno-naukowych odznacza si  podej ciem interdyscyplinar-
nym oraz ukierunkowaniem programu naukowo-badawczego i dydaktycznego 
na wypra cowanie naukowych podstaw duszpasterstwa rodzin. Dla zainteresowa-
nych dost pne s  szczegó owe sylabusy (zakresy tematyczne przedmiotów) na 
stronach internetowych Wydzia ów wymienionych uniwersytetów.

Absolwent tych e uczelni przygotowany jest do pracy w charakterze kuratora s -
dowego dla doros ych, kuratora rodzinnego, mediatora (placówki wymiaru sprawie-
dliwo ci � po uko czeniu studiów magisterskich), referenta do spraw pomocy spo-
ecznej (organy administracji rz dowej, jednostki samorz du terytorialnego, placówki

Caritas czy opieku czo-wychowawcze), specjalisty /pe nomocnika/ do spraw rodzi-
ny (urz d wojewódzki, urz d marsza kowski, starostwo powiatowe, urz d gminy, 
urz d miasta, instytucje pozarz dowe), doradcy, konsultanta (poradnie ma e skie 
i rodzinne); nauczyciela w szkole w zakresie przygotowania dzieci i m odzie y do 
ycia ma e skiego i rodzinnego (po uko czeniu dodatkowej specjalno ci nauczy-

cielskiej). Jest tak e wyszkolony do udzielania pomocy osobom niepe nosprawnym, 
a tak e przewlekle i nieuleczalnie chorym oraz cz onkom ich rodzin.

2. Formacja alumnów do duszpasterstwa rodzin
ks. Jacek Gole

Sobór Watyka ski II wskazuje na potrzeb  odpowiedniego i dobrego przy-
gotowania kap anów do pracy w ró nych formach apostolstwa wieckich (por. 
DA 25). Adhortacja apostolska Christi  deles laici stwierdza, e kandydaci do 
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kap a stwa i kap ani powinni �przygotowywa  si  pilnie do umiej tnego dzia a-
nia na rzecz rozwoju powo ania i misji wieckich� (ChL 61). Podkre la znaczenie 
wiadomo ci ma onków i rodziców chrze cija skich, e Ko ció  domowy ma 

swój udzia  w yciu i misji Ko cio a powszechnego9.
Adhortacja apostolska Pastores dabo vobis dostrzega wielkie znaczenie dusz-

pasterstwa rodzin w przekazywaniu wiary i mi o ci do Ko cio a oraz budzeniu 
powo a . Obecno  zagro e  rodziny chrze cija skiej nasila potrzeb  duszpa-
sterskiej troski o rodzin  (PDV 41). Konieczno  formacji przysz ych kap anów 
do pracy z osobami doros ymi zauwa ono tak e na polu katechetycznym. Mi -
dzynarodowa Rada do spraw Katechezy stwierdza, e konieczna jest rzetelna for-
macja katechetyczna alumnów i diakonów do prowadzenia katechezy doros ych, 
animowania i wspó pracy z katechetami ludzi wieckich10. W formacji religijnej 
rodziców oraz katechezie doros ych, ma onków i rodziców Ko ció  dostrzega 
podstaw  wychowania seksualnego, wychowania do mi o ci oraz kszta towania 
dojrza ej wiary u dzieci11.

Wyra nym g osem Ko cio a, wzywaj cym do ukierunkowania formacji se-
minarzystów na duszpasterstwo rodzin s Wskazania Kongregacji Wychowania 

Katolickiego na temat formacji seminarzystów odno nie do problemów zwi za-

nych z ma e stwem i rodzin 12. Dokument nie zaprzecza, i  tematyka ma e stwa 
i rodziny jest obecna w formacji kap a skiej w ramach ró nych przedmiotów oraz 
stwierdza, e obecnie przygotowanie kandydatów do kap a stwa w dziedzinie dusz-
pasterstwa rodzin sta o si  nieco bogatsze ni  w przesz o ci (WFS 4, 9). Twierdzi 
jednak, e w aktualnej sytuacji, wobec wspó czesnych duszpasterskich zada  ka-
p anów, tematyka duszpasterstwa rodzin powinna zaj  w formacji duszpasterskiej, 
teoretycznej i praktycznej centralne miejsce13. Apostolstwo rodzin nie jest bowiem 

9 ChL 40, 62.
10 KDWCh 83; E. Alberich zauwa a dotkliwy problem odpowiedniej formacji oraz przygo-

towania duszpasterskiego i katechetycznego ksi y, seminarzystów i katechetów wieckich. 
E. Alberich. Katecheza dzisiaj. Podr cznik katechetyki fundamentalnej. T um. K. Misiaszek [i in.]. 
Warszawa 2003 s. 25.

11 WW 63; LP 134.
12 Wydane 19.03.1995.
13 WFS 38, 65. Dokument powo uje si  na do wiadczenie i stwierdza, e tematyka ma e -

stwa i rodziny �nie jest przedstawiana z taka dok adno ci  i rozmachem, których si  wymaga, aby 
da  Ko cio owi pasterzy dobrze przygotowanych do tego rodzaju apostolstwa […], którzy b d
w stanie podawa  w ca o ci i otwarcie nauk  Ko cio a o ma e stwie, o wieci  i kszta towa  su-
mienia, pobudza  do kompetentnej i stymuluj cej wspó pracy z rodzinami apostolsko aktywnymi, 
da  nowe bod ce do g bokiej odnowy ca ego duszpasterstwa rodzin�. WFS 5. Kongregacja Wy-
chowania Katolickiego wskazuje te  na cz ste zaniedbania w formacji seminaryjnej takich celów, 
jak: przybli enie za o e  lozo  cznych i biblijnych antropologii le cej u podstaw ma e stwa, 
pog bione studium naturalnych metod regulacji pocz , ca o ciowe i pog bione teologicznie 
przedstawienie prawdy o rodzinie i duchowo ci ma e stwa. WFS 6.
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zadaniem tylko nielicznych, wyspecjalizowanych kap anów, ale wymiarem podsta-
wowym apostolatu chrze cija skiego, do którego powo ani s  wszyscy kap ani14. 

Nie wystarcz  sporadyczne i okazjonalne inicjatywy przedstawicieli dusz-
pasterstwa rodzin, informuj ce wychowawców i seminarzystów na temat pracy 
z rodzinami. �Od tych inicjatyw trzeba przej  do realizacji programów systema-
tycznych i bardziej wymagaj cych, pomy lanych z nale yt  kompetencj  i ko-
nieczn  szeroko ci  spojrzenia�15. Taki program powinien obejmowa  formacje: 
ludzk , duchow , intelektualn  i duszpastersk  seminarzystów.

2.1. Formacja ludzka w przygotowaniu alumnów do duszpasterstwa rodzin

Formacja ludzka stanowi fundament ca ej formacji przysz ych duszpasterzy 
(PDV 43). Aby pos uga kap a ska by a po ludzku wiarygodna i atwa do przyj -
cia, potrzeba kszta towania osobowo ci alumna w taki sposób, aby by  dla innych 
pomostem, a nie przeszkod  w spotkaniu z Jezusem Chrystusem (PDV 43).

Duszpasterz rodzin powinien wzorowa  si  na ludzkiej osobowo ci Chry-
stusa i w Nim znajdowa  swój idea , a ponadto wyró nia  si  wyrozumia o ci , 
zdolno ci  wczucia w potrzeby wiernych spieszy  z pos ug  krzepi cego na du-
chu s owa, umacnia  w zw tpieniach i cierpieniach oraz przybli a  rodzinom 
Chrystusa. Obecne trudno ci rodziny wymagaj  pomocy duszpasterzy wiat ych, 
orientuj cych si  w problemach rodzinnych, posiadaj cych zdolno  s uchania 
i otwierania serca na ich potrzeby16.

Dojrza o  ludzka jest konieczna zarówno dla realizacji samego siebie, jak 
równie  ze wzgl du na podejmowan  pos ug 17. Niezb dny jest rozwój osobo-
wo ci zrównowa onych, silnych i wolnych, zdolnych do d wigania odpowie-
dzialno ci duszpasterskiej. Wa na jest zdolno  do utrzymywania wi zi z innymi 
dla budowania wspólnot w jedno ci. Z tego wzgl du decyduj ce znaczenie po-
siada kszta towanie u kandydata do kap a stwa dojrza o ci uczuciowej, s u cej 
odpowiedzialnej mi o ci (PDV 43).

14 WFS 14; por. R. Biele . Kap ani i diakoni w pos udze wspó czesnemu ma e stwu i rodzinie 

w wietle najnowszych wskaza  Ko cio a. �Seminare� 18:2002 s. 151-174.
15 WFS 12. Wybór wyk adów i zagadnie , które nale y w czy , odnowi  lub bardziej rozwin

w programach, zale y od konkretnych uwarunkowa  duszpasterskich, od Konferencji Biskupów 
oraz duszpasterstwa rodzin krajowego i diecezjalnego. WFS 19.

16 P. Por ba. Osobowo  duszpasterza rodzin. RTK 19:1972 z. 6 s. 50-51.
17 L.M. Rulla wskazuje kryteria niedojrza o ci ludzkiej duszpasterza. Wyró nia potrzeby roz-

bie ne, sprzeczne z realizacj  powo ania do s u by Bogu i ludziom. S  one autocentryczne, kon-
centruj  cz owieka na nim samym, utrudniaj  realizacj  warto ci obiektywnych. Zalicza do nich 
potrzeby: agresji, seksualn , doznania opieki i oparcia, unikania urazu  zycznego, popisu lub eks-
hibicjonizmu, poni ania si , unikania urazu psychicznego. K. Trojan. Potrzeby psychiczne i warto-

ci oraz ich implikacje religijne. Kraków 1999 s. 70-71.
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Dojrza o  uczuciowa uzdalnia do akceptacji p ciowo ci w asnej oraz innych 
osób i prze ywania jej w sposób osobowy, w kontek cie mi o ci, do której powo any 
jest ka dy cz owiek18. Asystencja duchowa wobec rodzin wymaga dojrza o ci i zrów-
nowa enia w prze ywaniu w asnej seksualno ci19. Wymaga tak e pozytywnego 
spojrzenia na warto  czysto ci i celibatu oraz przekonania o wi to ci ma e stwa 
i rodziny20. Dojrza o  uzdalnia do roztropno ci, wyrzeczenia si  tego, co mog oby 
zagra a  zdrowym relacjom, czujno ci i panowania nad sob  oraz szacunku i czci 
w relacjach mi dzyosobowych z m czyznami i kobietami (por. PDV 44). Kszta to-
waniu postawy duszpasterza ma onków i rodzin s u y wychowanie do prawdziwej 
przyja ni, wzorowanej na Chrystusie (por. J 11,5). Duszpasterstwo jest tak e form
ojcostwa. Potrzeba wi c przygotowania alumnów do odpowiedzialnego ojcostwa 
duchowego, które ujawnia si  w odpowiedzialnym kierowaniu swoim yciem we 
wszystkich jego przejawach oraz kierowaniu yciem powierzonych osób21.

W trakcie formacji seminaryjnej przysz ych kap anów nale a oby kszta -
towa  postawy wymagane w duszpasterstwie rodzin � przede wszystkim yw
wiar , poprzez któr ycie kap ana potwierdza spe niane czynno ci kultowe. 
Wa na jest postawa rzetelnego wspó ycia z rodzinami tworz cymi para  na 
zasadach ogólnoludzkich i chrze cija skich oraz dialog z osobami wieckimi, 
kszta tuj ca kontakty duszpasterskie, umo liwiaj ca rozwi zywanie ich proble-
mów oraz w czanie ich w apostolstwo. Kap an � duszpasterz rodzin w ka dej 
spe nianej pos udze powinien przejawia  postawy s u ebn  oraz bezinteresownej 
mi o ci. Szczególnie aktualnym postulatem pod adresem formacji seminaryjnej 
jest kszta towanie postawy autentyzmu chrze cija skiego alumnów, uwiarygod-
niaj cego duszpasterza w oczach ludzi wieckich i rodzin22.

Przeszkod  w zaanga owaniu w duszpasterstwo ma onków i rodzin mog  by
tkwi ce w kandydatach do kap a stwa do wiadczenia zak óconych relacji rodzin-
nych, rozbitej lub dysfunkcjonalnej rodziny oraz wynik e st d de  cyty emocjonalne. 
Wówczas w przygotowaniu alumnów do kontaktu z rodzinami niezb dna jest odpo-
wiednia i delikatna pomoc wychowawcza oraz psychologiczna w przezwyci aniu 
przez nich komplikacji wyniesionych z w asnych rodowisk rodzinnych23. W kszta -
towaniu w a ciwych postaw wobec ma e stwa i rodziny nie jest kwesti  dobrych 

18 RH 10; por. T. Mi ek. Wychowanie kap ana do s u by rodzinie. AK 3-4:1995 z. 2 nr 516 
s. 244-245.

19 WFS 34; por. PDV 44, 50; Mi ek. Wychowanie kap ana do s u by rodzinie s. 244; A. Skrecz-
ko. Przygotowanie przysz ych kap anów do duszpasterstwa rodzin w warunkach wspó czesnych. 
�Studia Teologiczne� 17:1999 s. 127.

20 Mi ek. Wychowanie kap ana do s u by rodzinie s. 243.
21 Tam e s. 244.
22 Por ba. Osobowo  duszpasterza rodzin s. 56-61.
23 WFS 33; por. M. Ozorowski. Zasady formacji duszpasterzy rodzin. W: Warto  i dobro rodzi-

ny. Red. J. J cze , M.Z. Stepulak. Lublin 2011 s. 545.
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ch ci i nie wytwarza si  automatycznie podczas pobytu w seminarium, ale jest spra-
w  otwart  i wymaga przede wszystkim osobistego zaanga owania alumna24.

2.2. Formacja duchowa w przygotowaniu alumnów do duszpasterstwa rodzin

Formacja ludzka otwiera osob  na formacj  duchow  i j  uzupe nia. Chrze-
cija ska formacja duchowa ma swoje ród o w Ewangelii i anga uje ca  osob . 

Stanowi ona fundament ycia kap a skiego i formacji duszpasterskiej (PDV 45). 
Dojrza o  ludzka i chrze cija ska duszpasterzy jest niezb dnym za o eniem du-
chowej asystencji wobec ma onków chrze cija skich (WFS 31). Kap an, który 
nieustannie odnajduje Chrystusa we w asnym yciu, mo e ukazywa  Go innym 
i budzi  w nich pragnienie poszukiwania Mistrza (PDV 46). Formacja ducho-
wa kap ana oznacza tak e szukanie Chrystusa w ludziach. Spotkanie z mi o ci
Boga �domaga si  bezwzgl dnie spotkania z bli nim, stania si  darem dla innych 
przez pokorn  i bezinteresown  s u b  na wzór Jezusa (J 13,15).

Kap an powinien by  cz owiekiem mi o ci, gdy  jest powo anym do wycho-
wywania innych do mi o ci. ród em mi o ci jest Bo e Serce (DCE 7). Dlatego 
w nabyciu postawy mi o ci duszpasterskiej niezb dne jest osobiste nabo e stwo 
do Serca Chrystusa i duchowo  Serca Bo ego25. Dziewictwo i celibat oraz ma -
e stwo stanowi  dwa sposoby prze ywania tajemnicy mi o ci Boga do swojego 

ludu. Zadaniem osób po wi conych Bogu jest wspieranie ma onków w wype -
nianiu ich powo ania ma e skiego i rodzicielskiego. Ma onkowie chrze cija -
scy maj  prawo oczekiwa  od osób bez ennych dobrego przyk adu i wiadectwa 
dozgonnej wierno ci w mi o ci do Boga i bli nich oraz wierno ci powo aniu26.

Pierwszorz dnym celem duchowej asystencji kap ana wobec rodzin jest po-
moc ma onkom w uczynieniu z ich rodziny �domowego Ko cio a�. Wymaga 
to, aby przysz y kap an by  mistrzem modlitwy, zatroskanym o modlitw  w ro-
dzinach, przyjmowanie przez nie sakramentów wi tych oraz ich zaanga owa-
nie apostolskie (por. WFS 35). Alumni jako przyszli spowiednicy i kierownicy 
duchowi jako pierwsi powinni z tych pos ug wytrwale i cz sto korzysta  oraz 
do wiadcza  p yn cego z nich dobra27.

Cenne jest poznanie przez alumnów duchowo ci ma e skiej i rodzinnej, aby 
przyszli kap ani z rado ci  i przekonaniem uczyli wiernych y  Dobr  Nowi-
n  o mi o ci ma e skiej28. Ma onkowie poszukuj  przewodników na drogach 

24 Mi ek. Wychowanie kap ana do s u by rodzinie s. 246.
25 PDV 49, 57.
26 Por. FC 16; DK 16.
27 WFS 32; por. PDV 44.
28 Por. K. Lubowicki. Duchowo  ma e ska w nauczaniu Jana Paw a II. Kraków 2005 s. 347.
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doskonalenia ewangelicznego, zdolnych do dialogu duszpasterskiego, do wiad-
czonych i przekazuj cych pewn  nauk 29. W formacji duchowej rodzin istotne 
jest uwypuklenie, e rodzina nie jest tylko przedmiotem, ale tak e aktywnym 
podmiotem duszpasterstwa rodzin30.

Zapewnienie alumnom w formacji seminaryjnej kontaktu z grupami, ruchami 
i wspólnotami rodzin umo liwia im w czenie tej formy duszpasterstwa rodzin 
do przysz ej pos ugi kap a skiej. Informacje dotycz ce tworzenia i dzia alno ci 
ruchów i wspólnot rodzin stanowi  cenne wskazania przysz ej pracy formacyjnej 
w ród ma e stw i rodzin (WFS 37).

Ka dy aspekt formacji kap a skiej, a zw aszcza jej wymiar duchowy warto 
zwi za  z Maryj , poprzez rozwój g bokiej pobo no ci, cz st  modlitw  oraz 
na ladowanie (PDV 82). Duszpasterstwo rodzin w wi tej Rodzinie z Nazaretu, 
w Maryi i Józe  e, znajduje swoich g ównych patronów i or downików31.

2.3. Formacja intelektualna w przygotowaniu alumnów do duszpasterstwa rodzin

Formacj  intelektualn  alumnów powinna cechowa  motywacja duszpaster-
ska32. Studium teologii posiada warto  formacyjn , gdy towarzyszy mu wiado-
mo  duszpasterskiego przeznaczenia teologii (PDV 55). Kongregacja Wycho-
wania Katolickiego podkre la, e aktualna sytuacja wymaga od seminariów oraz 
instytutów formacji kap a skiej zapewnienia zagadnieniom ma e stwa i rodziny 
oraz duszpasterstwa rodzin wyeksponowanego miejsca w Ratio institutionis sa-

cerdotalis, jak równie  w programach studiów i programach wychowawczych33. 
W tym celu �potrzebny jest w ka dym seminarium kompetentny specjalista w tej 
dziedzinie, wykszta cony w jednym z instytutów studiów specjalistycznych�34. 
Zadaniem specjalisty w zakresie duszpasterstwa rodzin, uczestnicz cego w for-
macji alumnów, jest koordynacja ca ego nauczania pod k tem przygotowania do 

29 Por. WFS 8; 64.
30 WFS 36; por. FC 72; ChL 40.
31 Por. FC 86. Jan Pawe  II modli  si  �za po rednictwem wi tej Rodziny z Nazaretu � a eby 

Ko ció  w ród wszystkich narodów ziemi móg  owocnie spe nia  swe pos annictwo w rodzinach 
i poprzez rodziny�. Modlitwa Jana Paw a II za rodziny z okazji Synodu Biskupów o Rodzinie, 1980 

r. http://www.wdr.diecezja.pl (dost p 12.06.2012).
32 PDV 51, 55.
33 WFS 55. �W czasie studiów seminaryjnych alumn wielokrotnie spotyka si  z problematyk

ma e stwa i rodziny. S  to jednak cz sto uj cia niejako �przy okazji�, niedaj cej ca o ciowej wi-
zji, a zw aszcza pastoralnego uj cia zagadnienia�. Mi ek. Wychowanie kap ana do s u by rodzinie 

s. 246-247.
34 WFS 56; por. FC 70. Dokumenty te wymieniaj  Instytut Studiów nad Ma e stwem i Ro-

dzin  Papieskiego Uniwersytetu Latera skiego w Rzymie, wskazuj c tak e na lokalne mo liwo ci 
kszta cenia.
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pracy z rodzinami, a tak e organizacja wicze  i praktyk w zakresie apostolatu 
w ród rodzin35. 

Tam, gdzie kandydaci do kap a stwa ucz szczaj  na fakultety teologiczne, 
niezb dna jest w a ciwa koordynacja formacji pastoralnej mi dzy fakultetami 
a seminariami (WFS 57). W ka dym seminarium nale y popiera  studium o  -
cjalnych dokumentów Ko cio a, zw aszcza wskaza  Papieskiej Rady do spraw 
Rodziny, wskaza  episkopatu Polski oraz zalece  Diecezjalnej Komisji do spraw 
Rodziny (WFS 62). Nale y tak e dopilnowa , aby wyk ady dotycz ce ma e -
stwa i rodziny by y cz sto wybierane przez alumnów jako przedmiot specjali-
zacji, a tak e dalszych studiów licencjackich oraz doktorskich (WFS 18). Aby 
spe ni  wymóg stawiany przez Kongregacj  Wychowania Katolickiego, w toku 
studiów seminaryjnych nale a oby realizowa  wyk ad z zakresu duszpasterstwa 
rodzin36, przedstawiaj cy jego podstawy i zadania, oraz seminarium naukowe 
umo liwiaj ce przygotowanie pracy magisterskiej37. 

Seminaryjna formacja intelektualna alumnów przygotowuj ca do duszpaster-
stwa rodzin powinna zmierza  do coraz lepszego poznawania godno ci chrze ci-
ja skiej i nadprzyrodzonej ma e stwa i rodziny (WFS 26). Istotne jest przeka-
zanie wiedzy dotycz cej powo ania cz owieka, w tym powo ania do ma e stwa. 
Wa ne jest tak e pog bione przekazanie wiedzy antropologiczno-  lozo  cznej 
dotycz cej osoby, ludzkiej p ciowo ci, ukierunkowania osoby na mi o  oraz 
szczegó owe omówienie zagadnie  etyki ycia i mi o ci ma e skiej oraz za-
gadnie  bioetycznych. Wobec wspó czesnego kryzysu ma e stwa i rodziny 
potrzebne jest  lozo  czne wyja nienie wspó czesnych kierunków my lowych, 
le cych u podstaw obserwowanych zjawisk38.

Omawianie zagadnie  moralnych w ramach formacji seminaryjnej win-
no sprawi , aby �prawda o wolno ci, o komunii osób w ma e stwie i rodzinie 
odzyska a swój blask� (VS 13). Przekaz wiedzy moralnej powinien by  pewny 
doktrynalnie i sprzyja  urzeczywistnianiu cywilizacji mi o ci, popieraniu god-

35 WFS 16, 54.
36 Wydaje si  s uszne uj cie zagadnie  ma e stwa i rodziny w jednym oddzielnym przedmiocie 

o pro  lu duszpasterskim. Jego zadaniem by aby synteza wiedzy pochodz cej z innych dyscyplin, 
ukierunkowana na mo liwo ci wykorzystania jej w praktycznym dzia aniu. Mi ek. Wychowanie 

kap ana do s u by rodzinie s. 247.
37 Kongregacja Wychowania Katolickiego stwierdza, e teologia pastoralna powinna wyzna-

czy  w a ciw  lini  programow  duszpasterstwa rodzin oraz zredagowa  program nauczania zgod-
ny z przedmiotem materialnym i formalnym tej dyscypliny, wyró niaj cy j  od innych dyscyplin 
teologicznych zainteresowanych ma e stwem. WFS 39-40. Opracowanie niniejszego podr cznika 
stanowi odpowied  na wyra ane w ostatnich dziesi cioleciach wskazania Ko cio a odno nie do 
duszpasterstwa rodzin. Umo liwia ono prowadzenie wyk adów z zakresu duszpasterstwa rodzin. 

38 WFS 20-23. Kryterium wykszta cenia kap ana do s u by rodzinie stanowi wierno  nauce 
Objawienia, dzi ki czemu mo e on by  rzecznikiem prawdy o ma e stwie i rodzinie, a nie prze-
kazicielem nowinek. Mi ek. Wychowanie kap ana do s u by rodzinie s. 248.
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no ci ma e stwa i rodziny oraz rozwojowi duchowo ci ma e skiej39. Wspó -
czesne problemy moralne zwi zane z ma e stwem i rodzin  nale y wyja nia
z punktu widzenia etyki personalistycznej (WFS 29). Konieczne jest przekona-
nie nauczaj cych o znaczeniu jedno ci w os dach i zasadach oceny moralno ci 
ma e skiej40. Wyk ady z prawa kanonicznego, przybli aj ce warunki wa nego 
zawierania ma e stwa sakramentalnego, powinny zawiera  tak e wiedz  doty-
cz c  procesów o stwierdzenie niewa no ci ma e stwa w s dach ko cielnych 
oraz zagadnienia prawa cywilnego dotycz cego rodziny41.

Pomocne w przysz ej pos udze duszpasterskiej mog  by  nauki o cz owie-
ku, takie jak: psychologia, socjologia, pedagogika. Ich znajomo  mo e u atwi
alumnom zrozumienie wspó czesnego cz owieka oraz oczekiwa  ma onków 
i rodzin, prze ywanych przez nich trudno ci, a tak e poznanie sposobów pomo-
cy42. Jednak Kongregacja Wychowania Katolickiego stwierdza, e nie do rzadko-
ci nale  tendencje do przesadnego psychologizowania i socjologizowania, za-

w aj ce spojrzenia na ma e stwo i rodzin . W rezultacie zaniedbuje si  wa ne 
cele duszpasterskie stawiane przez sobór i dokumenty Ko cio a (WFS 6, 30).

Obszerny zasób tre ci doktrynalnych i pastoralnych dotycz cych ma e -
stwa i rodziny oraz duszpasterstwa rodzin, zawarty w encyklikach, adhortacjach 
apostolskich, listach papieskich oraz dokumentach Stolicy Apostolskiej ostat-
nich dziesi cioleci powinien by  zg biany w ramach ró nych dyscyplin w celu 
ubogacenia teologii Ko cio a domowego oraz udzielenia odpowiedzi na aktualne 
problemy odniesienia do ycia ludzkiego, instytucji ma e stwa oraz powo ania 
ma onków do wi to ci43.

2.4. Formacja pastoralna alumnów do pos ugi ma e stwu i rodzinie

Formacja pastoralna alumnów domaga si  spójno ci z normami i programami 
dzia alno ci duszpasterskiej. Realistyczna wizja duszpasterstwa rodzin powinna 
z jednej strony uwzgl dnia  pozytywn  proklamacj  Bo ego zamys u o ma e -
stwie i rodzinie wspó czesnemu cz owiekowi i wspieranie go w jego realizacji, 
a z drugiej �uwzgl dnia  elementy kryzysowe. Do tych ostatnich zalicza si  nie-

39 WFS 20, 27.
40 WFS 59. Kongregacja zauwa a, e kontestacje nauczania Magisterium Ko cio a na temat 

ma e stwa i ycia ma e skiego nie nale  do rzadko ci. WFS 6.
41 WFS 28; por. SC 27-29; Benedykt XVI. Nale y wystrzega  si  pseudoduszpasterskich roz-

wi za  w badaniu wa no ci ma e stw. Przemówienie do cz onków Trybuna u Roty Rzymskiej 
(29.01.2010); ten e. Orzeczenia s dowe musz  odzwierciedla  prawd  o ma e stwie. Przemówie-
nie do cz onków Trybuna u Roty Rzymskiej (22.01.2011). 

42 Mi ek. Wychowanie kap ana do s u by rodzinie s. 247.
43 WFS 25; por. SC 27-29.
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wiedz  religijn , braki w wychowaniu, rozbicie systemu wychowawczego, dez-
orientacj  moraln , znacz cy wp yw rodków przekazu, wzrost liczby wolnych 
zwi zków, odcinanie si  od tradycyjnych form i tworzenie nowych modeli ycia, 
n dz  materialn  (WFS 41). �Przyszli kap ani musz  zna  takie w a nie sytuacje 
i ich wp yw na duszpasterstwo, aby mogli dopomóc wiernym w formacji ducho-
wej i w dokonywaniu wyborów� (WFS 42).

Formacja seminaryjna do pos ugi ma e stwu i rodzinie powinna mie  cha-
rakter praktyczny44. Przysz ych kap anów nale y przygotowywa  do skutecznej 
realizacji zada  duszpasterstwa rodzin45, a szczególnie przygotowania m odzie-
y i narzeczonych do zawarcia ma e stwa46. Wspó czesny kontekst kulturowy 

sk ania Ko ció , aby �do o y  maksymalnej troski duszpasterskiej w przygoto-
wanie nowo e ców�47. Niezb dne jest przygotowanie przysz ych kap anów do 
prowadzenia katechezy ma onków i rodziców (por. WFS 50), kierownictwa 
duchowego ma onków oraz prowadzenia rozmów duszpasterskich. Dzi ki tym 
umiej tno ciom kap an mo e wyj  naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom wielu 
ma onków.

Kongregacja Wychowania Katolickiego zwraca uwag  na kszta towanie dusz-
pasterskiego podej cia do problemu odpowiedzialnego rodzicielstwa, stosowania 
metod naturalnego planowania rodziny, poradnictwa rodzinnego. Niezb dne jest 
posiadanie przez przysz ych kap anów wiedzy o o rodkach poradnictwa rodzin-
nego i umiej tno ci wspó pracy z nimi, a tak e umiej tno  przeciwstawienia si
praktyce antykoncepcji, aborcji oraz poszukiwania stosownych rodków zarad-
czych48.

Przyszli duszpasterze powinni umie  pomóc rodzinom w praktykowaniu wspól-
nej modlitwy, aby stopniowo zaszczepia  w dzieciach ducha modlitwy, uczestnic-
twa we mszy wi tej i przyjmowania sakramentów (WFS 44). Mo e si  to do-
konywa  skutecznie poprzez w czanie ma onków do ruchów i wspólnot rodzin 
oraz systematyczn  formacj  pod opiek  kap ana49. ród em skutecznej pos ugi 

44 Ozorowski. Zasady formacji duszpasterzy rodzin s. 550.
45 Por. Biele . Kap ani i diakoni w pos udze wspó czesnemu ma e stwu i rodzinie w wietle 

najnowszych wskaza  Ko cio a s. 153-160.
46 WFS 50. Odbywanie wicze  seminaryjnych daje mo liwo  zespo owego przygotowania 

materia u katechizacji przedma e skiej i przed lubnej, wyg oszenie pod kierunkiem wyk adowcy, 
a tak e nabo e stw dla narzeczonych i ma onków. Mi ek. Wychowanie kap ana do s u by rodzinie 

s. 249.
47 SC 29. �W ten sposób, przy pomocy ró nych rodków, pozwalaj cych na staranne przy-

gotowanie i przebadanie, mo na rozwin  skuteczn  dzia alno  duszpastersk , maj c  na celu 
zapobieganie niewa no ci ma e stw�. Benedykt XVI. Orzeczenia s dowe musz  odzwierciedla

prawd  o ma e stwie. Przemówienie do cz onków Trybuna u Roty Rzymskiej (22.01.2011).
48 Por. WFS 49; A. Dzióba. Narzeczeni wobec ludzkiej p odno ci. Studium pastoralne s. 250-254.
49 Zob. J. Mikulski. Rola kap ana w domowym Ko ciele � ga zi rodzinnej Ruchu wiat o- ycie. 

Kraków 2007 s. 21-36.
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kap a skiej wobec rodzin s  kontakty seminarzystów z ró nymi grupami i ruchami 
rodzinnymi pod kierunkiem odpowiedzialnych za to prze o onych (WFS 36, 54).

W celu praktycznego kszta towania umiej tno ci s u by ma e stwu i rodzi-
nie pastoralista koordynuj cy formacj  alumnów powinien kierowa  ich do tych 
dziedzin, które najbardziej przys u  si  do rozwoju ich zdolno ci duszpaster-
skich (WFS 54). Oprócz kontaktów z ruchami i stowarzyszeniami rodzinnymi 
winni oni odbywa  wizyty w s dach diecezjalnych, w poradniach i innych o rod-
kach duszpasterstwa rodzin. Do seminarium nale y zaprasza  przedstawicieli 
duszpasterstwa rodzin50, pary ma e skie zaanga owane w apostolstwo w celu 
poznania ich do wiadcze . Niezb dna jest �wspólna re  eksja nad ró nymi wa -
nymi w duszpasterstwie przypadkami i ich analiza w wietle dokumentów Stoli-
cy wi tej i Ko cio ów lokalnych� (WFS 54). Przygotowaniu do s u by rodzinie 
sprzyja praktyczny kontakt alumnów z osobami chorymi i dzie mi w domach 
dziecka, zaanga owanie w duszpasterstwie trze wo ci oraz organizowanie wy-
poczynku dla dzieci z rodzin zagro onych51.

Obecnie podkre la si  tak e inne zadania duszpasterstwa rodzin, które po-
winni podj  kap ani, jak np.: troska o ma e stwa mieszane (WFS 51), dusz-
pasterstwo osób rozwiedzionych, zwi zków niesakramentalnych52, o rodziny 
w sytuacjach trudnych, dotkni tych uzale nieniem, nieuleczaln  chorob , troska 
o ma onków starych i samotnych, bezdzietnych i opuszczonych przez dzieci53. 
Przygotowanie do pomocy tym osobom oprócz ogólnych umiej tno ci duszpa-
sterskich wymaga znajomo ci medycyny i psychologii pastoralnej54.

Formacja praktyczna nie mo e sprowadza  si  do zwyk ego przeszkolenia 
w celu poznania technik duszpasterskich. Powinna raczej zainicjowa  proces 
kszta towania wra liwo ci pasterskiej i przygotowywa  do wzi cia odpowie-
dzialno ci za duszpasterstwo ma e stw i rodzin. Jej zadaniem jest wykszta cenie 
umiej tno ci korzystania z wiedzy teoretycznej i formacji duchowej w praktycz-
nym dzia aniu oraz zmniejszenie poczucia nieporadno ci kap ana z napotykany-
mi problemami ma onków i rodzin55.

50 Warto zaprasza  do seminarium krajowego duszpasterza rodzin, duszpasterzy diecezjalnych 
i dekanalnych, a tak e pracowników poradni rodzinnych. Mi ek. Wychowanie kap ana do s u by 

rodzinie s. 250.
51 Por. tam e s. 249-250.
52 WFS 52; por. SC 29.
53 WFS 53; por. FC 71.
54 WFS 53; zob. M. Blasberg-Kuhnke. Altenpastoral als gerontologisch verantwortete. W: Han-

buch der Pastoralpsychologie. Red. I. Baumgartner. Regensburg: Verlag Friederich Pustet 1990 
s. 409-423; J. Schwermer. Seelsorge an den Lebenswenden. Gespräche bei Heirat, Geburt und Tod. 

W: Hanbuch der Pastoralpsychologie s. 425-442; A. Heller. Seelsorge in der Krise der Krankheit 

� Krankenhausseelsorge. W: Hanbuch der Pastoralpsychologie s. 443-461.
55 Por. PDV 58; Mi ek. Wychowanie kap ana do s u by rodzinie s. 248.
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Duszpasterzy powinna cechowa  postawa roztropnego jednoczenia ludzi 
ró nych specjalno ci wokó  dzia a  na rzecz rodziny. Umo liwia ona ró norak
pomoc rodzinom, szczególnie b d cym w trudnych sytuacjach ekonomicznych 
i socjalnych. Postawa jednocz ca wymaga wielkoduszno ci oraz specjalistyczne-
go przygotowania, cz cego osi gni cia teologii pastoralnej i nauki spo ecznej 
Ko cio a56. Alumnów nale y uczy  krytycznego i odpowiedzialnego pos ugiwa-
nia si rodkami spo ecznego przekazu. Dzi ki temu mog  oni w przysz o ci 
wspiera  zdrowie moralne rodziny (WFS 46).

Omówione powy ej wymiary formacji alumnów do duszpasterstwa rodzin 
tworz  integraln  ca o . Formacja ludzka kszta tuje dojrza  osobowo  dusz-
pasterza i uzdalnia do wspó dzia ania z ma onkami i rodzinami. Duchowa � 
pozwala alumnom odnale  swoje powo anie w kontek cie mi o ci Boga, który 
wzywa równie  ma onków i rodziców do realizacji mi o ci zgodnie z w asnym 
powo aniem. Motywuje ona przysz ych kap anów do apostolstwa w ród ma -
e stw i rodzin. Intelektualna � wyposa a w wiedz  niezb dn  w duszpasterstwie 

rodzin, za  formacja pastoralna przygotowuje do realizacji zada  duszpasterstwa 
rodzin i wprowadza w praktyk  s u by ma e stwu i rodzinie.

3. Formacja osób pracuj cych w duszpasterstwie rodzin
Ks. Jerzy Szymo on

Formacja ( ac. formatio � ukszta towanie, utworzenie) oznacza wywieranie 
trwa ych wp ywów przez osob , grup  lub instytucje na cz owieka w celu ukszta -
towania w nim, zgodnie z przyj tym modelem, odpowiednich dyspozycji. Wyra a-
j  si  one poprzez struktury poznawczo-oceniaj ce, system warto ci i umiej tno
podejmowania dzia a  w okre lonym kierunku57. Formacja jest procesem, w któ-
rym jej odbiorca stanowi aktywny podmiot � sam najtrafniej ocenia potrzeby w a-
snego rozwoju. Jest to dzia anie stymuluj ce samorozwój osoby, u atwiaj ce jej 
samorealizacj  i dostarczaj ce obiektywnych wzorów samooceny. Poszanowanie 
wolno ci podmiotu odró nia formacj  od innych form zaplanowanego oddzia ywa-
nia na jednostk  (np. manipulacji, instrumentalizacji, ingracjacji). 

W j zyku polskim termin �formacja� kojarzony jest przede wszystkim z ak-
tywno ci  prowadzon  w ramach Ko cio a. Naturalnym pod o em formacji s  wy-
chowanie, wyniesione z domu rodzinnego, i proces socjalizacji, dokonuj cy si
przy wspó udziale szko y i grup rówie niczych. Zadaniem tak rozumianej formacji 
jest ukszta towanie osobowo ci dojrza ej, twórczej, dialogicznej i s u ebnej58. 

56 WFS 47-48.
57 Por. Z. Chlewi ski. Formacja. EK T. 5. kol. 389.
58 Por. A. Manenti. Powo anie � psychologia i aska. Kraków 1995.
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