
516

swojego dziecka, nale y u wiadomi  im, e w pierwszym rz dzie zobowi zani s

do uregulowania w asnego stanu ycia, przyjmuj c sakrament ma e stwa, a na-

st pnie poprzez chrzest w czy  dziecko do wspólnoty Ko cio a. Gdyby jednak 

rodzice nie chcieli zawrze  sakramentalnego zwi zku ma e skiego, mo na zgo-

dzi  si  na ich pro b  jedynie pod warunkiem zagwarantowania potomstwu kato-

lickiego wychowania. Zapewnienie to powinno by  z o one w formie pisemnej 

przez rodziców, rodziców chrzestnych oraz innych krewnych dziecka, np. dziad-

ków, którzy maj  realny wp yw na jego wychowanie. Zawsze jednak, w takich 

delikatnych sytuacjach, kap ani powinni kierowa  si  nie tylko normami prawa, 

ale przede wszystkim duszpastersk  trosk  o zbawienie ka dego cz owieka702. 

12.3. Duszpasterstwo rodzin niepe nych 

Ks. Jacek Gole

Wspó cze nie dostrzega si  g bokie przemiany dotycz ce rodziny, funkcji 

rodzicielskich, postaw wobec ma e stwa oraz prawnego i spo ecznego statu-

su ojców703. Istotnym czynnikiem tych przemian jest postawa indywidualizmu 

etycznego, który uw acza prawdzie osoby powo anej do mi o ci obdarowania, 

tworz cej dobro osób i wspólnot704. Wskutek tych przemian upowszechnia si

zjawisko powstawania rodzin niepe nych, a liczba osób w nich yj cych ci gle 

wzrasta705. Wp ywaj  na to zarówno czynniki losowe, niezale ne, jak te  w asne 

wypadku mo liwe jest zastosowanie rodka kanonicznego sanatio in radice � �uwa nienie w za-

wi zku�. Tam e s. 537. Zob. Pawluk. Prawo ma e skie s. 85, 230-239; Góralski. Ko cielne prawo 

ma e skie s. 134-142.
702 Mizio ek. Duszpasterstwo ma e stw niesakramentalnych s. 537-537.
703 S. Kawula. Matka i ojciec w wychowaniu rodzinnym. W: Pedagogika rodziny. Obszary i pa-

norama problematyki s. 134.
704 Indywidualizm prowadzi do nadu ywania wolno ci, postaw egocentrycznych i egoistycz-

nych. Jego wyrazem jest tak zwana wolna mi o , bazuj ca na uczuciach i wykorzystuj ca ludzkie 

s abo ci. Próbuje si  j  usprawiedliwia  i uspokaja  wyrzuty prawego sumienia pozorami jej szla-

chetno ci oraz aprobat  opinii publicznej. LdR 14.
705 W 2002 r. by o w Polsce 1.125,5 tys. rodzin niepe nych, co stanowi o 19,4% ogó u rodzin. 

90,6% spo ród nich stanowi y matki samotnie wychowuj ce dzieci. W rodzinach niepe nych wy-

chowywa o si  1.660,9 tys. (15,4%) wszystkich dzieci w wieku 0-24 lat b d cych na utrzymaniu. 

Oznacza to, e co szóste dziecko wychowywa o si  bez ojca. Por. Konferencja �Polska Rodzina � 

wyzwania, dzia ania, perspektywy�. Materia y informacyjne. Informacja o sytuacji rodzin w Polsce 

na podstawie Narodowej Strategii Integracji Spo ecznej (Ministerstwo Polityki Spo ecznej. Warsza-

wa 2004 r.) oraz wyników Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 r. http://www.unic.un.org.pl/

rok_rodziny/mi_informacja.php#2 (dost p 09.09.2011). Nie nale y oczekiwa  zaniku zjawisk pro-

wadz cych do wzrostu liczby rodzin niepe nych. Ci gle daje si  zauwa y  nadumieralno  m czyzn 

i liczne migracje ojców, zwi zane z sytuacj  ekonomiczn  wielu rodzin. Por. M. Rac aw-Markowska, 

M. rodo , M. Rymsza. Portrety samotnego macierzy stwa. W: Samotne macierzy stwo i polityka 
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decyzje. Stosunkowo cz sto rodziny niepe ne powstaj  jednak wskutek decyzji 
rodziców co do samotnego wychowania dzieci pomimo powa nych komplikacji 
ycia706 oraz kon  iktu z katolick  nauk  o ma e stwie707.

Rodzina niepe na jest �struktur , w której jeden rodzic opiekuje si  co naj-
mniej jednym, zale nym od niego dzieckiem�708, przy czym najcz ciej w jej 
sk ad wchodzi matka zamieszkuj ca i wychowuj ca dzieci709. Rodzina taka po-
wstaje wskutek nieprzemy lanych kontaktów seksualnych osób nieletnich, de-
cyzji na samotne macierzy stwo, rozwodu, separacji, d ugotrwa ej nieobecno ci 
drugiego z rodziców lub te mierci jednego z rodziców. W zale no ci od charak-
teru nieobecno ci wyró nia si  rodziny niepe ne czasowo lub stale.

Przyczyn samotnego rodzicielstwa upatruje si  na poziomie przemian spo-
ecznych ycia ma e sko-rodzinnego710, jak równie  na poziomie indywidual-

nym. Do przyczyn indywidualnych zalicza si  wczesne rozpocz cie wspó ycia 
seksualnego przez dziewcz ta. Jest to zwi zane cz sto z sytuacj  i do wiadcze-
niami w rodzinie pochodzenia711, nieobecno ci  rodziców w wychowaniu oraz 
psychiczn  nieobecno ci  matki i ojca, skutkuj c  uczuciem opuszczenia, braku 
uczu  rodziców, samotno ci i braku zrozumienia712. U doros ych kobiet decy-
spo eczna. Red. M. Rymsza. Warszawa 2001 s. 98; por. S. Kozak. Patologia eurosieroctwa w Polsce. 

Skutki migracji zarobkowej dla dzieci i ich rodzin. Warszawa 2010 s. 136-142.
706 Ko ció  jest wiadomy, e ka dy cz owiek przychodzi na wiat w rodzinie i rodzinie za-

wdzi cza fakt bycia cz owiekiem. Brak rodziny w przyj ciu na wiat i wchodzeniu w ycie czyni 
zawsze niepokoj cy i bolesny wy om i brak, ci cy nad ca ym yciem. Por. LdR 2.

707 Por. G. Py lak. Rodzina niepe na i jej wp yw na sytuacj  wychowawcz  dziecka. RPK 2010 
T. 2(57) s. 92-94.

708 E. Marynowicz-Hetka. Praca socjalno-wychowawcza z rodzin  niepe n . Warszawa 1980 
s. 16. Okre lenie �rodzina niepe na� dobrze oddaje zaburzenie struktury rodziny. Jednak obecnie 
wraz z tendencjami do równouprawnienia wszystkich zwi zków i wyst powaniem alternatywnych 
form ycia rodzinnego rezygnuje si  z okre lenia �rodzina niepe na� oraz �samotne rodzicielstwo� 
na rzecz okre lenia �monoparentalno � itp. Por. K. Slany. Alternatywne formy ycia ma e sko-

rodzinnego w ponowoczesnym wiecie. Kraków 2006 s. 124.
709 Por. E. Adamczuk. Samotne matki wobec dylematów wychowawczych. �Problemy Rodziny� 

1991 nr 1 (stycze  � luty) s. 2. W ród kategorii rodzin niepe nych samotne matki stanowi  ok. 
90,0%. M. Rymsza. Polityka spo eczna wobec rodzin samotnych matek. W: Samotne macierzy -

stwo i polityka spo eczna s. 9.
710 Dyczewski. Wyobra enia m odzie y o ma e stwie i rodzinie pomi dzy tradycj  a nowocze-

sno ci s. 103-105; Zob. Slany. Alternatywne formy ycia ma e sko-rodzinnego w ponowocze-

snym wiecie 84-115, 124-128.
711 A. Maciarz. Macierzy stwo w kontek cie zmian spo ecznych. Warszawa 2004 s. 7.
712 Dziewczyna poprzez stosunek p ciowy okazuje cz sto wdzi czno  za akceptacj  i zrozu-

mienie. Z y kontakt z rodzicami, ich ozi b o  s  cz st  przyczyn  postawy dziecka d cej do 
rekompensowania sobie braków mi o ci. Por. U. Kempi ska. Ma e stwa m odocianych � przyczy-

ny i konsekwencje. W oc awek 2005 s. 48-52; por. A. Januszewski. Do wiadczenie osamotnienia 

u m odzie y a postawy rodzicielskie. W: Rodzina � ród o ycia i szko a mi o ci. Red. D. Kornas-
Biela. Lublin 2000 s. 297.
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duj cych si  na samotne rodzicielstwo do tych przyczyn dochodzi  mo e uraz 
do m czyzn zwi zany z ojcem, brak pozytywnego wzorca kobiety i ony oraz 
relacji ma e skich, l k przed odpowiedzialno ci , porzuceniem i podejmowa-
niem trwa ych zobowi za . Ponadto przyczyn tych upatruje si  w permisywnej 
postawie i akceptacji swobody seksualnej713, niedojrza o ci do ma e stwa714, 
nieprzygotowaniu do podj cia ycia seksualnego, nieodpowiedzialno ci i nie-
przemy lanych decyzjach715.

Do najcz stszych przyczyn zaistnienia samotnego rodzicielstwa zalicza si  roz-
wody, separacje, mier  jednego ze wspó ma onków, porzucenia rodziny, a tak e 
urodzenia pozama e skie716. Jednak cz sto u pod o a samotnego rodzicielstwa le y 
podwa enie sensu i celu ma e stwa jako wspólnoty ycia i mi o ci, niezrozumienie 
i lekcewa enie rangi sakramentu ma e stwa, niedojrza o  do tworzenia trwa ej 
wspólnoty ycia717. Te ostatnie przyczyny wi  si  tak e z odrzucaniem chrze ci-
ja skich norm moralnych, reguluj cych wspó ycie ma e skie718. Papieska Rada 
do spraw Rodziny w ród przyczyn wzrostu liczby rozbitych ma e stw wskazu-
je permisywne prawodawstwo, negatywny wp yw rodków przekazu i organizacji 
mi dzynarodowych oraz niedostateczn  formacj  chrze cija sk  wiernych719.

Ze wzgl du na przyczyny po ród rodzin niepe nych w sposób sta y wyró nia 
si  rodziny osierocone na skutek mierci jednego z rodziców720, rodziny rozbite 
wskutek rozwodu lub porzucenia oraz rodziny samotnych, niezam nych matek 
z dzie mi721. Rodziny czasowo niepe ne722 powstaj  tak e, ze wzgl du na pobyt 

713 Por. W.B. Skrzydlewski. Pal ce problemy seksualno ci. Kraków 2003 s. 55-59; zob. ten e. 
Etyka seksualna. Przemiany i perspektywy. Kraków 1999 s. 31-53.

714 Por. S. Steuden. Psychologiczne aspekty dojrza o ci do zawarcia ma e stwa. W: Wychowa-

nie do ycia w rodzinie: drogi i bezdro a. Materia y z �DWA � 94�. Red. G. Witaszek, R. Podpora. 
Lublin 1996 s. 117-120.

715 Por. Py lak. Rodzina niepe na i jej wp yw na sytuacj  wychowawcz  dziecka s. 93.
716 Wi kszo  samotnych matek stanowi  kobiety rozwiedzione, separowane i wdowy. Samot-

nymi rodzicami kobiety najcz ciej nie staj  si  przed urodzeniem dziecka, lecz w trakcie jego 
dzieci stwa lub wczesnej adolescencji. Wtedy ma miejsce najwy sze nasilenie rozwodów. Por. 
Slany. Alternatywne formy ycia ma e sko-rodzinnego w ponowoczesnym wiecie  s. 124, 126.

717 Por. G. Py lak. Samotne rodzicielstwo. RT 55:2008 z. 10 s. 223-224; Slany. Alternatywne 

formy ycia ma e sko-rodzinnego w ponowoczesnym wiecie s. 105-110.
718 FC 7; por. P MR 27-29.
719 DOR.
720 B. Matyjas w ramach struktury niepe nej wyró nia �rodzin  sieroc , w której dzieci na sku-

tek mierci rodziców pozostaj  pod opiek  krewnych, osób obcych, ale nie s  w placówce oraz 
rodzin  pó sieroc  na skutek mierci jednego z rodziców, w której dzieci pozostaj  pod opiek
wspó ma onka�. B. Matyjas. Dzieci stwo w kryzysie. Etiologia zjawiska. Warszawa 2008 s. 218.

721 Por. E. Kozdrowicz. Sytuacja dziecka w rodzinie samotnej matki. Skrypt dla studentów pe-

dagogiki. Warszawa 1989 s. 15. 
722 Okre lane w literaturze tak e jako �rodziny pozornie pe ne� lub �rodziny pe ne nie w pe ni�. 

Por. Wilk. Pedagogika rodziny. Zagadnienia wybrane s. 61; E. Mitu a. Rodziny pe ne nie w pe ni 
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rodzica w zak adzie karnym, charakter pracy, d u sze leczenie w szpitalu lub 
d u szy pobyt rodzica za granic 723.

Duszpasterstwo rodzin niepe nych obejmuje rodziny w niektórych sytuacjach 
trudnych i nieprawid owych724. Zalicza si  do nich samotnych rodziców wychowu-
j cych dzieci, w tym nieletnie i doros e matki, rodziców wychowuj cych dzieci po 
mierci wspó ma onka725 oraz rodziny rozbite wskutek rozwodu726. Duszpastersk

trosk  nale y obj  tak e rodziny niepe ne czasowo wskutek d ugotrwa ego prze-
bywania poza domem jednego z ma onków (por. FC 77). Ko ció  poprzez swoje 
dzia ania mo e zapobiega  powstawaniu rodzin niepe nych, wspiera  rodziców sa-
motnie wychowuj cych dzieci oraz otacza  trosk  dzieci z rodzin niepe nych.

Zapobieganie powstawaniu rodzin niepe nych

Zadaniem Ko cio a jest umacnianie ma e stwa i wspieranie rodziny w pe -
nieniu jej funkcji oraz przeciwdzia anie powstawaniu rodzin niepe nych. �Ko ció
nie mo e pozosta  oboj tny wobec faktu, e takich sytuacji jest coraz wi cej�, 
nie mo e podda  si  obyczajowo ci podwa aj cej warto  ma e stwa i aprobo-
wa  tego wszystkiego, co godzi w jego nierozerwalno  (DOR).

Praca duszpasterska i katechetyczna z m odzie  oraz rodzinami mo e 
kszta towa  pozytywne i dojrza e spojrzenie na ludzk  seksualno  i szacunek 
wobec ludzkiej p odno ci727. Ko ció  ods ania pe ni  prawdy o mi o ci oraz wpa-
ja warto ci moralne s u ce odpowiedzialnej mi o ci728. Przygotowuje m odych 
ludzi do dojrza ej decyzji o zawarciu ma e stwa, g osi normy religijne i moral-
ne chroni ce ma e stwo i rodzin  oraz pozwala pozna  na d ugo przed lubem 
podstawowe obowi zki ma e sko-rodzinne (DDR 73). W ten sposób wp ywa 
ograniczaj co na nieodpowiedzialne podejmowanie przez m odzie  kontaktów 
seksualnych i powstawanie samotnego macierzy stwa, chroni ma e stwa przed 
rozpadem oraz zapobiega tragediom ma e sko-rodzinnym (por. DDR 73). 

� eurosieroctwo. Opieka nad dzieckiem a migracja zarobkowa rodziców. W: Rodzina we wspó cze-

sno ci. Red. A. ady y ski. Wroc aw 2009 s. 165; W. Danilewicz. Dziecko w rodzinie roz czonej. 
W: Dziecko w rodzinie i w rodowisku rówie niczym. Wybrane zagadnienia i ród a z pedagogiki 

spo ecznej. Red. J. Izdebska. Bia ystok 2003 s. 112-113.
723 Por. Kozdrowicz. Sytuacja dziecka w rodzinie samotnej matki s. 15.
724 FC 77; DDR 71, 73.
725 Tam e; por. Py lak. Rodzina niepe na i jej wp yw na sytuacj  wychowawcz  dziecka s. 92-94.
726 S  to najcz ciej matki wychowuj ce dzieci, a czasem ojcowie, którym s d powierzy  w a-

dz  rodzicielsk .
727 Por. Dzióba. Narzeczeni wobec ludzkiej p odno ci. Studium pastoralne s. 215-220.
728 Por. B.M. Parysiewicz. Wychowanie do mi o ci. Studium z duszpasterstwa rodzin. Lublin 

2010 s. 244-246, 458.
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Rodzina jest podmiotem wychowania, a jednocze nie jednym z podmiotów 
duszpasterstwa rodzin (por. FC 72). Ma onkowie poprzez sakrament ma e stwa 
s  powo ani do wype niania swoich zada  wychowawczych jako pos ugi Ko cio-
a729. Jednym z zada  rodziny jest przygotowanie do przysz ego ycia ma e skiego 

(LdR 16), a jednocze nie przeciwdzia anie powstawaniu rodzin niepe nych (DOR I).
Pos uga wychowawcza rodziców wydaje najlepsze owoce, gdy jest spe niana 

w duchu s u by (FC 21). Atmosfera rodzinna przenikni ta mi o ci  Boga kszta -
tuje postawy daru z siebie i przygotowuje do ycia wed ug chrze cija skich norm 
moralnych. Wi  wzajemnej mi o ci mi dzy rodzicami i mi o  do dzieci budzi 
u nich zaufanie, pobudza do mi o ci i stanowi niezawodne zabezpieczenie ich 
równowagi uczuciowej oraz pozwala ukierunkowywa  ich l ki i aspiracje (por. 
LP 51-52). W klimacie mi o ci dzieci ch tniej szanuj  autorytet i na laduj
przyk ad ycia rodziców oraz pe nienia przez nich ról p ciowych i spo ecznych. 
Szczególne znaczenie odgrywa przyk ad wierno ci rodziców wobec Boga i sie-
bie nawzajem, nierozerwalno ci ma e stwa oraz czysto ci ma e skiej. W prze-
ywaniu czysto ci dorastaj cym dzieciom pomaga przyk ad ycia i modlitwa 

rodziców oraz pozytywne wyja nianie szczegó owych zasad moralno ci chrze-
cija skiej. Nade wszystko wa ne jest przyjmowanie sakramentów wi tych, 

zw aszcza pojednania i Eucharystii oraz modlitwa730.
Duszpasterstwo powinno zapobiega  powstawaniu rzeczywistych wolnych 

zwi zków poprzez wychowanie moralne i religijne m odzie y, pomoc w ducho-
wym dojrzewaniu i kszta towanie wierno ci. Nale y pomaga  im zrozumie  ludzkie 
i nadprzyrodzone bogactwo ma e stwa sakramentalnego. Warto ukazywa  tak e 
nietrwa o  i zagro enia zwi zane z yciem w wolnych zwi zkach (por. FC 81).

Przygotowanie do ma e stwa we wspólnocie Ko cio a na etapie bli szym 
pozwala zapozna  si  z wa nymi zagadnieniami ma e stwa i odpowiedzialnego 
rodzicielstwa. Z racji zapobiegania powstawaniu rodzin niepe nych nale y przygo-
towywa  m odzie  do uporz dkowanego prowadzenia rodziny, wychowania dzieci 
oraz do apostolstwa rodzinnego, wspó pracy z innymi rodzinami oraz w czenia 
si  w ruchy i stowarzyszenia s u ce dobru rodziny731. Przygotowanie bezpo red-
nie umo liwia narzeczonym pog bione poznanie tajemnicy Chrystusa i Ko cio a, 
znaczenia aski i odpowiedzialno ci chrze cija skiego ma e stwa732. Ko ció  pol-
ski zach ca duszpasterzy do dobrego przygotowania narzeczonych do ma e stwa 

729 FC 38, 53; LdR 16.
730 LP 102; FC 20; DOR II; P MR 38, 40.
731 FC 66. II Polski Synod Plenarny wskazuje, e �ju  w okresie przygotowania przedma e -

skiego nale y u wiadomi  m odym ludziom, e duszpasterze oraz para  alna i diecezjalna poradnia 
rodzinna pozostaj  do dyspozycji rodziny�. P MR 45.

732 Adhortacja apostolska Familiaris consortio podkre la, e przygotowanie to jest szczegól-
nie nagl ce w przypadku narzeczonych, którzy jeszcze wykazuj  braki i do wiadczaj  trudno ci 
w doktrynie i praktyce ycia chrze cija skiego. FC 66.
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poprzez katechez  doros ych, ukazuj c ycie ma e skie jako drog  u wi cenia, 
kszta tuj c  postawy przychylne yciu, umo liwiaj c  odnowienie ycia wiar  i sa-
kramentami Ko cio a, zw aszcza pokuty i Eucharystii (LKSW 128). Przygotowanie 
to powinno wprowadza  narzeczonych we wspólne ycie modlitewne i umacnia
ich ducha modlitwy. Zdobycie tej umiej tno ci mo e okaza  si  pomocne w ma -
e skich i rodzinnych sytuacjach kryzysowych (P MR 42).

Duszpasterstwo ma e stw mo e zapobiega  rozpadowi zwi zków ma e -
skich733 poprzez ukazywanie warto ci ma e stwa i rodziny, wzmacnianie trwa o-
ci ma e stwa oraz wspieranie rodziny. Ko ció  zmierza do tego, aby �prowadzi

w ka dej ko cielnej wspólnocie adekwatne, organiczne duszpasterstwo rodzin� 
(EiE 91). Ka dej wspólnocie para  alnej poleca trosk  o m ode ma e stwa, które 
najcz ciej w pierwszych latach po lubie prze ywaj  trudno ci i s  zagro one roz-
padem734. �Duszpasterze powinni do o y  stara , aby jak najwi ksza liczba m odych 
ma e stw odnalaz a swoje miejsce w ró nego rodzaju wspólnotach, ruchach czy 
stowarzyszeniach rodzin� (P MR 44). Sprawdzon  form  pomocy ma onkom jest 
organizowanie para  alnych rekolekcji rodzinnych (P MR 45). Mog  im umo liwi
formacj  duchow , bli sze spotkanie z innymi ma onkami, korzystanie z do wiad-
cze , a tak e uzyskanie wsparcia psychicznego, spo ecznego i duchowego735.

Zadaniem wszystkich cz onków lokalnej wspólnoty ko cielnej jest okazy-
wanie pomocy parom ma e skim w prze ywaniu ich powo ania. Natomiast do-
wiadczeni ma onkowie maj  za zadanie dyskretnie, delikatnie i wielkodusznie 

pomaga  m odym ma onkom. Tych ostatnich Ko ció  zach ca do serdecznego 
przyj cia i rozumnego docenienia takiej pomocy736.

Bezpo redni  form  przeciwdzia ania rozpadowi ma e stw jest troska duszpa-
sterstwa o ma e stwa i rodziny dotkni te problemami, z którymi czy si  najwi k-
sze ryzyko rozwodów737. Praca duszpasterska mo e ogranicza  zjawiska rodz ce pa-

733 Ko ció  w Polsce okre la powstawanie rodzin rozbitych jako patologi , której nale y zapo-
biega . PChK 25; DDR 73.

734 FC 69. W Stanach Zjednoczonych najwi ksza liczba ma e stw rozpada si  w ci gu dwóch 
pierwszych lat trwania ma e stwa. Wed ug bada  GUS z 2008 r. w Polsce najwy szy odsetek 
rozpadaj cych si  ma e stw przypada na pierwsze dziesi  lat ma e stwa. rednio ma e stwa 
rozwiedzione w 2007 r. prze y y ze sob  osiem lat. Por. H. Cudak. Zagro enia emocjonalne i spo-

eczne dzieci z rodzin rozwiedzionych. Toru  2010 s. 13, 17.
735 Por. LdR 16. Synod Plenarny wskazuje tak e, i  duszpasterze powinni popiera  tworzenie 

przy para  ach kawiarni, klubów i tym podobnych miejsc spotka , gdzie rodziny mog  wzajemnie 
poznawa  si , wymienia  pogl dy i wspólnie sp dza  czas. P MR 44.

736 FC 69-70; DOR II. II Polski Synod Plenarny przestrzega, e �przerwanie kontaktu z dusz-
pasterstwem rodzin z chwil  zawarcia zwi zku ma e skiego sprawia, e w przypadku zaistnienia 
istotnych trudno ci w yciu ma e skim lub rodzinnym, a nawet w momencie powa nego kryzysu 
rodzina nie otrzymuje ze strony Ko cio a nale ytego wsparcia�. P MR 45.

737 Por. DOR I. Liczba rozwodów w Polsce stale wzrasta. Do najcz stszych przyczyn rozwodów 
w Polsce zalicza si  m.in. niezgodno  charakterów ma onków, nadu ywanie alkoholu, przemoc 
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tologiczne sytuacje rodzinne oraz pomóc ma onkom, prze ywaj cym ma e skie 

i rodzinne kon  ikty oraz kryzysy, znale  konstruktywne ich rozwi zanie, bez ucie-

kania si  do rozwodu. Intensy  kacji tych oddzia ywa  domaga si  szczególnie dusz-

pasterstwo w miastach, gdzie liczba rozwodów jest trzykrotnie wy sza ni  na wsi738.

Na tym polu pojawiaj  si  cenne inicjatywy duszpasterskie, wspieraj ce ma -

onków i umacniaj ce ich wi  ma e sk . Nale y do nich duszpasterskie porad-

nictwo ma e skie, s u ce umacnianiu wspólnoty ma e skiej oraz diagnozowaniu 

i przeciwdzia aniu ewentualnym jej zagro eniom739. Dla wielu ma e stw i rodzin 

pomocne mog  okaza  si  grupy trze wo ciowe i abstynenckie oraz rekolekcje, upo-

wszechniaj ce obyczajowo  przeciwstawiaj c  si  wszystkiemu, co zagra a rodzinie 

(P MR 45). W trudno ciach z porozumieniem i komunikacj  ma e sk  warto ciow

pomoc  s  spotkania i rekolekcje dialogu ma e skiego740. Bezpo rednim wsparciem 

dla rodzin zagro onych rozbiciem s  m.in. propozycje Wspólnoty Trudnych Ma e stw 

SYCHAR741 i krucjaty modlitwy w intencji ma e stw zagro onych rozbiciem742. 

Informacje potrzebne ma onkom i rodzicom powinny by  zawarte w odpowiednim 

informatorze diecezjalnym743 oraz dost pne w para  ach, prasie katolickiej, w katolic-

kich mediach i na stronach internetowych. Pomoc  w nawi zywaniu lub pog bieniu 

kontaktu z rodzinami jest te  wizyta duszpasterska zwana kol d  (P MR 45).

W duszpasterstwie nale y zauwa y  i przeciwdzia a  zagro eniom rodzin 

niepe nych czasowo, najcz ciej z powodu wyjazdu zarobkowego. Wyjazdy te 

powoduj  d ugotrwa e zawieszenie bezpo rednich kontaktów mi dzy ma onka-

mi, problemy w relacji ma e skiej, narastanie obco ci744, a tak e wzrost zja-

wiska eurosieroctwa745. Pomimo cz sto s usznej ze wzgl dów ekonomicznych 

domow , niedochowanie wierno ci ma e skiej, nawyki i zachowania wyniesione z rodziny po-

chodzenia, niedojrza o  psychiczn  ma onków, s abe poznanie si  i po pieszne zawarcie ma -

e stwa, cz sto w sytuacji ci y. Por. Cudak. Zagro enia emocjonalne i spo eczne dzieci z rodzin 

rozwiedzionych s. 21-25; por. Kozak. Patologia eurosieroctwa w Polsce s. 84-89. 
738 Cudak. Zagro enia emocjonalne i spo eczne dzieci z rodzin rozwiedzionych s. 13.
739 Por. Landwójtowicz. Duszpasterskie poradnictwo ma e skie w Polsce s. 425-433.
740 Zob. http://www.spotkaniamalzenskie.pl/.
741 Zob. http://www.sychar.org/.
742 Zob. http://malzenstwo.zw.pl/krucjata-modlitwy-w-intencji-malzenstw-zagrozonych-rozbiciem/.
743 II Polski Synod Plenarny zach ca kurie diecezjalne do opublikowania i aktualizowania In-

formatora duszpasterstwa rodzin. Powinien on zawiera  informacje dotycz ce istniej cych w die-

cezji wspólnot, ruchów i stowarzysze  prorodzinnych, poradni rodzinnych, domów samotnej mat-

ki, telefonów zaufania, poradni psychologicznych i pedagogicznych, a tak e o rodków pomocy dla 

ludzi dotkni tych na ogami alkoholizmu i narkomanii oraz ich rodzin. P MR 46.
744 Landwójtowicz. Duszpasterskie poradnictwo ma e skie w Polsce s. 386. Z tych powodów 

w ostatnich latach wzrasta liczba rozwodów w rodzinach migracyjnych. Kozak. Patologia eurosie-

roctwa w Polsce s. 87.
745 Wed ug szacunków w 2009 r. problem pracy za granic  co najmniej jednego z rodziców do-

tyczy  110 tys. rodzin wychowuj cych dzieci. Oznacza to, e eurosieroctwo dotyka co pi te dziecko 

w Polsce. Kozak. Patologia eurosieroctwa w Polsce s. 116-118.
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decyzji o wyje dzie zarobkowym, w duszpasterstwie warto i trzeba wskazywa
na istotne niebezpiecze stwa dla trwa o ci ma e stwa i rodziny. Warto inspiro-
wa  ma onków do rozmowy o ewentualnym wspólnym wyje dzie ma onków 
lub rodziny, umo liwiaj cym utrwalenie blisko ci i okazywanie sobie wsparcia 
wspó ma onków, a tak e chroni cym dzieci przed negatywnymi skutkami746. 
Dla ma onków pozostaj cych w kraju jak i dzieci wa n  pomoc  w przetrwaniu 
trudnego okresu roz ki mo e by  cz sty kontakt z para , korzystanie z sakra-
mentów wi tych, modlitwa oraz zaanga owanie w grupy para  alne. Cenne dla 
rozwoju mo e okaza  si  korzystanie ze wsparcia w para  alnej lub specjalistycz-
nej poradni rodzinnej (por. DDR 38-43).

Wspieranie ma onków i rodziców w rodzinach niepe nych

Szczególna sytuacja wszystkich rodzin niepe nych wskazuje na potrzeb
duszpasterskiego wsparcia. Samotne wychowanie dzieci przez matki niezam -
ne, mier  jednego z rodziców, rozbicie lub porzucenie rodziny powoduj  nad-
mierne obci enia oraz trudno ci rodzinne i wychowawcze747. Rodziny niepe ne 
cechuj  cz sto mniejsze zdolno ci wychowawcze oraz nieprawid owa atmosfera 
wychowawcza748. Tak e rodziny niepe ne czasowo do wiadczaj  pewnych pro-
blemów i zagro e .

Wspó cze nie zauwa a si  zmian  spo ecznej recepcji samotnego rodziciel-
stwa, gdzie staje si  ono alternatywn  form  pe nienia funkcji rodzicielskiej. 
Upowszechnia si  spo eczne przekonanie, e kobieta mo e zosta  matk , je li 
tego pragnie749. Wyodr bnia si  kilka kategorii rodzin samotnych matek, np. 
wdowy z dzie mi, rozwódki z dzie mi, panny z dzie mi, m atki opuszczone 
czasowo lub d ugotrwale750.

Do negatywnych skutków samotnego rodzicielstwa zalicza si  trudn  sytu-
acj  mieszkaniow  i materialn , spowodowan  brakiem drugiego ywiciela ro-

746 Por. Landwójtowicz. Duszpasterskie poradnictwo ma e skie w Polsce s. 387-390.
747 M. Rac aw-Markowska wyró nia takie cechy rodzin niepe nych, jak: przebywanie biolo-

gicznego ojca poza rodzin  � nie yje lub mieszka oddzielnie, wspólne dla wszystkich cz onków 
rodziny do wiadczenie przerwania pierwotnych wi zów, które czy y ich z nieobecnym rodzicem, 
przewa nie samodzielne prowadzenie gospodarstwa domowego przez matk , mo liwe uczestnic-
two dzieci w wi cej ni  jednej rodzinie, gdy ojciec wchodzi w powtórny zwi zek. Por. M. Rac aw-
Markowska. Sytuacja materialno-bytowa rodzin samotnych matek. W: Samotne macierzy stwo 
i polityka spo eczna s. 33-34.

748 D. Zimacka. Oddzia ywania rodziny niepe nej na osobowo  dziecka. W: Rodzina niepe na 

i jej skutki. http://sp4zambrow.kei.pl/publikacje/dorotka/index.html (dost p 12.09.2011).
749 Py lak. Samotne rodzicielstwo s. 222.
750 Rac aw-Markowska. Sytuacja materialno-bytowa rodzin samotnych matek s. 36.  
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dziny oraz stosunkowo niskimi dochodami751. Cz sta konieczno  znalezienia 
dodatkowej pracy kosztem odpoczynku prowadzi do przeci enia nadmiarem 
obowi zków, przem czenia, pogorszenia samopoczucia. Samotne matki nie s
w stanie po wi ci  swoim dzieciom nale ytej ilo ci czasu, co wywo uje u nich 
stres, poczucie winy i wyrzuty sumienia oraz niekorzystnie wp ywa na ich zdro-
wie  zyczne i psychiczne752. Problemy zdrowotne nasilaj  si  tak e wskutek bra-
ku czasu na korzystanie ze zwolnie  i stosowanie zalece  lekarskich, a w konse-
kwencji braku nale ytej troski o swoje zdrowie753.

W ród rodziców samotnie wychowuj cych dzieci rozszerza si  zjawisko 
zrywania lub ograniczania kontaktów spo ecznych i samoizolacji. Narasta tak e 
poczucie odrzucenia przez spo ecze stwo. Prowadzi to do ograniczania kontak-
tu matek z przyjació mi, a nawet w asn  rodzin  i ograniczanie ich wy cznie 
do dzieci. W konsekwencji u kobiet tych wzrasta podatno  na za amania psy-
chiczne i depresje, poczucie pustki i bezradno ci754. Dodatkow  trudno  stanowi 
niemo no  zalegalizowania zwi zku z ojcem dziecka755, brak pomocy ze strony 
rodziny i spo eczno ci. Spi trzone trudno ci mog  wzmaga  oboj tny lub nie-
ch tny stosunek do dziecka, które matki postrzegaj  jako przeszkod  w realizacji 
planów yciowych756.

W Polsce najwi ksz  liczb  samotnych rodziców stanowi  osoby rozwie-
dzione757. Zjawisko nietrwa o ci ma e stw wi e si  z wp ywem wspó czesnych 
tendencji spo eczno-kulturowych oraz z niedojrza o ci  psychiczn , duchow
i religijn 758. Prowadzi ono cz sto do ycia w separacji, do wiadczenia porzuce-

751 Por. PChK 21; por. E. Sikora. Samotne matki s. 229. Podj cie pracy przez m ode samot-
ne matki jest konieczno ci yciow , jednak brak kwali  kacji zawodowych, krótszy sta  pracy, 
charakter pracy, z uwagi na m ody wiek, s  czynnikami, które kszta tuj  niski poziom dochodów 
rodziny. Kubicka. Bezdomno  rodzin samotnych matek s. 47.

752 Br giel. Wychowanie w rodzinie niepe nej s. 43-44.
753 Por. Sikora. Samotne matki s. 230-231; Kubicka. Bezdomno  rodzin samotnych matek s. 48.
754 Zdarzaj  si  przypadki, e prze ywane poczucie pustki i bezradno ci prowadzi do samobój-

stwa. Br giel. Wychowanie w rodzinie niepe nej s. 45.
755 Niemo no  ta spowodowana jest brakiem wi zi emocjonalnych, przelotn  znajomo ci , 

tym, e ojciec dziecka jest onaty lub te  wiekiem, gdy jedno lub oboje z rodziców s  uczniami. 
Kubicka. Bezdomno  rodzin samotnych matek s. 47.

756 Tam e s. 47.
757 Por. S. Rydz. Psychologiczne skutki samotnego rodzicielstwa. W: Rodzice i dzieci w ro nych 

systemach rodzinnych. Red. I. Janicka. Kraków 2010 s. 153. Rozwód dokonuje si  poprzez rozwi -
zanie wa nego w wietle prawa cywilnego zwi zku ma e skiego przez s d cywilny na danie 
ka dego z ma onków, je eli nast pi  mi dzy nimi zupe ny i trwa y rozk ad po ycia. Por. KRiO. 
Art. 56 § 1.

758 Szerzenie si  rozwodów uwa a si  za przejaw degradacji warto ci w ród wierz cych. FC 81.
Wzrost liczby rozwodów mo e czy  si  z przyjmowaniem sakramentu ma e stwa bez ywej 
wiary, dla innych motywów oraz odrzucaniem chrze cija skich norm moralnych w odniesieniu do 
ma e stwa i rodziny. FC 7.
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nia, poczucia samotno ci i krzywdy, obarczenia trosk  wychowawcz  o potom-
stwo (por. DDR 73). Rozwód poci ga za sob  powa ne szkody dla porzuconego 
wspó ma onka oraz dzieci, które doznaj  wstrz su z powodu rozej cia si  ro-
dziców. Wzrastanie liczby rozpadaj cych si  ma e stw utrwala te  negatywne 
wzorce zachowa  spo ecznych (por. KKK 2385). Rosn c  liczb  rozwodów po-
strzega si  jako jedno ze róde  wspó czesnego kryzysu rodziny759. 

Wskutek rozwodu u kobiet wyst puj  silne napi cia emocjonalne zwi zane 
z rozpadem zwi zku, trauma sprawy rozwodowej, obni enie samooceny i poczu-
cia warto ci, poczucie winy wobec bliskich i dzieci, poczucie yciowej pora -
ki760. Nast puje tak e utrata i zamiana to samo ci, pogorszenie stanu zdrowia761

i pu apka regresji762. Proces przystosowania si  do samotnego rodzicielstwa 
przebiega wolno. Dezorganizacja ca ego stylu ycia wymaga poradzenia sobie 
z w asnymi emocjami, dokonania reorganizacji ycia, nabycia nowych sposobów 
post powania oraz przej cia niektórych funkcji rodzinnych763.

W niektórych przypadkach rozwód cywilny stanowi jedyny mo liwy spo-
sób zabezpieczenia s usznych praw cz onków rodziny i nie stanowi przewinienia 
moralnego (KKK 2383). Nierzadko rozwód cywilny przebiega równolegle z pro-
cesem ko cielnym o stwierdzenie niewa no ci ma e stwa, dowodz cym jego 
niewa no  i umo liwiaj cym zawarcie nowego ma e stwa. Wiele osób porzu-
conych przez wspó ma onka w imi  wierno ci ma e skiej nie wchodzi w nowy 
zwi zek, daj c pe ne wyrzeczenia wiadectwo wiary chrze cija skiej764. Jednak 
zdarzaj  si  zarówno samotne matki, jak i rozwiedzeni rodzice, którzy decyduj
si  na ycie w kohabitacji765.

Poprzez oddzia ywania duszpasterskie Ko ció  powinien otoczy  macierzy -
sk  trosk  i o  arowa  pomoc rodzinom znajduj cym si  w trudnych sytuacjach, 

759 Por. T. Miklos. Rodzina w posoborowym nauczaniu Ko cio a. W: Wspó czesne zagro enia 

rodziny. Red. J. Zimny. Sandomierz 2006 s. 28.
760.Rydz. Psychologiczne skutki samotnego rodzicielstwa s. 156. 
761 Zamiana to samo ci wynikaj ca z utraty wcze niejszego statusu spo ecznego i utraty pe nio-

nej roli spo ecznej. Po rozwodzie kobieta przestaje pe ni  rol ony. Nowe okoliczno ci sprawiaj , 
e musi dokona  wielu istotnych zmian we w asnym yciu. Tam e s. 157.

762 Pojawia si  podwójna regresja do spraw w asnego dziecka oraz do roli niezaradnego dziecka 
w asnych rodziców. Pierwsza forma regresji jest zwi zana z przej ciem przez kobiet  funkcji rodzin-
nych obojga rodziców i przej ciem z pozycji osoby wspó odpowiedzialnej do pozycji osoby samo-
dzielnie i samotnie podejmuj cej decyzje dotycz ce dzieci. wiadomo  tej zmiany cz sto staje si
ród em napi cia emocjonalnego i wp ywa na dzia ania kobiety jako matki. Drug  form  jest regresja 

samotnej matki do roli niezaradnego dziecka w asnych rodziców. Wówczas rodzice wyr czaj  doros
córk  w powinno ciach domowych, przejmuj  opiek  nad wnukami, co mo e prowadzi  do uzale nie-
nia i utraty autonomii. Kubicka. Bezdomno  rodzin samotnych matek s. 48-49.

763 Por. Br giel. Wychowanie w rodzinie niepe nej s. 42.
764 P MR 51; por. DOR IIIn.
765 Por. Slany. Alternatywne formy ycia ma e sko-rodzinnego w ponowoczesnym wiecie s. 124.
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a szczególnie samotnym matkom, ma onkom yj cym w separacji i rozwiedzio-

nym. Powinien tak e zach ca , wspomaga  i wspiera  w tym dziele poszczegól-

ne rodziny oraz ich zrzeszenia, jak równie  zabiega  o rzeczywist  i skuteczn

polityk  rodzinn  pa stw (por. EiE 91). Ko ció  zach ca tak e same rodziny do 

apostolstwa poprzez czyny mi o ci duchowej i materialnej wobec opuszczonych 

ma onków, matek niezam nych, sierot oraz matek, które pocz y i w trudnej 

sytuacji do wiadczaj  pokusy usuni cia dziecka (por. FC 71).

Pos uga mi osierdzia Ko cio a, obejmuj ca uczynki mi osierdzia wobec du-

szy i cia a, powinna by  skierowana tak e do rodzin niepe nych (PChK 21). Tro-

sk  duszpastersk  nale y otoczy  wszystkie osoby samotnie wychowuj ce dzie-

ci, a szczególnie porzucone przez ma onków. Potrzebuj  one indywidualnego 

kierownictwa duchowego i innych spotka  duszpasterskich daj cych wsparcie 

w yciu zgodnym z nauk  Ko cio a (por. P MR 51). 

Spo ród propozycji spo ecze stwa samotni rodzice mog  korzysta  z pomo-

cy MOPS-u, Caritasu oraz innych podobnych placówek i organizacji pozarz do-

wych, wiadcz cych pomoc w ramach swoich podstawowych zada 766. Powsta-

j  fundacje kieruj ce swoj  dzia alno  do samotnych matek767. Organizowane 

s  dla nich warsztaty i prowadzone internetowe poradnie768. Jednak z ró nych 

powodów, jak brak informacji lub wstyd, niewielki odsetek z tej pomocy korzy-

sta769.

Form  pomocy Ko cio a wiadczonej samotnym matkom s  domy samot-

nych matek770. Kobiety osamotnione mog  tam w godnych warunkach przygo-

towa  si  na przyj cie dziecka, uczy  si  samodzielno ci i odpowiedzialno ci, 

a tak e najprostszych czynno ci domowych. Uzyskuj  te  wsparcie psychiczne 

wzmacniaj ce poczucie w asnej warto ci oraz wiar  w siebie, potrzebn  do ra-

dzenia sobie z opiek  nad dzieckiem771. Pomoc  samotnym matkom s u  tak e 

ruchy i stowarzyszenia obrony ycia772.
766 Por. Rydz. Psychologiczne skutki samotnego rodzicielstwa s. 153-160.
767 Por. Fundacja �Samotna Mama�. O nas, http://www.fundacjasamotnamama.org/o-nas (do-

st p 16.08.2011).
768 Internetowa poradnia dla matek samotnie wychowuj cych dzieci �Mama Sama�. Zrealizo-

wane projekty. http://www.mamasama.most.org.pl/index.php (dost p 16.08.2011).
769 A. Malec. O sytuacji m odocianych matek. �Problemy Opieku czo-Wychowawcze�  2004/2  

s. 37.
770 Por. P MR 51. Ponad po ow  z nich w Polsce prowadz  instytucje ko cielne, w tym 20,0% 

kurie diecezjalne, 14,0% e skie zgromadzenia zakonne, 12,0% Caritas, 8,0% Towarzystwo Pomo-

cy im. w. Brata Alberta. I. wierdzewska. Idziemy: troska o ycie. http://domnazaret.com/?d=120 

(dost p 25.08.2011).
771 Por. Przygoda. Pos uga charytatywna Ko cio a w Polsce s. 196; wierdzewska. Idziemy: 

troska o ycie.
772 Od 1992 roku dzia a Polska Federacja Ruchów Obrony ycia, zrzeszaj ca 137 du ych or-

ganizacji prorodzinnych. Ich celem jest wspieranie kobiet w czasie trwania nieplanowanej ci y, 
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Dla samotnych rodziców oraz ma onków porzuconych, prze ywaj cych 
trudno ci i kryzysy natury psychicznej i moralnej, trudno ci wychowawcze oraz 
prawne, bezcenn  pomoc  jest umo liwienie korzystania z para  alnych porad-
ni rodzinnych oraz rejonowych, dekanalnych lub diecezjalnych poradni spe-
cjalistycznych. W poradni specjalistycznej oprócz pomocy duszpasterza osoby 
te mog  skorzysta  z pomocy psychologa, pedagoga, prawnika, lekarza (por. 
DDR 43). Duszpasterstwo rodzin w Polsce d y do umo liwienia szerszego do-
st pu do poradni specjalistycznych oraz wypracowuje nowe modele wsparcia 
ma onków i rodzin773.

Cenn  i poszukiwan  przez samotnych rodziców form  pomocy wychowaw-
czej s  katolickie przedszkola oraz wietlice para  alne (por. DDR 50). Poprzez 
zapewnienie kompetentnej opieki wychowawczej umo liwiaj  one przeci onym 
prac  i obowi zkami rodzicom znalezienie czasu na za atwienie innych wa nych 
spraw, trosk  o swoje zdrowie oraz odpoczynek.

Duszpasterze powinni zna  ma e stwa yj ce w formalnej lub faktycznej 
separacji oraz osoby porzucone i udziela  im stosownego wsparcia. Oprócz pro-
pozycji skorzystania z poradnictwa duszpasterze powinni d y  do wprowadze-
nia tych osób do grup para  alnych, gdzie mog yby do wiadczy  wielorakiego 
wsparcia wspólnoty i otwiera  serca dla innych (DDR 73). Umo liwienie zaan-
ga owania si  w pe niejsze ycie para  i mo e pomóc tym osobom przemienia
ból samotno ci w dobro wiadczone potrzebuj cym (por. DDR 71).

Wobec osób yj cych z ró nych powodów w zwi zkach nieformalnych za-
daniem duszpasterzy i wspólnoty lokalnej jest poznanie przyczyn danej sytu-
acji oraz szacunek, staranie i cierpliwe pouczanie w celu u atwienia im drogi 
do uregulowania sytuacji774. Osobom, które zwracaj  si  lub mog yby zwróci
si  do trybuna ów ko cielnych, duszpasterze powinni pomóc w zastanowieniu 
si  nad mo liwo ci  uzyskania orzeczenia o niewa nie zawartym ma e stwie 
(DOR II).

a tak e zmiana postaw spo ecznych wobec rodzicielstwa i aborcji oraz propagowanie naturalnych 
metod planowania pocz . W ramach funkcjonowania Polskiej Federacji Ruchów Obrony ycia 
wyodr bnia si  takie rodzaje pomocy, jak: ratownictwo ycia, udzielanie bezpo redniej pomocy 
i opieki kobietom ci arnym, dzia alno  pro  laktyczna o charakterze pedagogicznym, edukacyj-
nym i propagandowym. Por. E. Bogda ska. Dom dla matki i dziecka. W: Formy opieki, wychowa-

nia i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy spo ecznej. Red. J. Br giel, S. Badora. Opole 
2005 s. 193-194.

773 W ostatnich latach ma miejsce zarówno organizacyjny, jak i jako ciowy rozwój duszpaster-
skiego poradnictwa rodzinnego w Polsce dzi ki szerszemu gronu kap anów � psychologów i do-
radców, którzy inicjuj  i kieruj  tego typu o rodkami. Jedn  z najnowszych propozycji diagnozy 
problemów i pomocy w problemach ma e skich i rodzinnych w ramach poradnictwa duszpaster-
skiego jest przeszczepianie modelu systemowego. Por. Landwójtowicz. Duszpasterskie poradnic-

two ma e skie w Polsce s. 13.
774 FC 81; por. SC 29.
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Pomoc dzieciom z rodzin niepe nych

Dzieci wychowuj ce si  w rodzinach samotnych matek oraz w rodzinach 
niepe nych z powodu mierci rodzica, rozwodu lub porzucenia przez rodzica do-
wiadczaj  trudno ci osobistych i sprawiaj  nierzadko trudno ci wychowawcze. 

Dziecko w rodzinie niepe nej nie do wiadcza pokoju i bezpiecze stwa, które 
z za o enia rodzina powinna mu zapewni . Prze ywa liczne zak ócenia zwi zane 
z brakiem jednego z rodziców lub te  rozpadem rodziny. Niektórych podobnych 
trudno ci do wiadczaj  dzieci w rodzinach niepe nych czasowo.

Samotni rodzice cz sto wykazuj  wobec dzieci niekorzystne postawy emo-
cjonalne, wp ywaj ce na stosunek do siebie i relacje z innymi775. Samotne mat-
ki w wielo ci problemów s  podatne na odtr cenie emocjonalne dziecka. Ch ód 
uczuciowy doznawany w okresie dzieci stwa oraz brak mi o ci pozostawiaj
trwa y lad w osobowo ci, rzutuj cy na dalsze ycie m odego cz owieka776. Sa-
motne macierzy stwo zuba a relacje spo eczne dziecka777, uniemo liwia identy-
 kacj  z ojcem, od którego zale y jako  uspo ecznienia dziecka. Brak nale ytej 

blisko ci ojcowskiej wprowadza wiele zak óce  w jego wychowaniu i nauce no-
wych ról spo ecznych778. Brak ojca wi e si  z brakiem pozytywnych wzorców 
zachowa  rodziców i spójnego systemu norm i warto ci, co powoduje trudno ci 
w rozwoju i funkcjonowaniu spo ecznym dzieci779. Dzieci samotnych rodziców 

775 Samotni rodzice wykazuj  bardziej negatywne postawy w stosunku do w asnych dzieci � nad-
miernego dystansu lub nadmiernej koncentracji uczuciowej. Pierwszy typ postawy sprzyja kszta towa-
niu niepos usze stwa, k ótliwo ci, k amliwo ci, niestabilno ci emocjonalnej oraz rozbudza w dziecku 
poczucie wrogo ci. Drugi typ postawy mo e prowadzi  do niedojrza o ci spo ecznej, przejawiaj cej si
poczuciem uleg o ci, bezradno ci czy nadpobudliwo ci  emocjonaln . Samotna matka nadmiernie kon-
centruj ca si  uczuciowo na dziecku pozbawia je umiej tno ci organizowania dla siebie stymuluj cego 
rodowiska, nara aj c je w doros ym yciu na przysz e rodzinne niepowodzenia. Por. Lipi ski. Poczucie 

koherencji u ch opców i dziewcz t wychowywanych przez samotne matki s. 39-41. Badania M. Jarosz, 
H. Majchrowskiej i B. Lachowskiej dowiod y, e samotne matki maj  trudno ci z w a ciwym kszta to-
waniem stosunku do dziecka. Ich postawa nadmiernie koncentruje si  na dziecku, skutkuj c nadmierny-
mi wymaganiami wobec dziecka. Por. Kubicka. Bezdomno  rodzin samotnych matek s. 51.

776 Por. Januszewski. Do wiadczenie osamotnienia u m odzie y a postawy rodzicielskie s. 297.
777 Kubicka. Bezdomno  rodzin samotnych matek s. 39-52.
778.Por. M. Ole . Rodzina a umiej tno ci psychospo eczne dzieci. W: Rodzina: ród o ycia 

i szko a mi o ci s. 274. Badania ameryka skie nad dzie mi, które urodzi y si  podczas wojny i przez 
d ugi czas pozbawione by y obecno ci ojca, wykaza y, e dzieci wychowywane wy cznie przez 
matki by y nastawione wrogo i agresywnie do swoich kolegów, mia y trudno ci w przystosowaniu 
si  do grupy rówie niczej, przejawia y niepokój, l ki oraz wykazywa y ograniczon  aktywno . 
Natomiast z bada  nad rodzinami marynarzy wynika, e brak m skiego wzorca osobowo ci w co-
dziennym yciu powoduje problemy w procesie identy  kacji z p ci , przyswajaniu w a ciwych ról 
spo ecznych oraz znaczne problemy wychowawcze. Por. M. Przetacznik-Gierowska, Z. W odarski. 
Psychologia wychowawcza T. 2. Warszawa 1998 s. 143.

779 Zimacka. Rodzina jako grupa spo eczna (dost p 16.07.2011). W wietle bada  uczniowie 
wychowywani bez ojca le funkcjonowali w rolach uczniowskich. Przejawy tego wyra a y si
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w wi kszym stopniu obci one s  obowi zkami domowymi, maj  mniej czasu na 
zabawy i kontakty kole e skie, co powoduje, e staj  si  bierne spo ecznie780.

Prze ycie rozpadu rodziny powoduje u dziecka silny wstrz s psychiczny 
i trwa y uraz, wp ywa na poczucie warto ci oraz frustracj 781. Rozpad rodziny 
w ka dym przypadku niesie za sob  negatywne konsekwencje, pozostaj ce w pa-
mi ci na ca e ycie, mody  kuj ce osobowo  dziecka oraz wp ywaj ce na pó -
niejsze relacje interpersonalne782.

Niektórzy samotni, jak te  rozwiedzeni rodzice z ró nych przyczyn natu-
ry spo ecznej, psychicznej lub moralnej nie chc  zawrze  ma e stwa, ale yj
w wolnych zwi zkach i wychowuj  dzieci. Sytuacja taka cz sto nie rozwi zuje 
problemów dziecka, a jednocze nie rodzi nowe konsekwencje zarówno dla nie-
go, jak i rodziców783.

Cz st  okazj  do spotkania z duszpasterzem i samotn  matk  lub rodzicami 
rozwiedzionymi, yj cymi w wolnych zwi zkach, jest pro ba o chrzest dziecka. 
Nale y zachowa  wymogi prawa kanonicznego, które nie zabraniaj  udzielenia 
chrztu dziecku w takich sytuacjach, ale stawiaj  pewne wymagania784. Chrzest 

w braku motywacji do nauki, w zachowaniach antyspo ecznych oraz agresywnych. Dzieci wy-
chowywane przez samotne matki by y krzykliwe, nieopanowane, uparte, zazdrosne i podejrzliwe. 
Por. Lipi ski. Poczucie koherencji u ch opców i dziewcz t wychowywanych przez samotne matki

s. 39-40.
780 Br giel. Wychowanie w rodzinie niepe nej s. 48.
781 W yciu dziecka z niepe nej rodziny wyst puj  dwie najbardziej traumatyczne sytuacje. 

Pierwsza z nich to kon  ikt ma e ski, który poprzedza rozpad rodziny. Silnie prze ywany przez 
dziecko, zagra a jego poczuciu bezpiecze stwa oraz poczuciu w asnej warto ci. Autorka zaznacza, 
e jest to dla dziecka szok uczuciowy, który pozostawia w nim trwa y uraz. Druga sytuacja trau-

matyczna to wzrastanie w rodzinie tylko z jednym wzorem osobowym. Sytuacja mo e rozwija
uczucia frustracji u dzieci, w przypadku porównywania si  z innymi osobami z pe nych rodzin. 
Por. Br giel. Wychowanie w rodzinie niepe nej s. 49; I. Obuchowska stwierdza, e �przy odej ciu 
jednego z rodziców z domu na skutek rozwodu wyst puje najcz ciej powolna kumulacja traum 
psychicznych�. Kozdrowicz. Sytuacja dziecka w rodzinie samotnej matki s. 48.

782 Wzorzec niepe nej rodziny w du ym stopniu kszta tuje charakter, postawy, samoocen  oraz 
pó niejsze modele nawi zywania zwi zków interpersonalnych. Por. Rydz. Psychologiczne skutki 

samotnego rodzicielstwa s. 153. W niektórych przypadkach nag e zerwanie relacji uczuciowych 
z jednym z rodziców mo e by  przyczyn  pojawienia si  u dziecka cech psychopatycznych. Zimac-
ka. Rodzina jako grupa spo eczna; B. Baran. Samoocena i aspiracje perspektywistyczne dzieci z ro-

dzin niepe nych. W: Rodzina a rozwój dzieci i m odzie y. Red. K. Suszek. Szczecin 1995 s. 32-51.
783 Nale  do nich konsekwencje religijne i moralne, typu: zatracenie religijnego sensu ma -

e stwa widzianego w wietle przymierza Boga z Jego ludem, pozbawienie rodziców aski sa-
kramentalnej, powa ne zgorszenie, zw aszcza dzieci i m odzie y. Wyst puj  tak e konsekwencje 
spo eczne, jak np. niszczenie samego poj cia rodziny, os abienie poczucia wierno ci, tak e wobec 
spo ecze stwa, mo liwo  psychicznych urazów u dzieci, potwierdzenie egoizmu. Por. FC 81.

784 �Zdatnym do przyj cia chrztu jest ka dy cz owiek, jeszcze nieochrzczony�. KPK, kan. 864. 
�Do godziwego ochrzczenia dziecka wymaga si : 1. aby zgodzili si  rodzice lub przynajmniej 
jedno z nich, lub ci, którzy prawnie ich zast puj ; 2. aby istnia a uzasadniona nadzieja, e dziecko 
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dziecka powinien by  okazj  do pog bienia wiary rodziców oraz zach t  do za-

warcia ma e stwa przez tych, którzy mog  je zawrze , a yj  w zwi zku nie-

sakramentalnym. Rodziców, którzy nie mog  zawrze  ma e stwa, nale y obj

trosk  duszpastersk , zach ca  ich do rodzinnej modlitwy, chrze cija skiego wy-

chowania dzieci, praktykowania pokuty i czynów mi osierdzia785. Dobre pozna-

nie indywidualnych problemów oraz duszpasterski szacunek i cierpliwo  mog

u atwi  uporz dkowanie ich sytuacji (FC 81).

Dzieci wychowywane przez samotne matki oraz z rodzin rozbitych s  zranio-

ne brakiem odpowiedzialnej mi o ci ze strony najbli szych i powinny do wiad-

czy  jej w Ko ciele, aby mog y si  normalnie rozwija . Wymagaj  one szcze-

gólnej opieki duchowej, zw aszcza katechezy, pozytywnych wzorców i troski 

wychowawczej, a tak e wsparcia materialnego786. Dzieci z rodzin niepe nych 

mog  sprawia  pewne trudno ci wychowawcze, zw aszcza podczas katechezy 

szkolnej. Nie mo e to by  jednak powodem do zaniechania troski, której wyma-

gaj . Wychodz c naprzeciw ich potrzebom rozwojowym i spo ecznym, nale y 

zaproponowa  im udzia  w para  alnych grupach dzieci cych, organizowa  dla 

nich ferie i wakacje (DDR 73).

Cenn  pomoc  dla tych dzieci s wietlice para  alne, w których po wyj ciu 

ze szko y mog  otrzyma  ciep y posi ek i odrabia  lekcje pod okiem opiekunów 

(DDR 50). We wspó pracy z poradni  rodzinn  lub specjalistyczn  warto zapew-

ni  dzieciom ucz szczaj cym do wietlicy kontakt z psychologiem, aby wspiera

ich rozwój i skutecznie przeciwdzia a  niekorzystnym tendencjom. Para  e mog

tak e realizowa  projekty wychowawcze w postaci prowadzenia wietlic socjo-

terapeutycznych, prowadzonych przez specjalistów ze rodków publicznych. 

Wskazane jest, aby wietlica para  alna lub socjoterapeutyczna, organizowana 

przy wspó udziale para  i, mia a zapewnion  opiek  duszpasterza.

W przypadku mierci obojga rodziców, rozwodu i braku troski o dziecko, 

a zw aszcza odebrania praw rodzicielskich, potrzebne jest staranie o umieszcze-

nie dziecka w rodzinie zast pczej i tworzenie rodzinnych domów dziecka (DDR 

48-49). Opuszczone dzieci powinny by  otoczone przez Ko ció  macierzy sk

trosk  i pomoc  (por. EiE 91).

Ko ció wiadom, e rodzina w wychowaniu spe nia funkcj  podstawow , 

ogarnia sw  macierzy sk  trosk  wszystkich, którym brakuje pe nej rodziny. 

Troska Ko cio a o rodziny niepe ne, wiadczona na miar  Serca Chrystusowe-

go, winna przybli a  im s owo prawdy oraz nie  dobro , zrozumienie, nadziej

i ywe uczestnictwo w ich trudno ciach. Ko ció  ma za zadanie bezinteresownie 

b dzie wychowane po katolicku; je li jej zupe nie nie ma, chrzest nale y od o y  zgodnie z posta-

nowieniami prawa partykularnego, powiadamiaj c rodziców o przyczynie. KPK, kan. 868 § 1.
785 Pierwszy Synod Diecezji Rzeszowskiej 2001-2004. Statut 251. Rzeszów 2004 s. 134.
786 Por. DDR 73; DOR II.
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pomóc im zbli y  si  do idea u rodziny ukazanego w dziele stworzenia i od-
kupienia. W tym dziele dzia alno  Ko cio a winna by  progresywna, czyli po-
d a  za rodzin  i towarzyszy  jej w formacji i rozwoju (FC 65). Do trudnych 
sytuacji rodzin rozbitych i niepe nych Ko ció  powinien podchodzi  z dobroci , 
unika  os dów, lecz rozja nia  mroki ludzkich dramatów wiat em s owa Bo ego 
i wspiera  je wiadectwem swego mi osierdzia (EiE 93).

12.4. Duszpasterstwo ma e stw mieszanych

Wies aw Bar OFMConv

Termin �ma e stwo mieszane� nie jest jednolicie rozumiany, nawet w do-
kumentach Ko cio a (I.1). Problematyka by a zawsze obecna w yciu Ko cio-
a, w ró nych czasach i okoliczno ciach kszta towa a si  doktryna i ewaluowa a 

dyscyplina, czego wyrazem s  dokumenty Ko cio a katolickiego, szczególnie 
liczne po Soborze Watyka skim II (I.2). Wspó czesne migracje czy formy ko-
munikowania si  sprzyjaj  wzrostowi liczby ma e stw mieszanych, co domaga 
si  roztoczenia staranniejszej troski ju  na etapie przygotowania do ma e stwa 
i kontynuowanej po jego zawarciu.

Terminologia i rys historyczny zagadnienia

Poj cie ma e stwa mieszanego 

W najszerszym znaczeniu ma e stwo mieszane to zwi zek osób, które nie 
przynale  do tej samej grupy pochodzenia lub nie podzielaj  tej same wizji 
wiata. Do kategorii tej nale e  wi c b d  ma e stwa zawarte przez osoby zró -

nicowane, np. narodowo ciowo, rasowo, pa stwowo, religijnie lub eklezjalnie.
W dokumentach Ko cio a katolickiego napotykamy szersze i cis e ich de  -

niowanie. W pierwszym uj ciu � sensu lato � ma e stwo mieszane to zwi zek 
katolika z chrze cijaninem ochrzczonym poza Ko cio em katolickim albo z oso-
b  nieochrzczon 787, z wy czeniem z tej kategorii ma e stw z �osobami niegod-
nymi�, m.in. z ochrzczonym w Ko ciele katolickim, który odst pi  notorycznie 
od wiary katolickiej788. 

787 Zob. Paulus VI. Motu proprio �Matrimonia mixta�. AAS 62:1970 s. 257-263.
788 Zob. Codex Iuris Canonici Pii X Ponti  ci Maximi iussu digestus Benedicti Papae XV auc-

toritate promulgatus. Romae 1934, can. 1065-1066, dalej: KPK 1917; zob. F. B czkowicz. Prawo 

kanoniczne. Podr cznik dla duchowie stwa. Opole 1958. Wyd. 3. T. 2 s. 213-214; J. Glemp. Nie-

które zagadnienia zwi zane z zastosowaniem Motu proprio �Matrimonia mixta� do warunków 

krajowych. �Prawo Kanoniczne� 15:1972 1-2 s. 25-26.
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