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Kwestia rodziny i ma³¿eñstwa chrze�cijañskiego w �wietle katechez
wyg³oszonych przez Ojca �wiêtego Franciszka w latach 2014/2015

The Issue of Family and Christian Marriage in the Light of the Catechesis Given
by the Holy Father Francis in 2014/2015

W marcu 2015 roku mia³a miejsce druga rocznica wyboru kard. Jorgo Mario
Bergoglio na Stolicê Apostolsk¹. Bezpo�rednio po swym wyborze papie¿ elekt
o�wiadczy³ kardyna³om i �wiatu, ¿e, kieruj¹c siê wzorem osoby �w. Franciszka
z Asy¿u i maj¹c na uwadze chêæ pomocy najbiedniejszym, przybiera w³a�nie jego
imiê. Z perspektywy dwóch lat jego urzêdowania mo¿na �mia³o powiedzieæ, ¿e
papie¿ Franciszek zawar³ w tym imieniu program swego pontyfikatu. Jednak,
chocia¿ kwestia cierpienia, ubóstwa i nêdzy cz³owieka wysuwa siê na pierwszy
plan � staj¹c siê rysem charakterystycznym � jego troski duszpasterskiej1, to nie
mo¿na zapominaæ, ¿e w oficjalnych dokumentach i wyst¹pieniach analizuje
i rozwa¿a on tak¿e problemy dotycz¹ce wspó³czesnej rodziny i ma³¿eñstwa.

O rodzinie � w kontek�cie wiary � wspomina on ju¿ bowiem w swej pierw-
szej encyklice � Lumen fidei, w której wskazuje na istotn¹ rolê wiary w budowa-
niu wiêzi miêdzyludzkich i wewnêtrznej solidarno�ci opartych na dynamice mi-
³o�ci Bo¿ej2. �Rêce wiary � pisze Franciszek � wznosz¹ siê ku niebu, ale czyni¹
to podczas budowania w mi³o�ci miasta, na relacjach, których fundamentem jest
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1 Trosce pasterskiej i wyk³adni teologiczno-doktrynalnej papie¿a Franciszka w kwestiach cier-
pienia, ubóstwa i nêdzy cz³owieka we wspó³czesnym �wiecie po�wiêcona by³a refleksja autora ni-
niejszego artyku³u, opublikowana w pracy zbiorowej pod red. ks. Arkadiusza Wuwera. Zob. M. Je-
¿ewski, Ko�ció³ ubogi i dla ubogich. Ubóstwo w nauczaniu kard. J.M. Bergoglio/papie¿a Franciszka,
w: Sprawiedliwo�æ i mi³o�æ spo³eczna. Refleksja interdyscyplinarna w 90-lecie (Archi)diecezji Ka-
towickiej, red. A. Wuwer, Katowice 2015, s. 265-284.

2 Por. LF 50.
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mi³o�æ Bo¿a�3. I w³a�nie takim pierwszorzêdnym �rodowiskiem, w którym przy-
jêta i pog³êbiona wiara o�wieca miasto ludzkie i wszystkie relacje spo³eczne, jest

– zdaniem papie¿a � rodzina4. �W rodzinie wiara towarzyszy wszystkim okre-
som ¿ycia, poczynaj¹c od dzieciñstwa: dzieci ucz¹ siê pok³adaæ ufno�æ w mi³o-
�ci swoich rodziców”5. W encyklice Laudato si’ Ojciec �wiêty wskazuje nato-
miast na rodzinê, która wraz ze �rodowiskiem, ¿yciem, seksualno�ci¹ i relacjami
spo³ecznymi tworzy jedn¹ i niepodzieln¹ ksiêgê natury6. Kieruj¹c siê trosk¹ o ro-

dziny i ma³¿eñstwa, papie¿ Franciszek wyg³osi³ tak¿e � w latach 2014/2015 �
kilkana�cie katechez, których tre�æ dotyka³a bezpo�rednio problematyki rodzin-
no-ma³¿eñskiej.

Celem niniejszego artyku³u jest zatem analiza tre�ci zawartych w tych¿e ka-
techezach i próba odpowiedzi na pytanie � jak przedstawia siê obecna troska
pasterska i wyk³adnia teologicznomoralna Ojca �wiêtego Franciszka w kwestii
ma³¿eñstwa i rodziny we wspó³czesnym �wiecie? Refleksja sk³ada siê z dwóch
czê�ci. Pierwsza � krótsza czê�æ tekstu � ma charakter historiograficzny i przed-
stawia w �telegraficznym� skrócie wk³ad magisterium Ko�cio³a w rozwój dok-
tryny teologicznomoralnej, dotycz¹cej ma³¿eñstwa i rodziny, ze szczególnym
uwzglêdnieniem roli poprzedników Franciszka � papie¿y: Paw³a VI, �w. Jana
Paw³a II i Benedykta XVI. Druga � zasadnicza czê�æ artyku³u � dotyczy naucza-
nia obecnego Biskupa Rzymu i przebiega w oparciu o analizê wybranych s³ów,
wypowiedzianych przez niego podczas katechez po�wiêconych rodzinie, wyg³o-
szonych w latach 2014 i 2015.

1. RODZINA W NAUCZANIU KO�CIO£A

Rodzina � jako podstawowa i fundamentalna komórka spo³eczna � by³a na
przestrzeni wieków nierozerwalnie zwi¹zana z prawid³owym funkcjonowaniem
spo³eczeñstwa ludzkiego, stanowi¹c system wzajemnie zale¿nych, powi¹zanych
ze sob¹ osób, tworz¹cych najbardziej po¿¹dane �rodowisko ¿ycia i rozwoju cz³o-
wieka. To w rodzinie bowiem zachodz¹ kluczowe procesy rozwoju osobowo�ci,
podczas których � przy pomocy rodziców � cz³owiek zdobywa pierwotn¹ wie-
dzê o sobie i otaczaj¹cym go �wiecie, st¹d mo¿na za³o¿yæ, ¿e pomiêdzy jako�ci¹
¿ycia rodzinnego a szans¹ ¿yciow¹ cz³owieka zachodzi �cis³a korelacja. Prawi-
d³owo funkcjonuj¹ce ognisko domowe pokazuje bowiem m³odemu cz³owiekowi
wzorce zachowañ, które powinien powtarzaæ przez ca³e ¿ycie. Zdrowa rodzina
to � zdaniem ks. prof. Szczyg³a � �(�) pierwsze �rodowisko, w którym cz³owiek
prze¿ywa pierwsze do�wiadczenia, otrzymuje pierwsze nauki, tam spotyka siê po

3 Tam¿e, 51.
4 Por. tam¿e, 52, 54.
5 Tam¿e, 53.
6 Por. LS 6.
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raz pierwszy z prawd¹ i dobrem, uczy siê kochaæ i byæ kochanym�7. Kardyna³
Joseph Hoffner pisa³ natomiast w jednej ze swych publikacji, ¿e �rodzina stano-
wi rozwijaj¹c¹ siê na bazie ma³¿eñstwa naturaln¹ wspólnotê rodziców z ich
dzieæmi (societas naturalis parentalis) i jednocze�nie komórkê ludzkiego spo³e-
czeñstwa, nad któr¹ Bóg wyla³ swoje b³ogos³awieñstwo p³odno�ci�8.

Dla zobrazowania istoty rodziny mo¿na pos³u¿yæ siê pewnym porównaniem.
Rodzina jest niczym drzewo, którego korzenie s¹ metafor¹ warto�ci, jakimi siê
kieruje, z których pnie � cz³onkowie rodziny � czerpi¹ si³y do ¿ycia. Korona
drzewa � podlegaj¹ca wp³ywowi ró¿nych czynników zewnêtrznych (s³oñca, wia-
tru, deszczu, mrozu itp.), kszta³tuj¹cych jej wygl¹d � to system wewn¹trzrodzin-
ny, w którym poszczególni cz³onkowie, oddaj¹c jak¹� cz¹stkê �siebie�, ubogaca-
j¹ równocze�nie swoj¹ osobê poprzez kontakty interpersonalne. �Ponadto � jak
pisze Magdalena Ruszel we wstêpie do ksi¹¿ki Rodzina, warto�ci, przemiany �
wszyscy czerpi¹ ze skarbca wspólnie «powi¹zanych» korzeni. Z niego pobieraj¹
si³ê, «soki» ¿ycia, którymi s¹ g³ównie warto�ci. Warto�ci («¿ywice») decyduj¹
o tym, czy pieñ jest zdrowy i jak szybko siê rozrasta. One te¿ spajaj¹ rodzinê,
sprawiaj¹, ¿e ona trwa mimo przemian spo³eczno-gospodarczych. St¹d drzewa �
poszczególni cz³onkowie rodziny – s¹ bardzo blisko siebie�9.

Ma³¿eñstwo, tworz¹ce rodzinê, odgrywa³o niebagateln¹ rolê w czasach sta-
rotestamentalnych oraz we wspólnocie rodz¹cego siê Ko�cio³a w pierwszych wie-
kach po Chrystusie. Chrze�cijañska koncepcja ma³¿eñstwa i rodziny by³a budo-
wana w oparciu o fundamentalne wypowiedzi Pisma �wiêtego, którego tre�ci
zosta³y poddane dog³êbnej analizie oraz dalszej interpretacji przez teologów
i Urz¹d Nauczycielski Ko�cio³a. Ksiêga Rodzaju bowiem ju¿ � w opisie stwo-
rzenia � ukazuje zwi¹zek mê¿czyzny i kobiety, który, ¿yj¹c we wspólnocie wza-
jemnie siê uzupe³niaj¹cym, tworzy rodzinê. Mo¿na powiedzieæ, ¿e s³owa z Ksiê-
gi Rodzaju wyznaczaj¹ pewien paradygmat postrzegania ma³¿eñstwa i rodziny
w ca³ej tradycji judeochrze�cijañskiej. �W historii Ko�cio³a � jak pisze ks. Zwo-
liñski � sposób pojmowania rodziny i ma³¿eñstwa ulega³ ewolucji. Zasadniczo
jednak zawsze w nauce o rodzinie podkre�lano jej sakramentaln¹ godno�æ, nie-
powtarzalno�æ wspólnoty duchowej wszystkich jej cz³onków, nierozerwalno�æ
zwi¹zku ma³¿eñskiego, akcentowano tak¿e prawdê o rodzinie jako spo³eczno�ci
naturalnej”10. Ko�ció³ zatem, opieraj¹c siê na wielowiekowej tradycji, widzia³
w rodzinie nie tylko instytucjê spo³eczn¹, ale tak¿e religijn¹, w której ma³¿onko-
wie, zwi¹zani sakramentem, pe³ni¹ swoje powo³anie chrze�cijañskie.

7 K. Szczygie³, Przedmowa, w: W. Fija³kowski, Ekologia rodziny, Kraków 2001, s. 3.
8 J. Hoffner, Chrze�cijañska nauka spo³eczna, Warszawa 1999, s. 109.
9 Rodzina, warto�ci, przemiany, red. M. Ruszel, Stalowa Wola–Rzeszów 2010, s. 11.

10 A. Zwoliñski, Spo³eczny wymiar ¿ycia rodzinnego, w: T. Borutka, J. Mazur, A. Zwoliñski,
Katolicka nauka spo³eczna, Czêstochowa 2004, s. 182.
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Dziêki odnowie Ko�cio³a, zainicjowanej przez Sobór Watykañski II, katolic-
ka nauka, dotycz¹ca kwestii ma³¿eñstwa i rodziny, zosta³a rozwiniêta i ubogaco-
na. Nale¿y tu przywo³aæ choæby Konstytucjê duszpastersk¹ o Ko�ciele w �wiecie
wspó³czesnym � Gaudium et spes, czy encyklikê papie¿a Paw³a VI � Humanae

vitae, które podkre�la³y fakt osobowego spotkania partnerów i �wiêto�æ ma³¿eñ-
stwa oraz pog³êbi³y dotychczasowe spojrzenie na kwestiê rodziny11. Koncepcja
ma³¿eñstwa i rodziny, wypracowana przez �w. Jana Paw³a II, stanowi³a motyw
przewodni jego dwudziestosiedmioletniego pontyfikatu i zosta³a przyjêta jako
doktryna obowi¹zuj¹ca wszystkich wiernych Ko�cio³a katolickiego. Duszpaster-
stwo wspólnoty ma³¿eñskiej i rodzinnej by³o wszak¿e ju¿ kluczowym i charakte-
rystycznym rysem pasterzowania Karola Wojty³y w Ko�ciele krakowskim.
W swoim nauczaniu bardzo czêsto zwraca³ uwagê na wymiar wspólnotowy jako
istotny element powo³ania chrze�cijañskiego, najpe³niej realizowany w³a�nie we
wspólnocie rodziny, opartej na klimacie mi³o�ci oraz troski o drugiego cz³owie-
ka, mi³o�ci mê¿czyzny i kobiety, która w sakramencie ma³¿eñstwa zostaje wsz-
czepiona w mi³o�æ Jezusa Chrystusa12.

�Problematyka ma³¿eñsko-rodzinna by³a jednym z priorytetów pontyfikatu
Ojca �wiêtego � pisze ks. Antoni Bartoszek. Ju¿ w pierwszym roku pos³ugi Pio-
trowej Papie¿ rozpocz¹³ w ramach �rodowych audiencji cykl katechez po�wiêco-
nych tematyce ma³¿eñskiej (�)�13. Na samym pocz¹tku swego pontyfikatu tak¿e
� jak pisze Majka � Jan Pawe³ II �(�) powo³uje Radê ds. Rodziny, nastêpnie
sprawie tej po�wiêca bardzo wiele swoich przemówieñ w czasie audiencji �rodo-
wych, wreszcie zagadnienie rodziny staje siê tematem synodu biskupów z 1980

roku. Wynikiem obrad tego synodu jest og³oszona przez Papie¿a 22 XI 1981 roku
adhortacja apostolska Familiaris consortio, która omawia zadania rodziny chrze-
�cijañskiej w �wiecie wspó³czesnym�14. Karta Praw Rodziny – opracowana

i przed³o¿ona przez Stolicê Apostolsk¹ 22 pa�dziernika 1983 roku � stanowi na-
tomiast uzupe³nienie tej¿e adhortacji15. Kontynuacj¹ rozwa¿añ ojca �wiêtego Jana
Paw³a II, dotycz¹cych rodziny i ma³¿eñstwa, jest dzie³o opublikowane w Waty-
kanie w 1986 roku pt. Mê¿czyzn¹ i niewiast¹ stworzy³ ich. Odkupienie cia³a
a sakramentalno�æ ma³¿eñstwa. Ca³o�ciow¹, najkrótsz¹ i zarazem ostatni¹ wersjê
swej koncepcji zawar³ on w Li�cie do rodzin, og³oszonym w Watykanie w 1994
roku z okazji Miêdzynarodowego Roku Rodziny16. „Ponadto problematykê ma³-

11 Por. tam¿e, s. 183.
12 Zob. Episkopat Polski, Listy Pasterskie Episkopatu Polski 1945-2000.
13 A. Bartoszek, Osoby niepe³nosprawne w rodzinie. W 30 lat og³oszenia dokumentu Stolicy

Apostolskiej na miêdzynarodowy rok niepe³nosprawnych, w: Osoby niepe³nosprawne a ¿ycie ro-
dzinne, red. A. Bartoszek, Katowice 2011, s. 9.

14 J. Majka, Katolicka nauka spo³eczna. Studium historyczno-doktrynalne, Rzym 1986, s. 372.
15 Por. tam¿e, s. 372-373.
16 Por. W. Bo³oz, Promocja osoby w rodzinie, Warszawa 1998, s. 49.
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¿eñstwa i rodziny � konkluduje Bo³oz � poruszaj¹ liczne przemówienia Papie¿a,
wyg³aszane z okazji jego pasterskich spotkañ i listy kierowane do ca³ego Ko�cio-
³a i ró¿nych grup ludzi�17.

Drog¹ nauczania, wytyczon¹ przez �w. Jana Paw³a II w kwestii ma³¿eñstwa
i rodziny, pod¹¿y³ jego nastêpca na Stolicy Piotrowej � Benedykt XVI. I choæ
jego biograf � Peter Seewald � stwierdzi³ w jednym z wywiadów, ¿e nie stwo-
rzy³ on nowej nauki oraz nie powo³a³ nowych instytucji, to jednak przez ca³y
swój prawie o�mioletni pontyfikat rozwija³ i niós³ dalej wielkie dziedzictwo pa-
pie¿a Polaka, a wypowiedzi po�wiêcone rodzinie, ma³¿eñstwu i ochronie ¿ycia
stale powraca³y w jego nauczaniu duszpasterskim18. Wielokrotnie przypomina³
tak¿e o godno�ci, warto�ci i powo³aniu rodziny oraz o jej prawach i obowi¹z-
kach, zw³aszcza w kontek�cie wychowywania dzieci. Dostrzegaj¹c wielorakie za-
gro¿enia, dotykaj¹ce wspó³czesn¹ rodzinê i spo³eczeñstwo hiszpañskie, skiero-
wa³, na przyk³ad, w maju 2005 roku list do episkopatu tego kraju, a rok pó�niej
pal¹ce kwestie ma³¿eñstwa i rodziny sta³y siê tak¿e przedmiotem jego przemó-
wienia skierowanego do cz³onków Papieskiej Rady Rodziny19.

2. KATECHEZY O RODZINIE PAPIE¯A FRANCISZKA

Godnym i wiernym kontynuatorem linii nauczania papie¿y �w. Jana Paw³a II
i Benedykta XVI jawi siê obecny biskup Rzymu � Franciszek, który � jak ju¿
wcze�niej wspomniano � niejednokrotnie w czasie swego pontyfikatu zabiera³
g³os w kwestii ma³¿eñstwa i rodziny. Nuta zatroskania pasterskiego o rodzinê
pobrzmiewa w oficjalnych dokumentach sygnowanych przez jego osobê20, a kon-
kretn¹ i precyzyjn¹ wyk³adniê teologicznomoraln¹, dotycz¹c¹ wspó³czesnej ro-
dziny, zawar³ on w cyklicznie wyg³aszanych � wzorem Jana Paw³a II � kateche-
zach �rodowych, w których analizowa³ rolê i funkcjê kobiety oraz mê¿czyzny �
matki i ojca, dzieci, a tak¿e osób starszych. Wiele s³ów po�wiêci³ równie¿ wizji
chrze�cijañskiego ma³¿eñstwa oraz problemom, z jakimi boryka siê rodzina we
wspó³czesnym �wiecie. W jednej z pierwszych katechez papie¿ zwróci³ siê do
audytorium takimi s³owy: �Postanowi³em wiêc, aby w tym roku wraz z wami
zastanowiæ siê w³a�nie nad rodzin¹, nad tym wielkim darem, jaki Pan da³ �wiatu
od samego pocz¹tku, kiedy powierzy³ Adamowi i Ewie misjê rozmna¿ania siê

17 Tam¿e.
18 Por. http://www.niedziela.pl/artykul/4102/Benedykt-XVI-ocalic-rodzine-%E2%80%93-ocalic

[dostêp: 15.08.2015].
19 Por. B. Mierzwiñski, Troska Ko�cio³a o rodzinê, „Fides et Ratio”, 3 (7) 2011, s. 124.
20 Zob. Encyklika Lumen fidei (2013), adhortacja apostolska Ewangelii gaudium (2013), En-

cyklika Laudato si’ (2015).
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i nape³niania ziemi (por. Rdz 1,28). Ten dar, który Jezus potwierdzi³ i przypie-
czêtowa³ w swojej Ewangelii�21.

Impulsem do wyg³oszenia cyklu katechez po�wiêconych rodzinie by³ � roz-
poczêty w pa�dzierniku 2014 roku � synod biskupi, odnosz¹cy siê do tej jak¿e
wa¿nej sfery ¿ycia cz³owieka, któremu papie¿ Franciszek po�wiêci³ sw¹ inaugu-
racyjn¹, pierwsz¹ naukê, wyg³oszon¹ 10 grudnia 2014 roku. Wypowied� Ojca
�wiêtego przybli¿y³a istotê i przebieg Zgromadzenia Synodalnego oraz jego te-
matykê zawart¹ w trzech punktach, tj: nas³uchiwanie kontekstu i wyzwañ rodzi-
ny; spojrzenie na Chrystusa i Ewangeliê rodziny; konfrontacja z perspektywami

duszpasterskimi. Owocem synodu by³y trzy oficjalne dokumenty: Orêdzie koñ-
cowe, Relacja koñcowa i Koñcowe przemówienie papie¿a22. ¯adne z wyst¹pieñ
synodalnych � co podkre�li³ Franciszek � �(�) nie zakwestionowa³o prawd pod-
stawowych sakramentu ma³¿eñstwa: nierozerwalno�ci, jedno�ci, wierno�ci
i otwarto�ci na ¿ycie�23.

2.1 Kobieta-matka i mê¿czyzna-ojciec

Pierwszy biblijny opis stworzenia z Ksiêgi Rodzaju, wed³ug którego po ak-
cie kreacji �wiata i wszystkiego, co ¿yje, Bóg powo³a³ do ¿ycia arcydzie³o � cz³o-
wieka (por. Rdz. 1,27), pos³u¿y³ papie¿owi Franciszkowi do zilustrowania cen-
tralnego i fundamentalnego aspektu tematyki rodziny, którym jest dar, jakim Bóg
obdarzy³ ludzko�æ, stwarzaj¹c mê¿czyznê i kobietê, i ³¹cz¹c ich sakramentem
ma³¿eñstwa24. �Mê¿czyzna i kobieta s¹ obrazem i podobieñstwem Boga. Mówi to
nam, ¿e nie tylko mê¿czyzna nosi w sobie obraz Boga, nie tylko kobieta nosi
w sobie obraz Boga, ale równie¿ mê¿czyzna i kobieta, jako para, s¹ obrazem Boga.
Ró¿nica miêdzy mê¿czyzn¹ i kobiet¹ nie s³u¿y ich przeciwstawianiu sobie czy te¿
podporz¹dkowaniu, lecz s³u¿y jedno�ci i rodzeniu nowych pokoleñ, bêd¹c zawsze
na obraz i podobieñstwo Boga�25. W dalszych s³owach Ojciec �wiêty rozwija
uprzedni¹ my�l, wskazuj¹c na potrzebê wzajemno�ci kobiety i mê¿czyzny, która
prowadzi do harmonijnego rozwoju istoty ludzkiej i pe³nowarto�ciowego poznania
siebie, albowiem: �Mo¿na powiedzieæ, ¿e bez wzajemnego ubogacenia w tej rela-
cji � w my�leniu i dzia³aniu, w uczuciach i pracy, a tak¿e w wierze � dwoje nie
mo¿e nawet w pe³ni zrozumieæ, co to znaczy byæ mê¿czyzn¹ i kobiet¹�26. Ponow-

21 Franciszek, katecheza Przyj¹æ, s³uchaæ, rozmawiaæ, strzec Go i wzrastaæ z Nim (17.12.2014),
http://papiez.wiara.pl/doc/2286980 [dostêp: 15.09.2015].

22 Por. Franciszek, katecheza Synod jako miejsce szczególnego dzia³ania Ducha �wiêtego (10.

12.2014), http://papiez.wiara.pl/doc/2278288 [dostêp: 15.09.2015].
23 Tam¿e.
24 Por. Franciszek, katecheza Problem, a nie jego rozwi¹zanie (15.04.2015), http://papiez.wia

ra.pl/doc/2434686 [dostêp: 15.09.2015].
25 Tam¿e.
26 Tam¿e.
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ne odkrycie piêkna planu stwórczego, w którym obraz Boga wpisany jest w przy-
mierze miêdzy kobiet¹ i mê¿czyzn¹, jest � zdaniem Franciszka � priorytetem dla
ca³ej wspólnoty Ko�cio³a, w szczególno�ci za� powinno staæ siê misj¹ wszyst-
kich rodzin wierz¹cych i pok³adaj¹cych ufno�æ w Panu27.

Kontynuuj¹c swoje rozwa¿ania, nastêpca �w. Piotra analizuje rolê i funkcjê
kobiety-matki oraz mê¿czyzny-ojca w rodzinie. Matka � �wiadek piêkna ¿ycia,
rodzicielka, której cz³owiek zawdziêcza nie tylko swoje przyj�cie na �wiat, ale
niejednokrotnie dalsz¹ formacjê ludzk¹ i duchow¹, jest � zdaniem Franciszka �
zbyt czêsto we wspó³czesnym �wiecie lekcewa¿ona, a jej centralna rola w spo³e-
czeñstwie ulega sukcesywnej dewaluacji. Co gorsze � alarmuje Papie¿ � sytu-
acje takie maj¹ coraz czê�ciej miejsce we wspólnocie chrze�cijañskiej. Zdarza siê
bowiem tak, ¿e �(�) matka nie zawsze jest nale¿ycie zauwa¿ana, ¿e ma³o jej siê
s³ucha. A jednak w centrum ¿ycia Ko�cio³a znajduje siê Matka Jezusa. Mo¿e
matki, gotowe po�wiêciæ tak wiele dla swoich dzieci, a czêsto tak¿e dla innych,
powinny znajdowaæ wiêksze wys³uchanie � apeluje Ojciec �wiêty. Nale¿a³oby
bardziej zrozumieæ ich codzienne zmagania, by wydajnie pracowaæ oraz byæ za-
razem starannymi i czu³ymi w rodzinie. Nale¿a³oby lepiej zrozumieæ, do czego
aspiruj¹, aby wyraziæ najlepsze i autentyczne owoce swej emancypacji”28.

To przecie¿ w³a�nie matka � dziel¹c siê swym cia³em � przyjmuje i �go�ci�
dziecko w swym ³onie, aby w niej wzrasta³o i przysz³o na �wiat, daj¹c tym przy-
k³ad bezinteresownego po�wiêcania, staj¹c siê przez to najsilniejszym antidotum
na tak powszechne dzi� rozprzestrzeniaj¹ce siê zjawisko egoistycznego indywi-

dualizmu29. Jak¿e piêknie wybrzmiewaj¹ s³owa Franciszka, który mówi, ¿e �spo-
³eczeñstwo bez matek by³oby spo³eczeñstwem nieludzkim, poniewa¿ potrafi¹ one
zawsze dawaæ �wiadectwo, nawet w najgorszych chwilach, �wiadectwo czu³o�ci,
po�wiêcenia, si³y moralnej. Matki czêsto przekazuj¹ tak¿e najg³êbszy sens prak-
tyk religijnych: w pierwszych modlitwach, w pierwszych gestach pobo¿no�ci,
jakich uczy siê dziecko, wpisana jest w ¿ycie cz³owieka warto�æ wiary. (�) Nie
jeste�my sierotami, jeste�my dzieæmi Ko�cio³a, jeste�my dzieæmi Matki Bo¿ej,
ale tak¿e dzieæmi naszych matek�30.

Diagnozuj¹c sytuacjê matek i kobiet we wspó³czesnym �wiecie, Ojciec �wiê-
ty � id¹c dalej w swoich rozwa¿aniach � zwraca uwagê na to, ¿e nie zrozumieli-
�my i nie dostrzegamy dog³êbnie warto�ci, jakie mo¿e wnie�æ w ¿ycie geniusz
kobiety, która potrafi postrzegaæ rzeczywisto�æ innymi oczyma, ubogacaj¹c tym
my�l mê¿czyzny31. B³êdnym, niepowa¿nym i nies³usznym wydaje siê byæ � zda-

27 Por. tam¿e.
28 Franciszek, katecheza Macierzyñstwo to decyzja, by dawaæ ¿ycie (07.01.2015), http://papiez.

wiara.pl/doc/2310371 [dostêp: 15.09.2015].
29 Por. tam¿e.
30 Tam¿e.
31 Por. Franciszek, katecheza Problem, a nie jego rozwi¹zanie.
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niem Franciszka � argument o negatywnym wp³ywie tak powszechnej i wyol-
brzymianej dzisiaj emancypacji kobiet, albowiem to w postaci mêskiego seksi-
zmu � w imiê którego mê¿czyzna chce panowaæ nad kobiet¹ � nale¿y upatrywaæ
subiektywnego obrazu kobiety32. „Biedna kobieta! Musimy broniæ kobiety �
mówi³ Papie¿ w jednej z katechez. W rzeczywisto�ci niemal wszystkie kobiety
i mê¿czy�ni chcieliby stabilnego bezpieczeñstwa uczuciowego, mocnego ma³¿eñ-
stwa i szczê�liwej rodziny. (�) Dlatego jako chrze�cijanie � przestrzega Franci-
szek � musimy byæ pod tym wzglêdem bardziej wymagaj¹cy�33. Za skandal uwa-
¿a on powszechnie istniej¹ce prze�wiadczenie, ¿e kobieta powinna zarabiaæ mniej
od mê¿czyzny i domaga siê równej p³acy za tak¹ sam¹ pracê dla obu p³ci34.
W innej z kolei katechezie Ojciec �wiêty przywo³uje przyk³ady skrajnych kultur
patriarchalnych oraz licznych formu³ maskulinizmu, w których kobieta traktowa-

na i uwa¿ana jest za osobê drugiej kategorii35. W s³owach dezaprobaty Papie¿ ze
wzburzeniem mówi³ � �Pomy�lmy o instrumentalizacji i komercjalizacji cia³a
kobiecego w kulturze medialnej naszych czasów. Ale pomy�lmy tak¿e o najnow-
szej epidemii nieufno�ci, sceptycyzmu, a nawet wrogo�ci, upowszechniaj¹cej siê
w naszej kulturze � wychodz¹c od zrozumia³ej nieufno�ci kobiet � w odniesie-
niu do przymierza miêdzy mê¿czyzn¹ a kobiet¹, zdolnego zarazem do udosko-
nalenia intymno�ci komunii oraz strze¿enia godno�ci ró¿nicy�36 37.

Drugim, konstytutywnym ogniwem ogniska domowego � obok kobiety-mat-
ki � jest mê¿czyzna-ojciec, któremu papie¿ Franciszek po�wiêci³ dwie kateche-
zy, wyg³oszone na pocz¹tku 2015 roku. Podczas tych¿e dwóch �rodowych spo-
tkañ przedstawi³ on obraz g³owy rodziny dwuaspektowo. Z jednej strony mówi³
mianowicie o niebezpieczeñstwie coraz czêstszej sytuacji nieobecno�ci ojca
w rodzinie. Z drugiej za� kierowa³ swoj¹ uwagê na aspekt pozytywny, dotycz¹cy
blisko�ci i wspó³udzia³u ojca w ¿yciu najbli¿szych. Rozpoczynaj¹c katechezy
o ojcu, Papie¿ zwróci³ uwagê na uniwersalno�æ tego znanego wszystkim s³owa,
które dla nas chrze�cijan ma szczególny wymiar, albowiem Jezus naucza³, aby
w³a�nie w ten sposób zwracaæ siê do Boga38.

Franciszek ubolewa jednak¿e nad tym, ¿e chocia¿ konotacja s³owa �ojciec�
wskazuje na najstarsz¹ fundamentaln¹ relacjê w ¿yciu cz³owieka, to, niestety,

32 Por. Franciszek, katecheza Biedna kobieta! Musimy broniæ kobiety (29.04.2015), http://papiez.
wiara.pl/doc/2456467 [dostêp: 15.09.2015].

33 Tam¿e.
34 Por. tam¿e.
35 Por. Franciszek, katecheza O przywróceniu czci ma³¿eñstwu i rodzinie (22.04.2015), http://

papiez.wiara.pl/doc/2445453 [dostêp: 15.09.2015].
36 Tam¿e.
37 O sytuacji kobiet we wspó³czesnym spo³eczeñstwie papie¿ Franciszek wspomina tak¿e

w kilku punktach 103 i 212 adhortacji apostolskiej Ewangelii gaudium.
38 Por. Franciszek, katecheza Przezwyciê¿yæ brak wzorców i osamotnienie cz³owieka (28.01.2015),

http://papiez.wiara.pl/doc/2339058 [dostêp: 15.09.2015].
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obecnie wspó³czesne spo³eczeñstwo nierzadko okre�lane jest mianem �spo³e-
czeñstwa bez ojców�. I chocia¿ w przesz³o�ci � jak s³usznie zauwa¿a Papie¿ �
funkcjonowa³ niekiedy niekorzystny, autorytarny model wychowawczy, to dzi-
siaj � szczególnie w kulturze zachodniej � osoba ojca w bardzo wielu przypad-
kach zosta³a usuniêta i zanik³a, staj¹c siê postaci¹ symbolicznie nieobecn¹39.

�Problemem naszych czasów � diagnozuje Franciszek � wydaje siê byæ nie tyle
natarczywa obecno�æ ojców, ile raczej ich brak, ich uchylenie siê od odpowie-
dzialno�ci. Ojcowie s¹ czasami tak skupieni na sobie, na swojej pracy i na swo-
jej autorealizacji, ¿e zapominaj¹ nawet o rodzinie. Dzieci i m³odzie¿ pozostawia-
j¹ samym�40. Taki stan rzeczy � brak wzorców i autorytetów oraz brak blisko�ci
i mi³o�ci ojcowskiej � powoduje powa¿ne urazy i luki wychowawcze, stwarzaj¹c
niejednokrotnie u ludzi m³odych poczucie osierocenia41. W ostatnich s³owach
katechezy Ojciec �wiêty stwierdzi³ jednak, ¿e choæ coraz czê�ciej ojcowie �(�)
nie podejmuj¹ dialogu z dzieæmi, nie wype³niaj¹ swego zadania edukacyjnego,
nie daj¹ dzieciom, swoim przyk³adem wspartym s³owami, tych zasad, tych war-
to�ci, tych regu³ ¿ycia, których potrzebuj¹ oni jak chleb (�)�42, to i tak ta pesy-
mistyczna wizja nie jest w stanie zakryæ piêkna ojcostwa, któremu to piêknu za-
mierza po�wiêciæ kolejn¹ �rodow¹ katechezê43.

W kontek�cie kryzysu ojcostwa, papie¿ Franciszek stara siê odkryæ � jak ju¿
wcze�niej wspomniano � aspekt pozytywny roli i znaczenia g³owy rodziny: ojca
m¹drego i dojrza³ego, który przekaza³ dziecku ca³e swe do�wiadczenie i dziedzic-
two, czyli zdolno�æ do m¹drego i prawego odczuwania, a tak¿e dzia³ania,
mówienia i os¹dzania; ojca kochaj¹cego, który wraz z ma³¿onk¹ dzieli rado�ci,
smutki, nadzieje i trudy codziennego ¿ycia; ojca dobrego, wymagaj¹cego, potra-
fi¹cego przebaczyæ z g³êbi serca, który bêd¹c blisko dzieci, towarzyszy im kiedy
siê bawi¹, prze¿ywaj¹ rado�ci i troski, dorastaj¹ i dojrzewaj¹44. Tylko tak przeka-
zane dziedzictwo i realizacja misji ojcowskiej mo¿e przynie�æ owoce, albowiem:
�Nie mo¿na lepiej wyraziæ dumy i wzruszenia ojca, który przyznaje, ¿e przeka-
za³ synowi to, co siê naprawdê liczy w ¿yciu, to znaczy m¹dre serce. (�) Ale ile
pociechy i jak wielk¹ nagrodê otrzymujemy, kiedy dzieci oddaj¹ cze�æ temu dzie-
dzictwu! Jest to rado�æ, rekompensuj¹ca wszelki trud, która przewy¿sza wszel-
kie nieporozumienia i leczy wszystkie rany�45. Na zakoñczenie katechezy Ojciec
�wiêty poruszy³ tak¿e pewien element teologiczny zwi¹zany z rol¹ ojca, który,

39 Por. tam¿e.
40 Tam¿e.
41 Por. tam¿e.
42 Tam¿e.
43 Por. tam¿e.
44 Por. Franciszek, katecheza Ojcowie najlepiej wyja�ni¹ �Ojcze nasz� (04.02.2015), http://

papiez.wiara.pl/doc/2347211 [dostêp: 15.09.2015].
45 Tam¿e.
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¿yj¹c swoim osobistym ojcostwem � jak nikt inny � potrafi dog³êbnie wyja�niæ
dziecku modlitwê Ojcze nasz. Ponadto, w ostatnich s³owach zapewni³ audyto-
rium, ¿e �Ko�ció³, nasza Matka, stara siê ze wszystkich si³ wspieraæ dobr¹ i wiel-
koduszn¹ obecno�æ ojców w rodzinach, poniewa¿ tak jak �w. Józef, s¹ oni dla
nowych pokoleñ niezast¹pionymi stró¿ami i po�rednikami wiary w dobroæ, spra-
wiedliwo�æ i ochronê Boga�46.

2.2 Dzieci

Ze zwi¹zku kobiety i mê¿czyzny, których po³¹czy³ sakramentalny wêze³
ma³¿eñski, zrodzone jest potomstwo � kolejne pokolenie daj¹ce rado�æ rodzinie
i spo³eczeñstwu. Dzieci, którym Franciszek zadedykowa³ kilka kolejnych kate-
chez, nie powinny byæ przedmiotem biologii reprodukcyjnej oraz jednym ze spo-
sobów samorealizacji, a co najwa¿niejsze � nie s¹ ¿adn¹ miar¹ w³asno�ci¹ rodzi-
ców47. A zatem – pyta Papie¿ � czy zrozumia³e jest to, ¿e s¹ one prezentem,
darem Bo¿ym? �Ka¿da osoba jest wyj¹tkowa i niepowtarzalna, a jednocze�nie
charakterystycznie powi¹zana ze swymi korzeniami. Bycie synem i córk¹, zgod-
nie z planem Bo¿ym, oznacza bowiem niesienie w sobie pamiêci i nadziei tej
mi³o�ci, która siê zrealizowa³a w³a�nie budz¹c ¿ycie innej istoty ludzkiej, orygi-
nalnej i nowej�48. ¯ycie dziecka powinno byæ ukierunkowane na niego, na jego
dobro oraz dobro rodziny, spo³eczeñstwa i ca³ej ludzko�ci, albowiem � jak mówi
Ojciec �wiêty � pomiêdzy nadziej¹ narodu a harmoni¹ miêdzypokoleniow¹ za-
chodzi �cis³a korelacja49. Bezinteresowny wymiar mi³o�ci rodziców, pojawiaj¹-
cej siê ju¿ od poczêcia nowego istnienia, pozwala odkryæ cz³owiekowi g³êbiê
ludzkiego do�wiadczenia bycia dzieckiem. �W duszy ka¿dego dziecka, choæ jest
ono bezbronne � poetycko mówi Franciszek � Bóg umieszcza pieczêæ tej mi³o-
�ci, która jest podstaw¹ jego godno�ci osobowej, godno�ci, której nic i nikt nie
mo¿e zniszczyæ�50.

Idea daru � w nieco rozszerzonej formie � powraca w rozwa¿aniach Ojca
�wiêtego w jednej z marcowych katechez roku 2015. Mówi w niej bowiem
o wielkim darze, jakim s¹ dzieci dla ludzko�ci, gdy¿ to w³a�nie one u�wiadamia-
j¹ i przypominaj¹ ludziom, ¿e od pierwszych chwil ¿ycia, a nastêpnie przez lata
dzieciñstwa, s¹ one zale¿ne od troski, pomocy i ¿yczliwo�ci innych51. Przez ana-

logiê wskazuje Papie¿ na pewien aspekt teologiczny roli dzieci w spo³eczeñstwie

46 Tam¿e.
47 Por. Franciszek, katecheza Bycie dzieckiem warunkiem poznania mi³o�ci Boga (11.02.2015),

http://papiez.wiara.pl/doc/2353930 [dostêp: 15.09.2015].
48 Tam¿e.
49 Por. tam¿e.
50 Tam¿e.
51 Por. Franciszek, katecheza Dzieci to ¿ycie, rado�æ i nadzieja (18.03.2015), http://papiez.wiara.

pl/doc/2395943 [dostêp: 15.09.2015].
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i w Ko�ciele, nazywaj¹c ich skarbem, bo �(�) przypominaj¹ nam nieustannie
o koniecznym warunku, by wej�æ do królestwa Bo¿ego: to znaczy, by nie uwa-
¿aæ siebie za samowystarczalnych, ale potrzebuj¹cych pomocy, mi³o�ci i przeba-
czenia�52. Ponadto dzieci, same bêd¹c darem, wnosz¹ do spo³eczeñstwa i Ko�cio-
³a wiele darów i bogactw, w�ród których najwa¿niejszymi � zdaniem Franciszka
� s¹: ufno�æ i czysto�æ; nieska¿one jeszcze z³o�ci¹ i dwulicowo�ci¹ postrzeganie
rzeczywisto�ci; pozbawione dyplomacji bezpo�rednie wyra¿anie swoich opinii
o tym, co czuj¹ i co widz¹; zdolno�æ otrzymywania i dawania czu³o�ci. Dzieci
spontanicznie �miej¹ siê i p³acz¹, podczas gdy serca doros³ych niejednokrotnie
s¹ zablokowane, trac¹c tê spontaniczn¹ zdolno�æ u�miechu i p³aczu53. �Tak wiêc
dzieci � konkluduje Papie¿ � mog¹ nas nauczyæ na nowo �miaæ siê i p³akaæ. Sami
musimy postawiæ sobie pytanie: czy spontanicznie siê u�miecham? Ze �wie¿o-
�ci¹, z mi³o�ci¹? Czy te¿ mój u�miech jest sztuczny? Czy jeszcze p³aczê? Albo
utraci³em zdolno�æ p³aczu? S¹ to dwa pytania bardzo krótkie, jakich nas ucz¹
dzieci�54.

Ojciec �wiêty, mówi¹c o dzieciach, które s¹ najpiêkniejszym owocem b³o-
gos³awieñstwa Bo¿ego, konstatuje � podczas kolejnego �rodowego spotkania �
jak¿e smutny obraz dziecka cierpi¹cego z powodu odrzucenia, porzucenia oraz
ograbienia z dzieciñstwa i przysz³o�ci55. Apeluj¹c, w ostrych s³owach wzywa do
wzrostu poczucia odpowiedzialno�ci i opracowania doskonalszych regu³ postê-
powania, prowadz¹cych do poprawy tej wo³aj¹cej o pomstê do nieba negatywnej
i nagannej sytuacji cierpi¹cych dzieci. �Osoby obdarzone zadaniem rz¹dzenia,
wychowania, ale powiedzia³bym – wszyscy doro�li jeste�my odpowiedzialni za
dzieci i uczynienie, ka¿dy to, co w jego mocy, aby zmieniæ tê sytuacjê. (�) Ka¿-
de dziecko marginalizowane, porzucone, ¿yj¹ce na ulicy ¿ebrz¹c i z wszelkimi
nielegalnymi dochodami, bez szko³y, bez opieki medycznej, to wo³anie wznosz¹-
ce siê do Boga, oskar¿aj¹ce zbudowany przez nas doros³ych system�56. Co wiê-
cej, Franciszek zwraca uwagê na fakt, i¿ dzieci coraz czê�ciej ponosz¹ koszty
niedojrza³ych zwi¹zków i nieodpowiedzialnych separacji oraz s¹ po wielekroæ
nara¿one na przemoc, �(�) której nie s¹ w stanie «strawiæ» i pod oczyma wiel-
kich zmuszone s¹, by przyzwyczaiæ siê do poni¿enia”57. W s³owach zatroskania
mówi tak¿e o dzieciach niepe³nosprawnych, których rodzice � nadzwyczajni,
wielkoduszni oraz gotowi do wszelkich po�wiêceñ � niejednokrotnie pozostawie-
ni samym sobie, pozbawieni s¹ odpowiedniej pomocy. Zatem i tu Papie¿ prosi,

52 Tam¿e.
53 Por. tam¿e.
54 Tam¿e.
55 Por. Franciszek, katecheza Dzieci nigdy nie s¹ �pomy³k¹� (08.04.2015), http://papiez.wiara.

pl/doc/2423859 [dostêp: 15.09.2015].
56 Tam¿e.
57 Tam¿e.
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by takich rodziców wspomóc w codziennym trudzie, odci¹¿aj¹c ich nieco od
codziennej rutyny terapeutycznej poprzez chwile wspólnej rado�ci i beztroskiej
weso³o�ci58.

Przy okazji analizy tre�ci katechez po�wiêconym dzieciom, warto równie¿
zwróciæ uwagê na s³owa Ojca �wiêtego, w których � odwo³uj¹c siê do �róde³
biblijnych � przypomnia³ o konieczno�ci przestrzegania czwartego przykazania
Dekalogu, które to wymaga od dzieci, by czci³y ojca i matkê59. To czwarte przy-
kazanie � co podkre�li³ Franciszek � jest umieszczone na tablicy Przymierza za-
raz po tych, które dotycz¹ samego Boga i zawiera w sobie pewne sacrum, czyli
�(�) co� Bo¿ego, co�, co jest podstaw¹ wszelkiego innego rodzaju szacunku
miêdzy lud�mi�60. Cytuj¹c s³owa Pisma �wiêtego z Ksiêgi Wyj�cia � �Czcij ojca
twego i matkê swoj¹, aby� d³ugo ¿y³ na ziemi, któr¹ Pan Bóg twój, da tobie� (Wj
20,12) � Papie¿ pragnie przekazaæ, ¿e gwarantem przysz³o�ci i historii ludzkiej
jest prawid³owa i �cis³a wie� miêdzypokoleniowa. Spo³eczeñstwem bez honoru
okre�li³ on te wspólnoty, w których dzieci nie oddaj¹c nale¿nej czci rodzicom,
nie szanuj¹ ich, przez co trac¹ równie¿ swoj¹ w³asn¹ cze�æ. Tak ukszta³towane
spo³eczeñstwo pe³ne jest � zdaniem Papie¿a � m³odych, nieczu³ych i chciwych61.
Z drugiej wszak¿e strony �(�) spo³eczeñstwo, które nie chce rodziæ dzieci, nie
lubi byæ otaczane dzieæmi, uwa¿aj¹c je przede wszystkim za zmartwienie, ciê¿ar,
ryzyko, jest spo³eczeñstwem przygnêbionym�62. Dzieci, ¿yj¹ce i dojrzewaj¹ce
w radosnym braterstwie i mi³o�ci, potrafi¹ w przysz³o�ci odwzajemniæ siê i oka-
zaæ sw¹ wdziêczno�æ rodzicom, potem dziadkom, dziel¹c siê z nimi czu³o�ci¹,
opiek¹ i po�wiêceniem63. Koñcz¹c katechezê, Franciszek � zwracaj¹c siê do au-
dytorium � powiedzia³: �Chcia³bym te¿ wam wyznaæ: jak¿e to piêkne, kiedy
przeje¿d¿aj¹c miêdzy wami widzê ojców i matki, podnosz¹cych swoje dzieci, aby
zosta³y pob³ogos³awione. Jest to gest niemal Boski. Dziêkujê, ¿e go czynicie�64.

2.3 Osoby starsze

Kontynuacj¹ niejako w¹tku dotycz¹cego wiêzi miêdzypokoleniowych, jest
katecheza wyg³oszona miesi¹c pó�niej, w której Papie¿ zaj¹³ siê kwesti¹ osób
starszych, reprezentowanych w �rodowisku rodzinnym przez babcie i dziadków.
W pierwszych s³owach swoich rozwa¿añ podkre�li³ on do�æ smutny fakt, ¿e choæ
¿ycie ludzkie siê wyd³u¿y³o i dziêki postêpowi w medycynie liczba osób star-
szych � w porównaniu do lat ubieg³ych � znacznie siê zwiêkszy³a � to spo³eczeñ-

58 Por. tam¿e.
59 Por. Franciszek, katecheza Bycie dzieckiem …
60 Tam¿e.
61 Por. tam¿e.
62 Tam¿e.
63 Por. tam¿e.
64 Tam¿e.
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stwa �(�) nie zorganizowa³y siê dostatecznie, aby zrobiæ dla nich miejsce,
z nale¿ytym szacunkiem i konkretnym braniem pod uwagê ich krucho�ci, a tak-
¿e godno�ci�65. Takiego stanu rzeczy nie mo¿na ignorowaæ � przestrzega Ojciec
�wiêty � albowiem osoby starsze wraz ze sw¹ m¹dro�ci¹ i wiedz¹ s¹ bogactwem,
którego �wiadome odrzucenie prowadzi do recesji spo³eczeñstwa i cywilizacji,
która niesie z sob¹ wirusa �mierci66. Sytuacja ta wpisuje siê w ogólno�wiatow¹
tendencjê odrzucania osób bezproduktywnych, bêd¹cych ciê¿arem i zbêdnym
balastem, których � w rozumieniu tej zatrwa¿aj¹cej mentalno�ci � trzeba usun¹æ.
To wszechogarniaj¹ce przylgniêcie do kultury odrzucenia jest � zdaniem Fran-
ciszka � czym� strasznym i grzesznym, czym�, co k³óci siê z wielowiekow¹ tra-
dycj¹ Ko�cio³a, który zawsze wspiera³ kulturê blisko�ci wobec osób starszych
i wyra¿a³ gotowo�æ towarzyszenia im z mi³o�ci¹ w tym ostatnim etapie ¿ycia67.
�Ko�ció³ � poucza papie¿ � nie mo¿e i nie chce podporz¹dkowaæ siê mentalno-
�ci niecierpliwo�ci, a tym mniej obojêtno�ci i pogardy wobec staro�ci. Musimy
rozbudziæ zbiorowe poczucie wdziêczno�ci, uznania, go�cinno�ci, które sprawia-
j¹, ¿e cz³owiek starszy czuje siê ¿yw¹ czê�ci¹ swej wspólnoty. (�) Ko�ció³, wier-
ny S³owu Bo¿emu, nie mo¿e tolerowaæ tych wynaturzeñ. (�) Tam, gdzie nie ma
szacunku dla osób starszych, tam nie ma przysz³o�ci dla ludzi m³odych�68.

Staro�æ jest, zdaniem Franciszka, powo³aniem danym cz³owiekowi przez
Boga, który, w przeciwieñstwie do nieprzygotowanego duchowo i moralnie spo-
³eczeñstwa, nie odrzuca nikogo. Co wiêcej, to nieprzygotowanie dotyczy tak¿e
wspólnoty chrze�cijan, których duchowo�æ zosta³a �zaskoczona� kwesti¹ staro-
�ci i w zwi¹zku z tym koniecznym wydaje siê zarysowanie pewnych elementów
¿ycia duchowego osób starszych. Ojciec �wiêty przytacza zatem � w dalszych
s³owach katechezy � przyk³ady seniorów obchodz¹cych z³ote gody (piêædziesi¹-
t¹ rocznicê �lubu), którzy po�wiêcaj¹ siê dla innych, a którzy tak licznie przybyli
na plac �w. Piotra z okazji �Dnia osób starszych�69. Przywo³uje tak¿e w swoich
s³owach ewangeliczne postaci Anny i Symeona, którzy, mimo podesz³ego wie-
ku, rozpoznali dzieci¹tko Jezus i nabrali nowych si³ do tego, by o Nim �wiad-
czyæ i g³osiæ Jego chwa³ê. Stawiaj¹c za wzór tê £ukaszow¹ parê ma³¿eñsk¹, Pa-
pie¿ zwróci³ siê do audytorium takimi s³owy: �Drodzy dziadkowie, drogie osoby
starsze, wyruszmy drog¹ tych niezwyk³ych starców. Tak¿e i my stañmy siê tro-
chê «poetami modlitwy»: zasmakujmy w poszukiwaniu w³asnych s³ów, przy-
swójmy sobie te, jakich nas uczy S³owo Bo¿e. Modlitwa dziadków i osób star-

65 Franciszek, katecheza Stanowcze �NIE� dla odrzucenia starszych (04.03.2015), http://papiez.
wiara.pl/doc/2378261 [dostêp: 15.09.2015].

66 Por. tam¿e.
67 Por. tam¿e.
68 Tam¿e.
69 Por. Franciszek, katecheza Potrzebujemy osób starszych, którzy siê modl¹ (11.03.2015),

https://papiez.wiara.pl/doc/2387276 [dostêp: 15.09.2015].



76 MICHA£ JE¯EWSKI

szych jest wielkim darem dla Ko�cio³a! Jest bogactwem! Jest te¿ wielkim zastrzy-
kiem m¹dro�ci dla ca³ej spo³eczno�ci ludzkiej (�). Kto� musi tak¿e dla niej opie-
waæ Bo¿e znaki! G³osiæ Bo¿e znaki i modliæ siê za nich”70. I na to jest w³a�nie
dana staro�æ � konkluduje Franciszek � aby siê modliæ, bo nie ma nic piêkniej-
szego jak modlitwa osób starszych, która nieustannie oczyszcza serce z zatwar-
dzia³o�ci, egoizmu i niechêci, dodaj¹c równocze�nie otuchy m³odzie¿y, niejed-
nokrotnie poszukuj¹cej sensu ¿ycia i wiary. �To naprawdê misja dziadków,
powo³anie osób starszych. (�) Jak¿e chcia³bym Ko�cio³a, który rzuca wyzwanie
kulturze odrzucenia przeobfit¹ rado�ci¹ nowego u�cisku miêdzy lud�mi m³ody-
mi a osobami starszymi”71 � koñczy Papie¿ katechezê.

2.4 Wizja ma³¿eñstwa chrze�cijañskiego

W katechezach, w których papie¿ Franciszek mówi³ o poszczególnych osobach
i ich roli i znaczeniu w rodzinie (matce, ojcu, dziecku i osobie starszej), odnale�æ
mo¿na tak¿e w¹tki dotycz¹ce wizji ma³¿eñstwa chrze�cijañskiego. Pog³êbieniu tego
zagadnienia po�wiêci³ on tak¿e szereg kolejnych katechez, w których rozwa¿a³
kwestiê wychowania w rodzinie oraz analizowa³ i omawia³ poszczególne proble-
my, z jakimi boryka siê wspó³czesna rodzina. W jednej z kwietniowych katechez
Ojciec �wiêty zwróci³ uwagê na fakt, ¿e m³odzi ludzie nie chc¹ zawieraæ sakra-
mentalnych zwi¹zków ma³¿eñskich i wol¹ ¿yæ razem bez �lubu. Podkre�li³ ponad-
to, ¿e sytuacja taka ma coraz czê�ciej miejsce w�ród osób ochrzczonych, które to
nie maj¹ wystarczaj¹cego zaufania do instytucji ma³¿eñstwa i rodziny, a co gorsze,

w wielu krajach � jak wskazuj¹ statystyki � ro�nie liczba separacji przy jednocze-
snym spadku liczby dzieci. Powodem tej stopniowej rezygnacji ludzi m³odych
z tworzenia nieodwo³alnej wiêzi i z trwa³ej rodziny jest � zdaniem Franciszka �
wszechobecny trend kulturowy, w którym nie ma nic ostatecznego i definitywnego

a wszystko jest prowizoryczne i tymczasowe. A przecie¿ to w³a�nie dobre ¿ycie
chrze�cijañskich ma³¿onków i rodziny � wskazuje Papie¿ � jest najbardziej prze-
konuj¹cym �wiadectwem b³ogos³awieñstwa ma³¿eñstwa, u�wiêconego przez Boga,
który strzeg¹c tej wiêzi miêdzy kobiet¹ i mê¿czyzn¹, b³ogos³awi im od chwili stwo-
rzenia �wiata, staj¹c siê przez to �ród³em dobra i pokoju dla ca³ego ¿ycia ma³¿eñ-
skiego i rodzinnego72. �Drodzy bracia i siostry � wo³a zatem Franciszek � nie lê-
kajmy siê zaprosiæ Jezusa na �wiêto za�lubin i nie lêkajmy siê zaproszenia Jezusa
do naszego domu, aby z nami by³ i strzeg³ rodziny! A tak¿e Jego Matki Maryi!
Chrze�cijanie, gdy pobieraj¹ siê w Panu, przemieniaj¹ siê w skuteczny znak mi³o-
�ci Boga. Chrze�cijanie nie po�lubiaj¹ siê jedynie dla samych siebie: pobieraj¹ siê
w Panu dla dobra ca³ej wspólnoty, ca³ego spo³eczeñstwa�73.

70 Tam¿e.
71 Tam¿e.
72 Por. Franciszek, katecheza Biedna kobieta…
73 Tam¿e.
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Papie¿ przestrzega, ¿e obecna dewaluacja roli stabilnego i silnego zwi¹zku
ma³¿eñskiego nie pozostaje bez wp³ywu na ca³e spo³eczeñstwo i je¿eli �(�) nie
znajdziemy jakiego� wielkiego przyp³ywu sympatii dla tego przymierza, zdolne-
go ocaliæ nowe pokolenia od nieufno�ci i obojêtno�ci, to dzieci bêd¹ przychodzi-
³y na �wiat coraz bardziej z niego wykorzenione, pocz¹wszy od ³ona matczyne-
go�74. A tymczasem spo³eczeñstwu dzisiaj proponuje siê przeró¿ne � jak¿e
odleg³e od chrze�cijañskiego � modele rodziny i �ma³¿eñstwa�, a co za tym idzie,

promuje siê ró¿norakie � niejednokrotnie kontrowersyjne � paradygmaty wycho-
wania rodzinnego. Tradycyjna rodzina za� jest przez wspó³czesnych kontestato-

rów i reformatorów, którzy zajmuj¹ niejednokrotnie miejsce rodziców nawet
w najbardziej intymnych aspektach edukacji, czêsto oskar¿ana o autorytaryzm
i deprawacjê, konformizm oraz represjê uczuciow¹ generuj¹c¹ konflikty75. �To
prawda � mówi Ojciec �wiêty � powsta³ otwarty roz³am miêdzy rodzin¹ a spo³e-
czeñstwem, miêdzy rodzin¹ a szko³¹, zerwano pakt edukacyjny. W ten sposób
nasta³ kryzys w przymierzu wychowawczym spo³eczeñstwa z rodzin¹, poniewa¿
podwa¿ono wzajemne zaufanie�76. Z drugiej jednak strony � optymistycznie kon-
kluduje Franciszek � mi³o�æ Chrystusa dope³nia to, co wpisane jest w naturê cz³o-
wieka i dlatego, mimo przeciwno�ci wspó³czesnych trendów wrogich tradycyj-
nej chrze�cijañskiej rodzinie, mamy wiele wspania³ych przyk³adów i �wiadectw
rodziców, którzy, pe³ni ludzkiej m¹dro�ci, ukazuj¹, i¿ podstaw¹ prawid³owo ro-
zumianego humanizmu jest dobre wychowanie rodzinne. Id¹c za wzorem tych¿e
rodziców, inni ojcowie i matki powinni na nowo w pe³ni podj¹æ swoje role edu-
kacyjne, powracaj¹c ze swego �wygnania� wychowawczego, by dziêki ³asce
Bo¿ej okazaæ swym dzieciom wiêcej mi³o�ci, delikatno�ci i cierpliwo�ci77.

Aby jednak ma³¿eñstwo chrze�cijañskie mog³o w pe³ni rozkwitn¹æ i przy-
nie�æ spodziewane owoce, musi byæ poprzedzone rozwa¿nym okresem narze-
czeñstwa, które jest �(�) czasem, kiedy dwoje wezwanych jest do podjêcia po-
wa¿nej pracy nad mi³o�ci¹: pracy wspólnej, zaanga¿owanej, zmierzaj¹cej do
g³êbi. Jest to czas � mówi Papie¿ � stopniowego odkrywania siebie nawzajem
(�). Przymierza mi³o�ci miêdzy mê¿czyzn¹ a kobiet¹, przymierza na ca³e ¿ycie
nie organizuje siê naprêdce, nie tworzy siê z dnia na dzieñ, nie ma ekspresowego
ma³¿eñstwa. (�) Narzeczeñstwo jasno okre�la wolê wspólnego strze¿enia cze-
go�, czego nigdy nie mo¿na kupiæ lub sprzedaæ, zdradziæ czy porzuciæ, niezale¿-
nie od tego, jak bardzo kusz¹ca by³aby oferta”78. W dalszych s³owach katechezy

74 Franciszek, katecheza O przywróceniu �
75 Por. Franciszek, katecheza Wychowanie rodzinne jest podstaw¹ humanizmu (20.05.2015),

http://papiez.wiara.pl/doc/2493069 [dostêp: 15.09.2015].
76 Tam¿e.
77 Por. tam¿e.
78 Franciszek, katecheza Narzeczeñstwo czasem wprowadzania w dary duchowe (27.05.2015),

http://papiez.wiara.pl/doc/2506323 [dostêp: 15.09.2015].
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Franciszek przestrzega wiernych, aby pamiêtali o ró¿nicy pomiêdzy stanem ma-
³¿eñskim a narzeczeñskim, albowiem, jak pokazuje do�wiadczenie, wiele par

niepo³¹czonych sakramentalnym wêz³em ma³¿eñskim, które przez d³ugi czas
mieszkaj¹ razem � niejednokrotnie utrzymuj¹c relacje intymne � nie zna siê tak
naprawdê nawzajem i dlatego �(�) trzeba doceniæ okres narzeczeñstwa, jako
czas wzajemnego poznania i dzielenia swoich planów ¿yciowych�79. Koñcz¹c to
cykliczne �rodowe spotkanie z wiernymi, Papie¿ zachêci³ wszystkich narzeczo-
nych, by nie pomijali tego � jak¿e istotnego � etapu wzajemnej pielgrzymki,

podczas której dojrzewaj¹ wspólnie krok po kroku, poniewa¿ okres ten mo¿e byæ
równie¿ �(�) czasem wprowadzenia w dary duchowe, którymi Pan za po�red-
nictwem Ko�cio³a ubogaca perspektywê nowej rodziny, która przygotowuje siê
do ¿ycia, Jego b³ogos³awieñstwem�80.

2.5 Problemy rodzin we wspó³czesnym �wiecie

S³abo�æ rodziny w warunkach ¿ycia wystawiaj¹cych j¹ na próbê � to temat
przewodni kilku kolejnych katechez, w których Ojciec �wiêty pochyli³ siê nad
problemami wspó³czesnej rodziny, a do których zaliczy³: ubóstwo, wojnê, cho-
robê, �mieræ i rozbicie ma³¿eñstwa. Wy¿ej wspomniany blok tematyczny zainau-
gurowany zosta³ 3 czerwca 2015 roku, w którym Papie¿, rozpoczynaj¹c kateche-
zê, powiedzia³, ¿e �rodzina napotyka na wiele problemów, które wystawiaj¹ j¹
na próbê�81. Jednymi z takich prób s¹ ubóstwo i wojna, któr¹ Franciszek okre�li³
mianem �matki wszelkiego ubóstwa�. Przy tej okazji zwróci³ siê on z napomnie-
niem do wszystkich chrze�cijan i przypomnia³ o powinno�ci towarzyszenia
i pomocy rodzinom do�wiadczanym przez ubóstwo. Przywo³uj¹c cytat z Ksiêgi
Syracha (Syr 4,1-5), po raz kolejny wezwa³ Ko�ció³ do przyjêcia ubogiego mo-
delu ¿ycia82 oraz przypomnia³, ¿e jako matka nie mo¿e on zapominaæ o dramacie
i bólu swoich dzieci83. Kolejnym wyzwaniem, wobec którego staje wspó³czesna
rodzina, jest choroba. S³abo�æ i cierpienie jest bowiem do�wiadczeniem �(�)
naszej krucho�ci, które prze¿ywamy g³ównie w rodzinie, pocz¹wszy od dzieciñ-
stwa, a nastêpnie zw³aszcza jako osoby starsze, kiedy pojawi¹ siê problemy fi-

79 Tam¿e.
80 Tam¿e.
81 Franciszek, katecheza Byæ bli¿ej rodzin do�wiadczanych przez ubóstwo (03.06.2015), http:

//papiez.wiara.pl/doc/2519616 [dostêp: 15.09.2015].
82 Trosce pasterskiej i wyk³adni teologiczno-doktrynalnej papie¿a Franciszka w kwestiach cier-

pienia, ubóstwa i nêdzy cz³owieka we wspó³czesnym �wiecie po�wiêcona by³a refleksja autora ni-
niejszego artyku³u, opublikowana w pracy zbiorowej pod red. ks. Arkadiusza Wuwera. Zob.
M. Je¿ewski, Ko�ció³ ubogi i dla ubogich. Ubóstwo w nauczaniu kard. J. M. Bergoglio/papie¿a
Franciszka, w: Sprawiedliwo�æ i mi³o�æ spo³eczna. Refleksja interdyscyplinarna w 90-lecie (Archi-
)diecezji Katowickiej, red. A. Wuwer, Katowice 2015, s. 265-284.

83 Por. Franciszek, katecheza Byæ bli¿ej�
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zyczne�84. Okres choroby � podkre�li³ Papie¿ � niejednokrotnie wzmacnia wiêzy
rodzinne, staj¹c siê dla dzieci i wnuków szko³¹ ¿ycia, a dla wspólnoty chrze�ci-
jañskiej okazj¹ do pomocy i modlitwy w intencji chorych85.

S³abo�æ, cierpienie, choroba i �mieræ to do�wiadczenia, które dotykaj¹
wszystkie rodziny � bez wyj¹tku. I w³a�nie kwestii �mierci w rodzinie obecny
Biskup Rzymu po�wiêci³ jedn¹ z czerwcowych audiencji generalnych. Na pocz¹t-
ku swoich rozwa¿añ powiedzia³ on, ¿e szczególnie przejmuj¹ce s¹ sytuacje,

w których rodzice trac¹ swoje dzieci, ale i te, w których to dzieci trac¹ jednego lub
obojga rodziców. �W takich przypadkach � mówi³ Papie¿ � �mieræ jest jak czarna
dziura, która otwiera siê w ¿yciu rodzin i której nie potrafimy w ¿aden sposób
wyja�niæ�86. Wiele jednak rodzin chrze�cijañskich, pogr¹¿onych niejednokrotnie

w straszliwej ¿a³obie, potrafi okazaæ w akcie wiary, ¿e �mieræ nie ma ostatniego
s³owa, albowiem Chrystus zwyciê¿y³ j¹ raz na zawsze, a zatem ich zmarli bliscy s¹
w rêkach Boga. Do�wiadczenie ¿a³oby � wspierane przez wiarê i nadziejê � wp³y-
wa czêsto na wzmocnienie solidarno�ci wiêzi rodzinnych, a ponadto prowadziæ
mo¿e do braterskiego otwarcia siê na cierpienia innych rodzin. �Rodziæ siê i odro-
dziæ w nadziei � to nam daje wiara�87 – mówi Franciszek i dlatego stajemy dzi�
przed konieczno�ci¹ wyra¿ania w sposób bardziej konkretny sensu naszej wiary
w obliczu rodzinnego do�wiadczenia ¿a³oby. Koñcz¹c katechezê, Ojciec �wiêty
zwróci³ siê do wiernych takimi s³owy: �Dzie³o mi³o�ci Boga jest silniejsze ni¿ dzie-
³o �mierci. To w³a�nie tej mi³o�ci powinni�my staæ siê pracowitymi wspólnika-
mi, z nasz¹ wiar¹! (�) Jezus przywróci nas wszystkim w rodzinie�88.

Kolejnym problemem, przed którym staje wspó³czesna rodzina, jest z³o wy-
rz¹dzane w obrêbie wspó³¿ycia rodzinnego, którego �ród³ami s¹ upokarzaj¹ce
mi³o�æ s³owa i czyny rodz¹ce arogancjê, wrogo�æ i pogardê, które w efekcie pro-
wadz¹ do g³êbokiego rozdarcia oddzielaj¹cego ma³¿onków89. �Ogo³ocenie mi³o-
�ci ma³¿eñskiej szerzy urazê w relacjach. I czêsto dezintegracja «spada» na barki
dzieci. (�) A s¹ to urazy, które pozostawiaj¹ �lady na ca³e ¿ycie�90. Kiedy dusza
rodziny doznaje zranienia � kontynuuje swe rozwa¿ania Franciszek � to infekcja
zara¿a powoli wszystkich i choroba zaczyna toczyæ ca³¹ wspólnotê rodziny, któ-
ra niczym zespó³ naczyñ po³¹czonych tworzy jeden organizm, albowiem �m¹¿
i ¿ona s¹ jednym cia³em. Ale ich dzieci s¹ cia³em z ich cia³a (�) i kiedy mê¿-

84 Franciszek, katecheza Szko³a choroby i cierpienia (10.06.2015), http://papiez.wiara.pl/doc/
2533432 [dostêp: 15.09.2015].

85 Por. tam¿e.
86 Franciszek, katecheza Mrokowi �mierci trzeba stawiæ czo³a trudem mi³o�ci (17.06.2015),

http://papiez.wiara.pl/doc/2547823 [dostêp: 15.09.2015].
87 Tam¿e.
88 Tam¿e.
89 Por. Franciszek, katecheza Jak na rozbite rodziny patrzy Bóg? (24.06.2105), http://pa

piez.wiara.pl/doc/2560199 [dostêp: 15.09.2015].
90 Tam¿e.
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czyzna i kobieta stali siê jednym cia³em, to wszystkie rany i wszelkie niewierno-
�ci ojca i matki oddzia³uj¹ na sam¹ istotê ¿ycia dzieci�91. Istniej¹ wszak¿e przy-
padki � zaznaczy³ Papie¿ � moralnie uzasadnionej i usprawiedliwionej koniecz-
no�ci zaistnienia separacji ma³¿onków, której celem jest ochrona jednego
z ma³¿onków lub dzieci przed zastraszeniem, przemoc¹, poni¿aniem i wykorzy-
stywaniem, a tak¿e przed wyobcowaniem i obojêtno�ci¹. Rozbicie rodziny pro-
wadziæ mo¿e jednak w konsekwencji do powstawania nieprawid³owych sytuacji
rodzinnych, w których dzieci niejednokrotnie staj¹ siê zak³adnikami92.

Nie mo¿na zapominaæ � przestrzega Franciszek � ¿e obok ma³¿onków, któ-
rzy chc¹c byæ w zgodzie z przysiêg¹ ma³¿eñsk¹, w sytuacji separacji pozostaj¹
sami, ¿yj¹ równie¿ osoby, które na skutek nieodwracalnego rozpadu ma³¿eñstwa
podjêli ¿ycie w nowych zwi¹zkach. Problem ten sta³ siê w³a�nie przedmiotem
rozwa¿añ Ojca �wiêtego podczas �rodowej audiencji generalnej w pierwszych
dniach sierpnia 2015 roku, któr¹ rozpocz¹³ on s³owami: �Ko�ció³ dobrze wie, ¿e
taka sytuacja jest sprzeczna z chrze�cijañskim sakramentem. Jednak jego spoj-
rzenie nauczyciela zawsze czerpie z serca matki; serca, które o¿ywiane Duchem
�wiêtym zawsze poszukuje dobra i zbawienia osób�93. W dalszych s³owach Pa-
pie¿ zaznaczy³, ¿e osoby rozwiedzione, ¿yj¹ce w nowych zwi¹zkach, s¹ nadal
czê�ci¹ Ko�cio³a i nie podlegaj¹ w ¿adnym wypadku ekskomunice, dlatego te¿
ca³a wspólnota wierz¹cych powinna staraæ siê o autentyczne przyjêcie takich
osób, których obowi¹zkiem chrze�cijañskim jest wychowanie swoich dzieci do
¿ycia w wierze94. �St¹d � koñczy swe rozwa¿ania Franciszek � powtarzaj¹ce siê
wezwanie pasterzy do okazywania otwarcia i konkretnej gotowo�ci wspólnoty,
by ich przyj¹æ i dodaæ im otuchy, ¿eby ¿yli i coraz bardziej rozwijali sw¹ przy-
nale¿no�æ do Chrystusa i do Ko�cio³a, przez modlitwê, s³uchanie S³owa Bo¿ego,
uczestnictwo w liturgii, chrze�cijañskie wychowanie dzieci, mi³osierdzie i pos³u-
gê ubogim, zaanga¿owanie na rzecz sprawiedliwo�ci i pokoju�95. Nale¿y zauwa-
¿yæ w tym miejscu, ¿e zacytowana powy¿ej wypowied� jasno wskazuje na brak
aprobaty i akceptacji przez G³owê Ko�cio³a na jakiekolwiek próby dekonstrukcji
katolickiej nauki o ma³¿eñstwie w kwestii dopuszczenia osób rozwiedzionych �
¿yj¹cych w nowym zwi¹zku � do Komunii �wiêtej. G³os ten jest o tyle istotny,
¿e � jak wcze�niej wspomniano � impulsem do zajêcia siê przez Ojca �wiêtego
Franciszka tematem rodziny i ma³¿eñstwa chrze�cijañskiego by³ rozpoczêty pod
koniec roku 2014 synod biskupów, w toku którego rozgorza³a gor¹ca dyskusja
m.in. nad powy¿sz¹ kwesti¹.

91 Tam¿e.
92 Tam¿e.
93 Franciszek, katecheza Papie¿ o rozwiedzionych w nowych zwi¹zkach (05.08.2015), http://

papiez.wiara.pl/doc/2623124 [dostêp: 15.09.2015].
94 Por. tam¿e.
95 Tam¿e.
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Analiza tre�ci tej sierpniowej katechezy Ojca �wiêtego spina w pewn¹ klam-
rê ca³y tekst artyku³u, koñcz¹c rozwa¿ania autora nad wyk³adni¹ teologicznomo-
raln¹ papie¿a Franciszka w kwestii ma³¿eñstwa chrze�cijañskiego i rodziny. Ro-
dziny, któr¹ w jednym ze swych wyst¹pieñ u pocz¹tków swego pontyfikatu
nazwa³ on �rodkiem zapobiegaj¹cym dezintegracji spo³ecznej, stanowi¹cym pod-
stawê jego wspó³istnienia96. Podsumowaniem niniejszej refleksji i postawieniem
przys³owiowej kropki nad �i� w przes³aniu Franciszka do wspólnoty Ko�cio³a,

niech bêd¹ � po raz ostatni zacytowane w tym tek�cie � s³owa obecnego Biskupa
Rzymu, który powiedzia³: �Ka¿da rodzina chrze�cijañska, tak jak Maryja i Józef,
mo¿e przede wszystkim przyj¹æ Jezusa, s³uchaæ Go, rozmawiaæ z Nim, strzec Go,
chroniæ Go, wraz z Nim wzrastaæ i w ten sposób czyniæ �wiat lepszym. (�)
Rodzina z Nazaretu zobowi¹zuje nas do odkrycia na nowo powo³ania i misji ro-
dziny, ka¿dej rodziny. (�) Przyj¹æ Jezusa w rodzinie w dzieciach, w mê¿u, ma-
³¿once, dziadkach, aby Jezus w niej by³, (�) aby ta rodzina wzrasta³a ducho-
wo�97.

ABSTRACT

The author of this paper dwells on the picture of Pope Francis�s pastoral concern and
theological and moral interpretation of issues related to family and Christian marriage in the modern
world from the perspective of over two years of the Pope�s pontificate. The paper was prepared
based on the analysis of religious instructions given by Pope Francis in the years 2014-2015. The
reflection consists of two parts. The first part � the shorter one � is of historiographic nature and
presents a contribution of the Magisterium of the Catholic Church to the development of
a theological and moral doctrine related to marriage and family, with a particular emphasis put on
the role of Francis�s predecessors � popes: Paul VI, Saint John Paul II and Benedict XVI. The
second, most essential ,part of this paper refers to the teachings of the present Bishop of Rome and
is based on the analysis of selected words uttered by the Pope in the course of the Wednesday
Catechesis in the years 2014-2015, which include a quite clear theological and moral interpretation
of the modern family. Francis�s deliberations were mainly focused on the role and function of
women and men (mother and father), children and the elderly in the family. Many words were
devoted to the concept of the Christian marriage and problems to be faced by the family in the
modern world.

Keywords
Pope Francis, Jorge Mario Bergoglio, family, Christian marriage,

catechesis, family studies

96 Por. Franciszek, Przemówienie do wspólnoty Varginha (25.07.2014), http://w2.vatican.va/
content/francesco/pl/speeches/2013/july/documents/papa-francesco_20130725_gmg-comunita-vargin
ha.html [dostêp: 15.09.2015].

97 Franciszek, katecheza Przyj¹æ, s³uchaæ�
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