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 Podobnie jak w roku ubiegłym w naszej diecezji odbyły się spotkania kolędowe z 

kapłanami w dekanatach, w Domu Diecezjalnym i w Domu Emerytów. W spotkaniach tych 

biskupowi towarzyszył ks. dr Piotr Arbaszewski, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin 

w diecezji drohiczyńskiej i jednocześnie proboszcz parafii Zembrów. Każde spotkanie 

składało się z trzech części: rozpoczynała je modlitwa kolędowa, następnie dyskutowano na 

temat przygotowania do małżeństwa i duszpasterstwa rodzin, a na koniec następowała  agapa.  

 Spotkanie prowadził ks. dr Piotr Arbaszewski. Nawiązywał często do papieża 

Franciszka, który, zwołując dwa Synody Biskupów w 2014 i 2015 roku, wezwał Kościół do 

refleksji nad powołaniem i misją rodziny we współczesnym świecie. Wśród wielu ważnych 

tematów, które podjęto podczas obydwu synodów, była również troska Kościoła o właściwe 

przygotowanie osób mających zawrzeć sakramentalny związek małżeński. Nie jest tajemnicą, 

że instytucja małżeństwa a zatem i rodzina, przeżywa w kulturze europejskiej ogromny 

kryzys. Skuteczność zatem pomocy małżeństwu i rodzinie –  jak podkreślał  ks. Arbaszewski 

– wymaga, aby została udoskonalona katecheza przedmałżeńska, która stanowi integralną 

część duszpasterstwa zwyczajnego. Należy w niej dokładnie uwzględniać trzy etapy 

wskazane przez adhortację Familioris consortio: przygotowanie dalsze, dokonujące się przez 

przekazywanie wiary i wartości chrześcijańskich we własnej rodzinie; przygotowanie bliższe, 

które zbiega się z programami katechezy i doświadczeniami formacyjnymi przeżywanymi we 

wspólnocie kościelnej; przygotowanie bezpośrednie do małżeństwa, stanowiące część 

szerszego procesu, któremu kierunek nadaje powołanie do małżeństwa. W dyskusji, w czasie 

spotkań kolędowych, zauważono i podkreślono potrzebę poszerzenia tematów formacyjnych 

poruszanych na kursach przedmałżeńskich, tak aby stały się one drogą wychowania do wiary 

i miłości, włączoną w proces wtajemniczenia chrześcijańskiego. Dlatego wskazywano na 

potrzebę rozeznania powołania osobistego i powołania pary narzeczonych. Ważne jest zatem, 

żeby do przygotowań do małżeństwa włączyły się, a także prowadziły je, pary małżeńskie, 

które mogłyby towarzyszyć narzeczonym przed ślubem oraz w pierwszych latach ich 

wspólnego życia małżeńskiego.  

 



Kilka myśli i wniosków ze spotkań 

 

  – w kwestii małżeństwa należy odczytywać zamysł Boży (nie budować modeli 

małżeństwa według własnego upodobania czy istniejącej mody). Małżeństwo jest jedną z 

dróg do świętości i do zbawienia 

  – niesakramentalny związek mężczyzny i kobiety nie jest wzbogacony darem 

sakramentalnym pochodzącym od Boga, czyli brak mu daru miłości Bożej, miłości, która po 

zranieniu – w przeciwieństwie do miłości tzw. ludzkiej – nie zamyka serca przed tym, kto ją 

zranił, lecz nadal jest z nim i go kocha, cierpiąc z powodu jego dramatu duchowego  

  – wolne związki są nie tylko sygnałem braku poczucia wstydu czy grzechu, ale przede 

wszystkim brakiem poczucia miłości    

  – małżeństwo stanowi podstawę rodziny, od początku do końca jej istnienia.  

Małżonkowie są naturalnymi i niezbędnymi sprzymierzeńcami duszpasterza w prowadzeniu 

duszpasterstwa rodzin 

  – małżonkowie powinni być świadomi, że nikt, nawet ich dziecko, nie może osłabiać, 

przesłaniać ani niszczyć ich miłości małżeńskiej. Miłość małżeńska jest zawsze potrzebna 

zarówno samym małżonkom jak i ich dzieciom 

  – nie należy przenosić do życia społecznego (małżeńskiego) mentalności 

bezrefleksyjnego wyrzucania zepsutych przedmiotów, bez próby ich naprawienia. Mechanizm 

jest następujący: zepsuty przedmiot odrzucam i biorę (kupuję) nowy, ale nie wolno tak 

postępować z małżonkiem 

  – nie można mylić małżeństwa, jakiego chciał Bóg, z każdym innym rodzajem 

związku 

   – myśląc i rozmawiając o związku małżeńskim nie należy  prowadzić dyskusji z 

myślą o małżeństwie wynikającym z zamysłu Bożego w obszarze dowolnego modelu 

związku, nie mającego nic wspólnego z małżeństwem sakramentalnym. Wchodząc na teren 

obcy w rozmowie, przyjmujemy myślenie i zasady zwolenników danego modelu 

  – księża wicedziekani przejmują odpowiedzialność za sprawy Duszpasterstwa Rodzin 

i Caritas na terenie swego dekanatu, zachowując ścisłą współpracę z każdorazowym 

dyrektorem Diecezjalnego Duszpasterstwa Rodzin oraz dyrektorem Diecezjalnej Caritas    

    – należy prowadzić przygotowanie do małżeństwa dalsze, bliższe i bezpośrednie na 

terenie każdego dekanatu 

 



 Bardzo dziękuję ks. dr. Piotrowi Arbaszewskiemu, dyrektorowi Wydziału 

Duszpasterstwa Rodzin w diecezji drohiczyńskiej za moderowanie dyskusji, księżom 

dziekanom za przygotowanie spotkania, ojcom duchownym za prowadzenie nabożeństw, 

wszystkim kapłanom za aktywny udział w rozmowach a gospodarzom za gościnne przyjęcie.  
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        Biskup Drohiczyński 

 


