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Gliwice dn. 27.03.2017 

 

Podsumowanie ankiet presynodalnych Duszpasterstwa Rodzin 

 

 Komisja do Spraw Rodzin I Synodu Gliwickiego przekazuje do Parafialnego Zespołu 
Synodalnego podsumowanie ankiet presynodalnych wypełnionych przez wiernych i prezbiterów 
diecezji gliwickiej. Sugestie przekazane przez zespoły parafialne zostały ujęte w dokumencie 
zawierającym zarządzenia i zalecenia mającym poprawić funkcjonowanie duszpasterstwa na rzecz 
małżeństw i rodzin naszej diecezji. Ankietę presynodalną wypełniło i odesłało 110 Parafialnych 
Zespołów Synodalnych. 

 Większość parafii (107) realizuje formację małżonków okazyjnie poprzez rekolekcje parafialne, 
pielgrzymki, festyny rodzinne, skupienia, konferencje, warsztaty i spotkania dla żon, mężczyzn oraz 
rodziców przy okazji przygotowywania dzieci do sakramentów. W około 30 parafiach działają 
wspólnoty obejmujące stałą formacją małżonków i rodziców,  takie jak: Domowy Kościół, Rodziny 
Szensztackie, Spotkania  Małżeńskie, Różaniec Rodziców, SNE, Droga Neokatechumenalna, Rodziny 
Oblackie,  SRK, Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego, Żernicki Wieczernik. 

W ramach niżej wymienionych spotkań z rodzicami są przekazywane treści dotyczące więzi 
w małżeństwie i rodzinie w formie katechezy, nauki, pogadanki, pytań-odpowiedzi (107 odpowiedzi): 

- Chrzest - 102 parafie (95,3%) 
- I Komunia św. - 107 parafii (100%) 
- Bierzmowanie - 89 parafii(83,2%) 
- Inne propozycje - 18 parafii (16,8%) 

Jako najskuteczniejsze sposoby przekazywania parafianom informacji o propozycjach formacji dla 
małżeństw były wymieniane: ogłoszenia parafialne, gazetka parafialna, strona internetowa parafii, 
plakaty, informacje w gablocie. Do nietypowych form należały: lista mailingowa, SMS-y, indywidualne 
zaproszenia np. w czasie odwiedzin duszpasterskich lub przy okazji spowiedzi św., listy i ulotki 
przekazywane do skrzynek pocztowych, osobiste zaproszenie członków wspólnot. 

Zwyczajna forma duszpasterstwa prowadzona jest przy okazji indywidualnych spotkań w kancelarii 
lub kolędy: 

- osób będących w związkach nieregularnych jest prowadzone w 15 parafiach, 
- par niepłodnych w 9 parafiach, 
- rodziców po stracie dziecka w 16 parafiach. 

Poza pojedynczymi przypadkami nie ma realizowanej stałej formacji w/w osób. Większość 
duszpasterzy nie zgłasza potrzeby, aby taka formacja musiałaby być prowadzona w parafii, może ona 
być prowadzona dla dekanatu czy rejonu. 

W 106 parafiach istnieje możliwość odnowienia przyrzeczeń małżeńskich przy okazji rekolekcji, misji 
parafialnych, Niedzieli Świętej Rodziny, rocznic i jubileuszy małżeńskich. 

Większość kapłanów oczekuje od Duszpasterstwa Rodzin lepszego przekazu informacji 
o podejmowanych działaniach oraz dostępu do specjalistów. Były również sygnalizowane potrzeby 
systematycznych spotkań, konferencji i nabożeństw w ramach dekanatu, rejonu, organizowanych 
przez przedstawicieli DR dla kapłanów i małżonków. 

Wierni oczekują od DR stworzenia kilku miejsc w diecezji z fachową, specjalistyczną pomocą dla 
małżonków i rodzin. Organizowania w ramach parafii, dekanatu przynajmniej raz w roku spotkań lub 
warsztatów nt. małżeństwa i rodziny.  
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Problemy związane z rodziną w parafiach diecezji, to: sekularyzacja, zaniedbywanie życia religijnego, 
wyjazdy zarobkowe, długie i nienormowane godziny pracy również w niedziele i święta, bezrobocie, 
problemy mieszkaniowe, uzależnienia, niedojrzałość do pełnienia roli małżonka i/lub rodzica, 
materializm, związki nieformalne, nieumiejętność budowania więzi w rodzinie i komunikowania się. 

30 procent (33) parafii realizuje bliższe przygotowanie do małżeństwa i rodziny, jednak niezgodnie 
z wytycznymi Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin. Przeważnie jest to forma przy okazji różnych 
spotkań młodzieży w parafii np. oaza, KSM, Rodzina Młodzieży Franciszkańskiej, SNE, Wspólnota 
Niniwa, Toszecka Grupa Młodych. Grupy te prowadzone są przez kapłanów, katechetów, liderów 
danych wspólnot. Liczą od kilku do kilkudziesięciu uczestników. Tylko w 7 parafiach spotkania te mają 
formę obowiązkową.  Tam gdzie odbywają się spotkania dla młodzieży w 60 % przypadków jest 
realizowana tematyka dotycząca czystości przedmałżeńskiej i odkrywania powołania. 

W 49 parafiach jest realizowane bezpośrednie przygotowanie do sakramentu małżeństwa, jednak 
w 17 parafiach nie jest ono realizowane zgodnie z wytycznymi Duszpasterstwa Rodzin Diecezji 
Gliwickiej (minimum programowe z 2014r.) Nieprawidłowości dotyczą: tematów katechez, ilości 
spotkań, osób prowadzących, finansowego pokrywania kosztów przygotowania do sakramentu 
małżeństwa.  Około 94 % narzeczonych uczestniczy w indywidualnych spotkaniach z doradcą życia 
rodzinnego z ważną misją kanoniczną. W skupieniu dla narzeczonych uczestniczy 71 %. 28 parafii 
oferuje alternatywne formy bezpośredniego przygotowania do sakramentu małżeństwa: spotkania 
indywidualne z kapłanem lub weekendy dla narzeczonych. 

W większości przypadków narzeczeni rozpoczynają przygotowanie do zawarcia małżeństwa na 6 do 
12 miesięcy przed ślubem. Około 30 parafii informuje, że zdarzają się pary zgłaszające się 3 miesiące 
przed ślubem. 

56 parafii posiada Poradnię Życia Rodzinnego, która zaspokaja potrzeby parafian. W 40% parafii 
zwłaszcza w  miastach dostrzega się potrzebę dyżurowania dodatkowych specjalistów (prawnika, 
psychologa, pedagoga, terapeuty) w ramach dekanatu lub rejonu. 

1/3 parafii stwierdza, że nie ma dekanalnego duszpasterza rodzin lub że jego zadnie jest nie 
wystarczająco wypełniane. 

88 parafii przekazuje na bieżąco lub osobom zainteresowanym informacje o możliwości korzystania 
z pomocy Diecezjalnej Poradni Życia Rodzinnego. 

Na 107 udzielonych odpowiedzi tylko w 7 parafiach nie obchodzi się, w szczególny sposób, Dnia 
Świętości Życia. W 55% przypadków obchody te połączone są z propagowaniem idei Duchowej 
Adopcji Dziecka Poczętego w czasie mszy św. lub specjalnego nabożeństwa. W kilku parafiach 
dodatkowo jest błogosławieństwo matek oczekujących dziecka, specjalna homilia lub katecheza.   

Na terenie dwóch parafii znajduje się grób dziecka nienarodzonego w diecezji gliwickiej. 62 parafie 
mają praktykę pochówku dzieci zmarłych przed narodzinami, pozostałe parafie nie spotkały się z taką 
sytuacją. 

13 parafii potwierdza, że ich parafianie korzystali z pomocy Funduszu Obrony Życia. 82 parafie 
informuje zainteresowane samotne matki (oczekujące lub wychowujące dziecko) o możliwości 
skorzystania z Domu Samotnej Matki. W większości przypadków (ok. 90 %) oferuje pomoc duchową, 
materialną za pośrednictwem parafialnego Caritas. 

48 parafii udziela zainteresowanym osobom informacje o diecezjalnym punkcie adopcyjnym. 
 


