1. Jakie konkretne działania należy podjąć w trosce o osoby żyjące w związkach nieregularnych?
Biskup/Instytucje diecezjalne
- Organizowad rekolekcje, dni skupienia
dla takich osób
- Poradnictwo prawne w sprawach np.
stwierdzenia nieważności poprzednich
związków
- Modlitwa za osoby żyjące w związkach
nieregularnych
- Nie nadużywad instytucji stwierdzenia
nieważności małżeostw
sakramentalnych

Parafia
Duszpasterze

Świeccy

- Rozeznawanie sytuacji
poszczególnych rodzin podczas
kolędy
- Zachęcad do zawarcia sakramentu
małżeostwa jeśli nie ma przeszkód
- Zachęcad do udziału we Mszy św.
- Modlid się w intencji takich osób
- Organizowad dla nich dni
skupienia w parafii np. 2 x w roku
- Podczas rekolekcji parafialnych
przeznaczyd przynajmniej jedną
naukę dla związków
nieregularnych
- Udzielad pomocy w sprawach
prawnych np. w kontakcie z Kurią
w sprawach o stwierdzenie
nieważności małżeostwa
- Informowad o możliwości tzw.
„białego małżeostwa” głównie
pary w starszym wieku
- Nie utrudniad dostępu do
sakramentów dzieciom z takich
związków
- Nie potępiad, nie dyskryminowad
jeśli chcą się zaangażowad w
działalnośd grup parafialnych

- Modlid się w intencji takich osób
- Dawad dobry przykład życia małżeostw
sakramentalnych
- Zachęcad do zawarcia małżeostw
sakramentalnych, gdy nie ma
przeszkód
- Zachęcad do uczestnictwa we Mszach
św. rekolekcjach, dniach skupienia
- Nie potępiad, nie uważad ich za
gorszych od siebie
- Zachęcad do włączania się w
działalnośd grup parafialnych

Rodzina
- Modlitwa w intencji takich osób
- Szukad rozwiązao najlepszych dla
konkretnej sytuacji
- Zachęcad do zawarcia sakramentalnego
małżeostwa gdy nie ma przeszkód
- Dawad dobry przykład życia małżeostwa
sakramentalnego
- Zachęcad do udziału w rekolekcjach,
dniach skupienia, podtrzymywania
więzi z Kościołem

2. Jakie konkretne działania należy podjąć, aby nie dopuścić do degradacji duchowej, w której łatwo wejść w różne związki nieregularne?
Biskup/Instytucje diecezjalne

Parafia
Duszpasterze

- Ukazywanie wartości rodziny
katolickiej
- Modlitwa za rodziny zagrożone
rozpadem
- Rekolekcje wyjazdowe dla całych
rodzin (oazy)

- Ukazywanie wartości rodziny
katolickiej
- Zachęcanie do korzystania z
sakramentów całymi rodzinami
- Wspólna modlitwa za rodziny
(np. Różaniec, adoracja)
- Wyjazdy – rekolekcje,
pielgrzymki dla całych rodzin
- Duszpasterstwo młodzieży

Świeccy
- Dawanie dobrego przykładu życia
małżeoskiego
- Wychowywanie dzieci do
odpowiedzialności i dojrzałości, życia
zgodnego z Bożymi przykazaniami
- Przekazywanie wiary w rodzinach
- Udział w grupach działających przy
parafii
- Własna formacja

Rodzina
- Wspólna modlitwa rodzinna
- Życie sakramentalne całej rodziny
- Dawanie dobrego przykładu życia
rodzinnego, sakramentalnego
- Przekazywanie wiary dzieciom
- Wychowywanie dzieci do życia zgodnego
z Bożymi przykazaniami
- Zachęcanie do udziału w grupach
parafialnych

3. Wolne wnioski
Biskup/Instytucje diecezjalne

Parafia
Duszpasterze

Świeccy

Rodzina

