
Protokół ze Spotkania Parafialnego Zespołu Synodalnego 

 

Data Spotkania 21.11.2018 

Temat Spotkania/Zgodnie z konspektem/ Kryzysy wspólnoty rodzinnej 
 
 

Parafia Pw. Wszystkich Świętych w Straszęcinie 

Dekanat :  Dębica Zachód 

Lista Obecności 
1. Przewodniczący – Ks. Bogusław Czech  
2. Zastępca Przewodniczącego 

 - Ks. Bernard Budacz 
 - Ks. Edward Marcinkiewicz 
 - Ks. Mariusz Semla 
 - Grzegorz Horosz 

3. Sekretarz – Lucyna Kasperek 
4. Członkowie 

  - Maria Bodzioch 
  - Janina Dec 
  - Halina Kuszowska 
  - Jan Markowski 
  - Lidia Mitoraj 
  - Bernadetta Paleczny 
  - Karol Pelc 
  - Edward Podlasek 
  - Maria Podlasek 
  - Anna Popielarczyk 
  - Grzegorz Stec 
  - Mateusz Świątek 
  - Wacław Świątek 
  - Ewa Zaucha 

 

Podpisy poszczególnych osób  
………………………………………….. 
 
…………………………………………. 
………………………………………… 
………………………………………… 
…………………………………………. 
…………………………………………. 

 
…………………………………………. 
………………………………………… 
…………………………………………. 
………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………….. 
………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………….. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
………………………………………….. 
…………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Przebieg Spotkania (prosimy opisać w kilkunastu zwięzłych punktach) 
 
 



 
1. Powitanie i wspólna modlitwa 
2. Przedstawienie tematyki spotkania 
3. Dyskusja nad tematem konspektu: „Kryzysy wspólnoty rodzinnej” 
4. Dyskusja nad tematem synodalnym 
5. Wolne wnioski 
6. Modlitwa i błogosławieństwo końcowe 

 
 

2. Streszczenie wniosków z części I Spotkania (Część formacyjna na którą przygotowany  jest 
konspekt) 
 

„Kryzysy wspólnoty małżeńskiej” 
 
 Jak jest? 
 
- Jakie są najczęstsze przyczyny kryzysów małżeńskich? 
 
- zbyt mało czasu spędzanego ze sobą i zbyt mało rozmów 
- kłótnie o byle co 
- niesłuszne oskarżenia 
- brak zainteresowania drugą osobą i jej problemami 
- codzienność, rutyna 
- brak miłych słów i gestów 
- mieszanie się osób postronnych 
- brak wzajemnego zaufania 
- brak chęci przebaczania 
- brak miłości Chrystusowej i wzajemnej modlitwy 
 
Kryzysy małżeńskie często prowadzą do rozwodów. Najczęstsze przyczyny rozwodów 
to: 
- niedochowanie wierności małżeńskiej 
- nadużywanie alkoholu 
- naganny stosunek do członków rodziny 
- trudności mieszkaniowe 
- nieporozumienie na tle finansowym 
- niezgodność charakterów 
- niedopasowanie seksualne 
- dłuższa nieobecność 
- światopogląd 
 
- Czy w obliczu poważnego kryzysu małżeństwa częściej poszukujemy rozwiązań 
  szybkich i łatwych czy mądrych i uczciwych? 
 



W obliczu poważnych kryzysów małżeńskich zbyt często sięgamy po rozwiązania łatwe 
i szybkie. Powodami tego są: 
- brak dojrzałości do małżeństwa 
- brak odpowiedzialności 
- mała odporność psychiczna na problemy (70% mężczyzn opuszcza rodzinę, gdy  
  urodzi się dziecko niepełnosprawne) 
- brak chęci przebaczania 
- egoizm 
 
Rozwiązania mądre i uczciwe to: 
- wspólna rozmowa na temat oczekiwań względem drugiej osoby 
- wspólna modlitwa, udział w rekolekcjach, duszpasterstwie trudnych małżeństw 
- pomoc psychologiczna u specjalistów (alkoholizm), także podejmowanie radykalnych 
   środków 
 
- Czy bierzemy pod uwagę, że pozytywnie rozwiązany kryzys w małżeństwie może 
   być szansą rozwoju, pogłębienia miłości i wzajemnego zaufania? 
Tak. Może pomóc przy rozwiązywaniu następnych kryzysów 
 
 
Jak powinno być? 
 
W małżeństwie i rodzinie powinny być: 
- wzajemna miłość, szacunek 
- szukanie kompromisu w trudnych sytuacjach 
- wspólna modlitwa małżonków za rodzinę i za siebie nawzajem 
- dużo rozmów 
- wspólne spędzanie czasu 
- odpowiedzialność za siebie wzajemnie 
 
Co zrobić, żeby było dobrze? 
 
- w przypadku trudności można szukać pomocy u specjalistów 
- pomagać sobie wzajemnie w życiu codziennym 
- wspólnie się modlić, lub gdy jest to niemożliwe to przynajmniej jedno z małżonków 
- dużo rozmawiać, wspólnie spędzać czas 
- dbać o drobiazgi w życiu codziennym 
- pamiętać i rocznicach ślubu i celebrować je, także urodziny, imieniny itp. 
 
 

3. Streszczenie wniosków z części II (Dyskusja na tematy synodalne) 
 

1. Jak wzmacniać więzy w małżeństwie i rodzinie w kontekście emigracji 
zarobkowej? 



a/  Biskup / Instytucje diecezjalne 
 

1. Udostępniać  informacje o duszpasterstwie polskim za granicą 
2. Listy pasterskie do osób wyjeżdżających za granicę 
3. Modlitwa za pracujących za granicą i ich rodziny 

 
 
b/ Parafia: 
 
     b1/ Duszpasterze: 
 
           1. Modlić się w intencji osób przebywających za granicą i ich rodzin 
           2. Stwarzać okazje do korzystania z sakramentu pokuty dla osób, które  
               przyjeżdżają zza granicy na święta  
           3. Być życzliwym, otwartym 
           4. Zachęcać do uczestniczenia w różnych formach duszpasterstwa polskiego 
               za granicą 
 
     b2/ Świeccy: 
 
           1. Modlić się w intencji osób przebywających za granicą i ich rodzin 
           2. Pomoc sąsiedzka podczas wyjazdów do rodziny w odwiedziny (np. opieka 
               nad domem, dziećmi jeśli nie mogą pojechać) 
           3. Wymiana wzajemnych doświadczeń osób, które pracowały za granicą i już 
                powróciły 
 
 
c/ Rodzina: 
 
           1. Wspólny wyjazd całej rodziny jeśli jest taka możliwość 
           2. Częsty kontakt (telefon, emaile, skype) 
           3. Modlitwa za osoby przebywające za granicą 
           4. Dbanie o zachowanie tradycji religijnych 
           5. Troska o życie religijne osób przebywających za granicą, przypominanie 
               o modlitwie, niedzielnej Mszy św. itp. 
           6. Pomoc w wyjazdach w odwiedziny za granicę (np. opieka nad domem, 
               pozostałymi członkami rodziny) 
 
 
2/ Jak towarzyszyć osobom porzuconym przez małżonka sakramentalnego (żyjącym 
     samotnie i pragnącym dochować wierności przysiędze małżeńskiej) 
 
a/ Biskup / Instytucje diecezjalne 
 



1. Rekolekcje dla osób porzuconych 
2. Poradnie terapeutyczne dla osób porzuconych 
3. Poradnie prawne – np. w kwestii uzyskania alimentów 
4. Modlitwa za osoby porzucone 

 
b/ Parafia 
 
     b1/ Duszpasterze: 
 
            1. Wsparcie duchowe zwłaszcza w sakramencie pokuty 
            2. Tworzenie grup wzajemnego wsparcia przy parafii (na wzór Al.-Anon) 
            3. Zachęcanie do udziału w różnych stowarzyszeniach działających przy 
                parafii 
            4. W poradniach rodzinnych zapewnić terapeutę dla osób porzuconych 
            5. Modlitwa za osoby porzucone 
            6. Podczas rekolekcji parafialnych przynajmniej jedną naukę przeznaczyć 
                dla osób porzuconych 
 
 
      b2/ Świeccy: 
 

1. Zachęcać do działania w różnych stowarzyszeniach przy parafii 
2. Nie odtrącać, nie wyśmiewać, nie dawać im odczuć, że są gorsi 
3. Dawać wsparcie i życzliwość 
4. Tworzyć grupy wzajemnego wsparcia (na wzór Al.-Anon 
5. Pomoc w sprawach prawnych np. uzyskania alimentów 
6. Modlitwa za osoby porzucone 

 
  c/ Rodzina 
 

1. Wsparcie duchowe. 
2. Modlitwa za osoby porzucone 
3. Pomoc w codziennych sprawach (np. opieka na dziećmi) 
4. Życzliwość, serdeczność 

 
Przewodniczący Zespołu Synodalnego: 

Ks. Bogusław Czech 
Podpis 

 
 

Protokołował 
Lucyna Kasperek 
Podpis  

 



 
 

 

 

Wyjaśnienie: 

1. Protokół podpisuje przewodniczący PZS oraz protokolant (sekretarz) i kopię 

(również tak samo podpisaną) odsyła do Relatora. Oryginał przekazuje 

sekretarzowi PZS do wewnętrznego archiwum. Relator gromadzi wszystkie 

kopieprotokołów z dekanatu do wglądu Sekretariatu V SDT a w 

odpowiednim czasie prześle wszystkie protokoły do archiwum Sekretariatu 

VSDT. 

2. Do oryginału protokołu należy dołączyć w wersji papierowej pełne 

odpowiedzi na pytania synodalne plik „II Część Spotkania PZS”.  

 

 

 


