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



 
 

1. Powitanie i wspólna modlitwa 
2. Przedstawienie tematyki spotkania 
3. Dyskusja nad tematem konspektu: „Towarzyszenie osobom żyjącym z związkach 

nieregularnych” 
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) 
 

„Towarzyszenie osobom żyjącym z związkach nieregularnych” 
 
 Jak jest? 
 
Problem związków nieregularnych narasta równocześnie ze wzrostem rozwodów. Wiele 
osób po rozwodach próbuje ułożyć sobie życie na nowo, ale przeszkoda w postaci 
istnienia poprzedniego związku sakramentalnego uniemożliwia zawarcie nowego . 
Ponadto jest także wiele osób, zwłaszcza młodych, które nie mając żadnych przeszkód 
do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego, żyją z partnerem w związkach 
nieformalnych.  
Związki nieregularne można również podzielić na takie, gdzie osoby w nich żyjące są 
wierzące i z tego powodu cierpią, że nie mogą w pełni korzystać z sakramentów św., ale 
starają się uczestniczyć w niedzielnych Mszach św. i nie zrywać kontaktu z Kościołem. 
Druga grupa osób to osoby obojętne religijnie, które zerwały kontakty z Kościołem, 
bądź okazjonalnie uczestniczą we Mszach św. 
Formą pomocy kierowaną do takich osób może być zachęcanie ich do trwania w 
Kościele pomimo ich sytuacji, proponowanie udziału w rekolekcjach lub dniach 
skupienia. Ponadto można otoczyć modlitwą takie osoby, organizować dla nich w 
parafii dni skupienia. 
Jeśli istnieją przeszkody do zawarcia sakramentalnego małżeństwa, to można próbować 
rozeznać ich sytuację, czy nie ma przesłanek do stwierdzenia nieważności 
poprzedniego związku i w miarę możliwości udzielić pomocy przez np. wskazanie 
odpowiednich instytucji. 
Jeśli nie ma przeszkód – to upominać, zachęcać, doradzać, rozmawiać – tu szczególnie 
ważna jest rola i postawa rodziców. 
 
Jak powinno być? 
 
Małżeństwo sakramentalne zawierane przed Bogiem nie powinno być tak łatwo 
rozwiązywalne. Nie należy nadużywać instytucji unieważniania. Trzeba uważniej 



analizować każdą indywidualną sprawę (rola sędziów Sądu Biskupiego). 
Osoby żyjące w związkach nieregularnych należy upominać, aby starały się zrobić 
wszystko, aby uporządkować swoje sprawy przed Bogiem. 
 
Co robić aby było dobrze? 
 
Wspólnota Kościoła nie może aprobować związków nieregularnych i postępować 
wbrew przykazaniom Bożym. Nie możemy ulegać bezmyślnie nowym modom np. 
wolności seksualnej, trzeba stawiać granice. Kościół nie może traktować związków 
nieregularnych na równi z małżeństwami sakramentalnymi, dlatego nie może 
dopuszczać takich osób do Komunii św. czy też udzielać rozgrzeszenia w Sakramencie 
Pokuty. Nie powinien jednak odmawiać sakramentów  np. Chrztu św. dzieciom z 
takich związków. 
Niemniej jednak nie można takich osób wykluczać ze wspólnoty i traktować je jak 
osoby gorsze. Warto zachęcać je do uczestnictwa we Mszy św. czytania Słowa Bożego 
czy działalności w grupach parafialnych. 
Kościół, wspólnota parafialna, powinna dużo się modlić, zwłaszcza całymi rodzinami, 
podkreślać wartość rodziny chrześcijańskiej zakorzenionej w Bogu i związanej 
sakramentem małżeństwa, dawać przykład takich rodzin. Rodziny powinny 
wychowywać dzieci do odpowiedzialnej miłości i życia zgodnego z Bożymi 
przykazaniami. 
Dla tych osób, które nie mają przeszkód do zawarcia małżeństwa sakramentalnego, 
warto pokazać, że miłość małżeńska może być drogą do zbawienia, że Kościół nie stoi 
na przeszkodzie wzajemnej miłości małżeńskiej, wręcz przeciwnie, błogosławi jej.   
 
 
 

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

1. Jakie konkretne działania należy podjąć w trosce o osoby żyjące w związkach  
nieregularnych? 

a/  Biskup / Instytucje diecezjalne 
 

1. Organizować rekolekcje, dni skupienia dla takich osób 
2. Poradnictwo prawne w sprawach np. stwierdzenia nieważności poprzednich 

związków 
3. Modlitwa za takie osoby 
4. Nie nadużywać instytucji stwierdzenia nieważności sakramentalnych 

małżeństw. 
 
 
b/ Parafia: 
 
     b1/ Duszpasterze: 



 
           1. Rozeznawanie sytuacji poszczególnych rodzin podczas kolędy 
           2. Zachęcać do zawarcia sakramentu małżeństwa jeśli nie ma przeszkód 
           3. Zachęcać do udziału we Mszy św 
           4. Modlić się w intencji takich osób         
           5. Organizować dni skupienia w parafii np. 2 x w roku 
           6. Podczas rekolekcji parafialnych przeznaczyć przynajmniej jedną naukę dla  
               związków nieregularnych 
           7. Udzielać pomocy w sprawach prawnych np. w kontakcie z Kurią w sprawach 
               o stwierdzenie nieważności małżeństwa 
           8. Informować o możliwości tzw. „białego małżeństwa” głównie parom w  
               starszym wieku  
           9. Nie utrudniać dostępu do sakramentów dzieciom z takich związków 
          10. Nie potępiać, nie dyskryminować jeśli chcą się zaangażować w prace 
                w grupach parafialnych. 
 
 
     b2/ Świeccy: 
 
           1. Modlić się w intencji takich osób 
           2. Dawać dobry przykład życia małżeństw sakramentalnych 
           3. Zachęcać do zawarcia sakramentalnych małżeństw, gdy nie ma przeszkód 
           4. Zachęcać do uczestniczenia we Mszach św, rekolekcjach, dniach skupienia 
           5. Nie potępiać, nie uważać ich za gorszych od siebie 
           6. Zachęcać do włączania się w działalność grup parafialnych 
 
 
 
c/ Rodzina: 
 
           1. Modlitwa w intencji takich osób 
           2. Szukać rozwiązań najlepszych dla konkretnej sytuacji 
           3. Zachęcać do zawarcia sakramentalnego małżeństwa gdy nie ma przeszkód 
           4. Dawać dobry przykład życia małżeństwa sakramentalnego 
           5. Zachęcać 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 
 
a/ Biskup / Instytucje diecezjalne 
 

1. Ukazywanie wartości rodziny katolickiej 



2. Modlitwa za rodziny zagrożone rozpadem 
3. Rekolekcje wyjazdowe dla całych rodzin (oazy) 

 
 

b/ Parafia 
 
     b1/ Duszpasterze: 
 
            1. Ukazywanie wartości rodziny katolickiej 
            2. Zachęcanie do życia sakramentalnego całymi rodzinami 
            3. Modlitwa za rodziny (np. Różaniec) - wspólna 
            4. Wyjazdy – rekolekcje, pielgrzymki dla całych rodzin 
            5. Duszpasterstwo młodzieży 
 
 
 
      b2/ Świeccy: 
 

1. Dawanie dobrego przykładu życia małżeńskiego 
2. Wychowywanie dzieci do odpowiedzialności i dojrzałości, życia zgodnego 

z Bożymi przykazaniami 
3. Przekazywanie wiary w rodzinach 
4. Udział w grupach działających przy parafii, własna formacja 

 
 

  c/ Rodzina 
 

1. Wspólna modlitwa rodzinna 
2. Życie sakramentalne całej rodziny 
3. Dawanie dobrego przykładu życia rodzinnego, sakramentalnego 
4. Przekazywanie wiary dzieciom 
5. Wychowywanie dzieci do życia zgodnego z Bożymi przykazaniami 
6. Zachęcanie do udziału w grupach parafialnych 
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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”.  

 

 

 


