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„Stoję na progu waszego domu, by porozmawiać z wami” – oto słowa, 
którymi papież Franciszek rozpoczął napisany 2 lutego 2014 roku krótki list 
do rodzin. O czym chciał rozmawiać? Przedmiotem tej rozmowy uczynił, 
planowane w dniach 5-19 października 2014 roku, III Zgromadzenie Nadzwy-
czajne Synodu Biskupów. Przypomniał, że zgromadzenie synodalne pracować 
będzie nad tematem: Wyzwania duszpasterskie związane z rodziną w kontekście 
ewangelizacji. Prosząc rodziny o intensywną modlitwę do Ducha Świętego, 
zaznaczył, że zgromadzenie to będzie etapem podjętej drogi rozeznania i wy-
pracowywania odpowiednich środków duszpasterskich, mających pomóc 
rodzinom w stawieniu czoła aktualnym wyzwaniom. 

Obserwując ożywioną dyskusję towarzyszącą przygotowaniom do tego 
wydarzenia, można zauważyć obecne w niej pewne napięcie. Związane jest 
ono z jednej strony z koniecznością zachowania niezmiennych prawd teolo-
gicznych dotyczących nauki o małżeństwie i rodzinie, a z drugiej zaś z pragnie-
niem wypracowania jak najbardziej adekwatnych odpowiedzi na współczesne 
wyzwania i problemy, przed jakimi stoi dzisiaj Kościół. Świadomi wagi tych 
wydarzeń, których jesteśmy świadkami, także na łamach niniejszego tomu 
„Studia Salvatoriana Polonica” postanowiliśmy wnieść pewien wkład w toczą-
cą się debatę. Stąd też zasadniczy blok tematyczny, który został zatytułowany 
Kościół w rodzinie – rodzina w Kościele. 

Szukając najpierw głębszego zrozumienia istoty małżeństwa i rodziny, 
zaczerpnęliśmy z dorobku uznanych autorytetów. Ksiądz J. Merecki SDS 
analizuje antropologiczne podstawy małżeństwa i rodziny w teologii ciała 
Jana Pawła II. O priorytetach w tworzeniu wspólnoty rodzinnej – inspirując 
się nauczaniem Kardynała Stefana Wyszyńskiego – pisze ks. S. Pajor SDS. 
Dopełnieniem tego fi lozofi czno-teologicznego spojrzenia jest opracowanie 
A. Ładyżyńskiego. Jako pedagog społeczny analizuje on korespondencję ro-
dzinną św. Teresy od Dzieciątka Jezus (błogosławionych jej rodziców – Zelii 
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i Ludwika Martin) oraz wspomnienia Piotra Molli, męża św. Joanny Beretty. 
Z analizy tej wyłania się wiele cennych inspiracji dotyczących życia małżeń-
skiego i rodzinnego.

Do aktualnych wyzwań duszpasterskich związanych z małżeństwem i ro-
dziną odwołują się następne opracowania. Mając na względzie fakt rozpo-
wszechniania się mentalności rozwodowej i rozpadu wielu małżeństw, E. Pora-
da podejmuje refl eksję na temat przygotowania do małżeństwa oraz formułuje 
pewne propozycje pastoralne dotyczące tej kwestii. Do aktualnej przedsyno-
dalnej dyskusji na temat wiernych żyjących w związkach niesakramentalnych 
nawiązuje ks. W. Wenz. Uwzględniając ich pozycję kanoniczną, odnosi się do 
proponowanych nowych możliwości kanoniczno-pastoralnych dotyczących 
tych osób. Do nie mniej ważnego wyzwania, przed jakim stoi wiele współczes-
nych rodzin – problemu migracji, nawiązuje z kolei ks. B. Giemza SDS. 

Kolejne cztery opracowania dotyczą wybranych szczegółowych aspek-
tów życia rodzinnego. O prawdzie i godności osoby jako istotnych regułach 
wychowania pisze ks. P. Ślęczka SDS, zaś K. Drąg o kształtowaniu kompe-
tencji medialnych i informacyjnych w rodzinie. Do kwestii rozwoju osobo-
wego kobiety jako żony i matki nawiązują we wspólnym tekście A. Chrobak 
i K. Marcinkowska. Wobec wzrastającej systematycznie liczby osób starszych 
w społeczeństwie niezwykle ważny staje się namysł nad ich sytuacją we współ-
czesnej rodzinie. W aspekcie psychologicznym sytuację tę ukazuje M. Straś-
-Romanowska.

Tradycyjnie już poza ściśle określonym blokiem tematycznym publikuje-
my także teksty dotyczące zarówno naszej salwatoriańskiej historii (ks. S. Horn 
SDS), jak również innych istotnych kwestii teologicznych (ks. S.  Dyk, 
ks. P. Liszka CMF). Cennym dopełnieniem niniejszego numeru jest także 
zestawienie dotyczące aktywności naukowo-dydaktycznej naszego współbrata, 
emerytowanego profesora ks. Zygmunta Hajduka SDS. Nie zabraknie w nim 
też sprawozdań i omówień przybliżających aktywność naukowo-dydaktyczną 
WSD Salwatorianów w Bagnie. 
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