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WStĘp

Współczesna polska rodzina uległa istotnym przemianom. Wraz z przemia-
nami ustrojowymi, a co za tym idzie, z przeobrażeniami w świadomości społecz-
nej i zmianami w funkcjonowaniu współczesnych rodzin, znacznie wzrosła licz-
ba rozwodów. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, jeszcze na 
początku lat dziewięćdziesiątych orzeczono ich 33,8 tys. Jednak w 2000 roku 
liczba rozwodów wzrosła już do 42,8 tys. Od tego czasu można zauważyć syste-
matyczny i bardziej intensywny wzrost liczby postanowień sądów o rozpadzie 
małżeństwa – z 45,4 tys. w 2002 roku do 71,9 tys. w 2006 roku. Temu zjawisku 
towarzyszy również wzrost przyzwolenia społecznego na rozwiązywanie mał-
żeństw w drodze postępowania sądowego oraz do liberalizacji społecznych po-
glądów w tym zakresie1.

Ponadto, znacznie opóźnia się wiek zawieranych małżeństw. Ludzie coraz 
częściej decydują się na życie w pojedynkę. Coraz bardziej popularne stają się 
alternatywne formy życia małżeńskiego, czyli tak zwana kohabitacja. Nierzad-
kim zjawiskiem są też rodziny niepełne oraz samotni rodzice wychowujący dzie-
ci2. „W związku z powyższymi trendami zmieniają się również sposoby myśle-
nia o małżeństwie i rodzinie. Liberalizacji podlegają opinie dotyczące różnych 
zjawisk i zachowań związanych zarówno z życiem małżeńskim, jak i rodzin-
nym”3. Alarmujący jest również spadek liczby urodzeń wynikający z faktu upo-
wszechniania się modelu rodziny z jednym dzieckiem.

Pozornie optymistyczny wydaje się być deklarowany stosunek Polaków do 
aborcji. Wyniki Centrum Badań Opinii Publicznej pokazują, że od lat dziewięć-

1 Por. R. Boguszewski, Kontrowersje wokół różnych zjawisk dotyczących życia małżeńskiego i ro-
dzinnego, Katalog komunikatów CBOS, BS/54/2008, http://www.cbos.pl/SPISKOm.POL/2008/
K_054_08.PDF, stan z dnia 4.01.2011; tenże, Stosunek Polaków do rozwodów, Katalog komunika-
tów CBOS, BS/43/2008, http://www.cbos.pl/SPISKOm.POL/2008/K_054_08.PDF, stan z dnia 
4.01.2011.
2 Por. Boguszewski, Kontrowersje wokół różnych zjawisk...
3 Tamże.
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dziesiątych nastąpił zwrot ku bardziej konserwatywnym opiniom na ten temat 
w stosunku do lat reżimu komunistycznego, kiedy to prawo z 1956 roku dopusz-
czało przerywanie ciąży de facto na życzenie kobiety. Dziś po 18 latach od wej-
ścia w życie ustawy w pewnym stopniu ograniczającej dopuszczalność przery-
wania ciąży4, połowa Polaków sprzeciwia się prawu do aborcji. Jednak już 
tylko 14% respondentów jest za całkowitym zakazem przerywania ciąży. Ponad-
to większość Polaków akceptuje przerywanie ciąży w sytuacjach, w których do-
puszcza je obecnie obowiązujące prawo. Co więcej, tylko połowa badanych 
(45%) uważa, że kobiety poddające się zabiegom aborcji popełniają grzech, 
a dwie piąte (39%) tak samo ocenia lekarzy dokonujących przerywania ciąży. 
Około jednej trzeciej ankietowanych obciąża odpowiedzialnością w tej sprawie 
polityków uchwalających prawo dopuszczające przerywanie ciąży (35%) oraz 
osoby popierające to prawo (33%)5. 

W rodzinie jak w soczewce skupiają się powyższe problemy mikrospołeczeń-
stwa, a więc jego kondycja moralna i religijna. Zdaniem Wojciecha Świątkiewi-
cza nowy kryzys rodziny, jako instytucji, spowodowany jest transformacją „kul-
tury współczesnej eksponującej raczej indywidualistyczny i egocentryczny niż 
rodzinny i wspólnotowy system wartości”6. Nie bez znaczenia jest też osłabienie 
wpływu tradycji religijnej i wiary, jako podmiotu socjalizacji i wychowania.

4 Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach 
dopuszczalności przerywania ciąży (Dz.U. z 1993 r. Nr 17, poz. 78), zakazuje aborcji tylko poza 
3 przypadkami: zagrożenia życia lub zdrowia matki, nieodwracalnego ciężkiego uszkodzenia pło-
du oraz gdy istnieje podejrzenie, że ciąża jest wynikiem czynu zabronionego. Należy dodać, 
iż tylko w latach 1997-2008 w majestacie prawa, w świetle ustawy potocznie nazywanej „an-
tyaborcyjną”, zostało zabitych 2224 dzieci nienarodzonych. Por. Rada ministrów, Sprawozda-
nie Rady Ministrów z wykonywania w roku 2007 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowa-
niu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz 
o skutkach jej stosowania, Warszawa 2008, http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/
docs/srm_wuoplanrodziny_16012009.pdf, stan z dnia 4.01.2011; Rada ministrów, Sprawo-
zdanie Rady Ministrów z wykonywania w roku 2008 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o plano-
waniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży 
oraz o skutkach jej stosowania, Warszawa 2009, http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktu-
ra/docs/zal_planowanierodziny_29112009.pdf, stan z dnia 4.01.2011; Podziemie aborcyjne, 
http://www.prolife.com.pl/pg/pl/biblioteka_obroncy_zycia/aborcja/podziemie_aborcyjne.
html, stan z dnia 4.01.2011.
5 K. Kowalczuk, Opinie na temat dopuszczalności aborcji, Katalog komunikatów CBOS, 
BS/100/2010, http://www.cbos.pl/SPISKOm.POL/2010/K_100_10.PDF, stan z dnia 4.01.2011.
6 W. Świątkiewicz, Skąd płyną zagrożenia dla rodziny, moralności i religii we współczesnej Euro-
pie?, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/X/XU/6swiatkiewicz.html, stan z dnia 4.01.2011.
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W trOSce O rODZiNĘ

Wydaje się zatem słuszne, by w roku, w którym obchodzimy 30. rocznicę 
śmierci sługi Bożego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, przypomnieć 
wartości, którymi żył, których nauczał i o które walczył. Jego nauczanie charak-
teryzowała wielka troska o rodzinę. Znał bowiem jej wielką wartość. Wiedział, 
że jest podstawową komórką społeczną, „prawdziwą kolebką i gwarancją jego 
bytowania”7. Dlatego lubił nazywać Naród rodziną rodzin. Wiedział bowiem, 
że „na tym fundamencie może się rozwijać życie osobiste, rodzinne, religijne, 
społeczne, zawodowe, narodowe i państwowe”8.

Sytuacja społeczno-polityczna czasu posługi prymasowskiej kard. Wyszyń-
skiego, niejako wymusiła konieczność obrony instytucji rodziny. Dlatego przy-
pominał ojcom i matkom o ich godności i obowiązku stania na straży rodziny. 
Jednym z głównych celów państwa komunistycznego było zdeprecjonowanie 
rodziny chrześcijańskiej, co miało ułatwić zaszczepienie społeczeństwu komu-
nistycznych poglądów. „Usankcjonowano więc rozwody, zabiegi przerywania 
ciąży, przebudowano system wychowania, który odtąd oparty był na laicyzacji 
i ateizacji, wprowadzono nową organizację i taki system pracy w państwie so-
cjalistycznym, który z każdej strony osłabiał wewnętrzną jedność rodziny, za-
ufanie i zabezpieczenie materialne. We wrześniu 1945 r. dekretem prezydium 
KRN wprowadzono w życie nowe przepisy prawa małżeńskiego ustanawiające 
przymus ślubów cywilnych z jednej strony, a wprowadzające procedury ułatwia-
jące rozwód z drugiej”9. 

Prymas Wyszyński będąc głową Kościoła polskiego nie mógł pozostać obo-
jętny na taki porządek rzeczy. Dlatego wzywał do zmobilizowania siły duchowej 
Narodu, „do obrony życia nienarodzonych, do wierności ślubom małżeńskim, 
do podniesienia moralności współżycia małżeńskiego, do cnoty męstwa i wstrze-
mięźliwości, do czujności nad wychowaniem moralnym i religijnym młodzieży 
i dziatwy, aby z rodzin katolickich nie wyrastali ateiści i poganie”10. Wiele jego 
wypowiedzi w związku z powyższym koncentruje się na wskazaniu rodzicom 
katolickim ich zadań wychowawczych.

Zdzisław Struzik trafnie zauważył, że zdaniem Prymasa to rodzice szczegól-
nie odpowiedzialni są za wychowanie swoich dzieci. muszą zatem chronić je 
7 S. Wyszyński, Słowo wstępne Prymasa Polski, w: tenże, Kazania i przemówienia autoryzowane 
(dalej: KPA), t. XLV, s. 84. 
8 Tamże.
9 Z. Struzik, Rodzina Bogiem silna mocą swojego narodu. Nauczanie o rodzinie kard. S. Wyszyń-
skiego, „Kultura – media – Teologia” 2010 nr 3, s. 107.
10 S. Wyszyński, Każdy kapłan pracuje nad wprowadzeniem w życie Ślubów Jasnogórskich, 
w: KPA, t. I, s. 69-70.
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przed niebezpieczeństwami, uczyć kultury i zasad moralnych11. „Naród polski 
dotknęły wielkie klęski, wojny, spory polityczne i ideologiczne – mówił Prymas 
– dlatego moralność rodziny powinna zaradzić wszelkiemu złu moralnemu i ze-
psuciu, szczególnie jeśli chodzi o nadużywanie alkoholu i materialne marno-
trawstwo. Ludzie, rodziny żyjące niemoralnie, stają się wrogami Narodu”12.

W związku z powyższym kard. Wyszyński postawił rodzicom w Polsce kon-
kretne wymagania. Wiedział, że w rękach polskich rodziców leży zachowanie 
ładu moralnego, a nawet przyszłość Ojczyzny. Dlatego rodzicielstwo widział nie 
tylko, jako dar od Boga Stwórcy, ale również, jako zadanie, które należy godnie 
wypełnić.

rODZice WSpóŁprAcOWNiKAMi bOGA StWórcY

Podstawą ludzkiego rodzicielstwa w ujęciu prymasa Wyszyńskiego, jest 
świadomie zawarty, dozgonny, trwały i szczęśliwy związek mężczyzny i kobie-
ty, który w Kościele katolickim urasta do rangi sakramentu. Ukazując obowiązki 
małżonków Ksiądz Prymas podkreślał, iż pierwszym i podstawowym jest wza-
jemna miłość13. Powinna opierać się ona na wzorze miłości Chrystusa i Kościo-
ła. mąż ma być dla żony tym, kim jest Jezus Chrystus dla Kościoła. małżonka 
z kolei, odwzajemniając miłość, powinna być tym, kim jest Kościół dla Chrystu-
sa (por. Ef 5,22-25). Jest to wzór miłości, która zapewnia nierozerwalność związ-
ku małżeńskiego. 

Związek małżeński został określony przez kard. Wyszyńskiego zgodnie z na-
uką Soboru, jako najściślejsze zespolenie osób przez wzajemne oddanie się so-
bie, co jest gwarancją wspólnoty życia i miłości14. Świadomie zawarty i trwały 
związek małżeński, który w Kościele katolickim urasta do rangi sakramentu, 
staje się podstawą rodzicielstwa. Należy podkreślić, że miłość oparta na sakra-
mencie małżeństwa ma być skierowana ku drugiemu człowiekowi i przyjmowa-
niu daru jego osoby. Jej naturalnym pragnieniem jest zrodzenie i wychowanie 
potomstwa. Dziecko staje się więc uwieńczeniem wzajemnej miłości małżon-
ków i sprawia, że małżeństwo staje się rodziną.

Tak jak małżonkowie powinni być nawzajem dla siebie darem, również moż-
liwość rodzicielstwa należy traktować w kategoriach daru. Przypomnieli o tym 

11 Por. Struzik, Rodzina Bogiem silna mocą swojego narodu..., s. 113.
12 S. Wyszyński, Przyrzekamy toczyć bój z naszymi wadami narodowymi, w: tenże, Dzieła zebrane, 
t. II (1953-1956), Warszawa 1995, s. 84.
13 Por. S. Wyszyński, Pouczenie pasterskie o sakramencie małżeństwa, w: tenże, Listy Pasterskie 
Prymasa Polski 1946-1974, Paryż 1975, s. 149.
14 Por. tamże, s. 533; KDK 48.
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Ojcowie soborowi w konstytucji Gaudium et spes: „Dzieci też są najcenniej-
szym darem małżeństwa i rodzicom przynoszą najwięcej dobra. Bóg sam to po-
wiedział: «Nie jest dobrze człowiekowi być samemu» (Rdz 2,18), i «uczynił 
człowieka od początku jako mężczyznę i niewiastę» (mt 19,14), chcąc dać mu 
pewne specjalne uczestnictwo w swoim własnym dziele stwórczym, pobłogo-
sławił mężczyźnie i kobiecie mówiąc: «bądźcie płodni i rozmnażajcie się» 
(Rdz 1,28)”15. Jednak kard. Wyszyński idzie dalej, gdyż również rodzicielstwo 
rozpatruje jako dar dla dziecka. „To Bóg Życia, Ojciec Niebieski, Sam osobiście 
wybrał każdemu z nas matkę i ojca” – mówił dobitnie Prymas16. „To On [Bóg] 
dobiera rodziców dla dzieci. muszą więc pamiętać, że rodzice są dla nich darem 
Ojca Niebieskiego”17.

Parafrazując słowa pierwszej matki – Ewy, przypominał rodzicom, że „po-
siedli człowieka przez Boga” (por. Rdz 4,1)18. Niewątpliwie miało to na celu 
zwrócenie uwagi na godność powołania rodzicielskiego. Rodzice bowiem stają 
się współpracownikami Boga Stwórcy. „Spotykają się więc w swym powołaniu 
z Wiecznością i współdziałają z Ojcem Życia i miłości, w rozszerzeniu kręgu 
nieśmiertelności. Dotykają samej tajemnicy Wiecznego i Nieśmiertelnego 
Boga”19. 

Kardynał wiedział, że poczęcie dziecka jest radością dla obojga rodziców. 
Jednak zwłaszcza przyszła matka, zostaje ubogacona przez Stwórcę, ponieważ 
„przez działanie Boga, który stwarza duszę w momencie poczęcia nowego życia, 
nosi w sobie dwie nieśmiertelne dusze: swoją własną i poczętego w niej dziecię-
cia”20. Jest to zaszczyt i powód do troski, jaką należy otoczyć kobietę będącą 
w stanie błogosławionym.

Dla Księdza Prymasa oczywiste było, że rodzicielstwo nie polega tylko na 
biernym przyjęciu daru Bożego. To przede wszystkim zadanie, a nawet obowią-
zek przekazania życia. Zarówno ojciec, jak i matka mają być na służbie nadcho-
dzącego nowego życia. Nie mogą bowiem sami decydować o tym życiu, ponie-
waż powstaje ono z woli Bożej i pochodzi od Boga21.

15 KDK 50.
16 S. Wyszyński, Święty Józef – patron ojców i rodzin, w: KPA, t. XII, s. 6.
17 S. Wyszyński, Błogosławione narodzenie człowieka, w: KPA, t. LI, s. 91.
18 S. Wyszyński, Biskup Warszawy do wychowawców dzieci Warszawy, w: KPA, t. XXXIX, 
s. 173.
19 S. Wyszyński, W obronie prawa do życia..., w: KPA, t. XXVI, s. 290.
20 Wyszyński, Błogosławione narodzenie człowieka, s. 92.
21 Por. tamże, s. 91-92; S. Wyszyński, Do rodziców podczas wizytacji kanonicznej parafii, w: KPA, 
t. XLIV, s. 73. 
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ObrONA ŻYciA ObOWiąZKieM rODZicóW cHrZeściJAńSKicH

Troska o nienarodzonych stała się szczególnie ważna dla Prymasa Polski ze 
względu na sytuację, jaka zaistniała po wejściu w życie ustawy z 27 kwietnia 
1965 roku o warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz.U. Nr 12, poz. 61). 
Konsekwencją tego zbrodniczego prawa było przeniesienie śmiercionośnych 
obyczajów z polityki na łono rodziny, „gdzie procuratio abortus stała się hasłem 
dnia, a walka z życiem nienarodzonych – niemal racją stanu”22. Wówczas to 
silniej zaczęto postrzegać potomstwo jako zagrożenie dla osobistego spokoju 
małżonków. W swoim nauczaniu Prymas Tysiąclecia nieustannie przypominał 
stanowisko Kościoła, które mówi, że to Bóg jest Panem życia, który „powierzył 
ludziom wzniosłą posługę strzeżenia życia, którą człowiek powinien wypełniać 
w sposób godny siebie. Należy więc z największą troską ochraniać życie od sa-
mego jego poczęcia; spędzanie płodu, jak i dzieciobójstwo są okropnymi prze-
stępstwami”23. 

Przecież Bóg społeczność rodzinną powołał do zachowania życia ludzkiego. 
Nawet nadał jej trwałe więzy „i osłonił Sakramentem małżeństwa tak, by życie 
ludzkie było bezpieczne i uświęcone”24. Dlatego zdaniem kard. Wyszyńskiego 
rodzice szczególnie powołani są do obrony życia nienarodzonych, „gdyż im Bóg 
tak zaufał, że w ich ręce złożył «żyć albo nie żyć» ludzkości. (...) Gdyby rodzice 
w jakikolwiek sposób naruszyli prawo do życia dziecka, staliby się zwykłymi 
zabójcami”25. mogłoby się wydawać, że słowa te są zbyt ostre, jednak tylko 
zdecydowana postawa głowy polskiego Kościoła, choć w niewielkim stopniu 
mogła zminimalizować skutki ustawy aborcyjnej. 

Kardynał Prymas podkreśla jednak, że nie chciałby ingerować w wewnętrzne 
życie rodzin, gdyż nim niewątpliwie mają prawo kierować sami rodzice. Jednak 
trzeba pamiętać, że nie mają i nie będą mieć prawa działać przeciwko życiu, 
„(...) bo to zawsze jest zbrodnią i potwornym morderstwem”26. Ponieważ nie jest 
to tylko sprawa prywatna danej rodziny, ale wręcz przestępstwo przeciwko ludz-
kości, dlatego Prymas z tak wielką surowością je ocenił. Dalej stanowczo prze-
strzegł: „Gdyby się ten obyczaj umacniał, imię ludzkie będzie wymazane z ziemi 
żyjących”27.
22 S. Wyszyński, Zwycięski Wódz Życia króluje żyw, w: tenże, Dzieła zebrane, t. III (1956-1957), 
Warszawa 1999, s. 191.
23 KDK 51.
24 S. Wyszyński, W obronie życia nienarodzonych. Komentarz do Jasnogórskich Ślubów Narodu, 
w: tenże, Prymas Polski w obronie życia, Warszawa 1982, s. 6.
25 S. Wyszyński, Wypełniamy Jasnogórskie Śluby Narodu, w: tenże, Dzieła zebrane, t. II, s. 113.
26 Wyszyński, W obronie prawa do życia..., s. 295.
27 Tamże.
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WYcHOWANie JAKO DAr i ZADANie

Przez zrodzenie potomstwa rodzice uczestniczą w działaniu stwórczym Boga, 
natomiast przez wychowanie potomstwa, stają się uczestnikami Jego ojcowskiej 
pedagogii. „Zrodzenie cielesne człowieka jest początkiem dalszego stopniowe-
go i wielostronnego «rodzenia», przez proces wychowania do życia w Kościele 
i społeczeństwie”28. Jest to obowiązek, a jednocześnie zadanie, które obowiązu-
je wszystkich rodziców. Oni mają przez wychowanie przekazać fundamentalne 
wartości konieczne do godnego życia. Wartości wypracowane w rodzinie prze-
nikają następnie do życia społecznego i narodowego. Jednak, aby kierować 
właściwie rodziną, a następnie narodem, najpierw trzeba umiejętnie kierować 
sobą. Dotyczy to szczególnie takich wartości jak: trzeźwość, pracowitość, mą-
drość, wewnętrzna moc i miłość. Zdaniem Struzika ten, kto kocha siebie, swoje 
małżeństwo i swoją rodzinę, potrafi także kochać swój naród29.

Władze socjalistyczne dążyły do przejęcia i narzucenia modelu wychowania 
dzieci i młodzieży, ograniczając ich wychowanie przez rodziców. Dotyczyło to 
szczególnie ograniczenia roli matki w procesie wychowawczym. Jej praca za-
robkowa stała się nie tylko standardem, ale wręcz ważnym składnikiem ówczes-
nej ikonografii. Ukazywała ona bardzo często kobiety pracujące w męskich za-
wodach, jak górniczki czy hutniczki. miało to na celu wypracowanie swego 
rodzaju mody na karierę zawodową, która dewaluowała rolę kobiety jako matki. 
Dlatego w tym czasie powstało wiele żłobków i przedszkoli przyzakładowych.

Kardynał Wyszyński zdawał sobie sprawę ze znaczenia wychowawczego za-
dania matki. Niejednokrotnie przypominał, że jest ono ważne także ze względu 
na uniknięcie złych skutków jego braku. Kardynał Prymas zwracał szczególną 
uwagę na konieczność obcowania matki z dzieckiem. Twierdził, że nawet naj-
lepsza przedszkolanka nie zastąpi bliskości i miłości matki. Zauważył, że po 
prostu nie da się kochać mocno i dobrze trzydziestu przedszkolaków, chociaż 
byłyby najrozkoszniejsze30. Również najlepsza szkoła nie pomoże dziecku, gdy 
zabraknie dobrego wychowania matki. To wychowanie nie może przegrywać 
z pracą zawodową matek. Dobry ustrój społeczny wymaga, by matka nie była 
zmuszona do pracy zarobkowej. Zadaniem ojca, a nie matki jest zarabiać na 
utrzymanie rodziny. Ojciec powinien otrzymywać taką zapłatę, by matka mogła 
bez przeszkód poświęcić się swojemu zadaniu rodzinnemu, jakim jest wycho-

28 Słownik małżeństwa i rodziny. Rodzice, http://www.isnr-ng.uksw.edu.pl/slownik/rodzice.htm, 
stan z dnia 4.01.2011 r.
29 Por. Struzik, Rodzina Bogiem silna mocą swojego narodu..., s. 114.
30 Por. S. Wyszyński, Jesteście potrzebne Narodowi i Kościołowi, w: tenże, Dzieła zebrane, t. IV 
(1958), Warszawa 2002, s. 135.
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wywanie dzieci. Zdaniem kard. Wyszyńskiego, gdy matka zostaje poniekąd 
zmuszona do pracy zarobkowej, dziecko w wyniku nieumiejętnego samowycho-
wania staje się chuliganem31. Takie działanie Prymas Tysiąclecia uznał za nie-
bezpieczne dla rodziny i Narodu.

W związku z powyższym, Prymas Polski wielokrotnie przypominał prawa 
i obowiązki rodziców katolickich w wychowaniu dzieci. Z wielką troską wypo-
wiadał się o konieczności wzięcia odpowiedzialności za oblicze duchowe i mo-
ralne młodego pokolenia, które będzie świadectwem o swoich rodzicach w przy-
szłości. Nie twierdził jednak, że jest to łatwe zadanie. Potrafił dobrze ocenić 
wpływ przemian gospodarczych i społecznych na młodych ludzi32. Podczas wi-
zytacji jednej z bydgoskich parafii w przemówieniu do rodziców stwierdził: „Ła-
two dokonać przebudowy gospodarczej, ale o wiele trudniej przebudować du-
cha, moralność społeczeństwa, światopogląd; przebudować psychikę człowieka, 
jego umysł, wolę i serce”33.

Jest to praca trudna, ale w świetle pasterskiego nauczania kard. Wyszyńskiego, 
możliwa do zrealizowania. W przemówieniu skierowanym do nauczycieli pytał, 
czy wychowanie jest skuteczne, czy ono ma w ogóle sens? Pytanie to miało jed-
nak charakter retoryczny, ponieważ z dużą dozą pewności stwierdził, że wycho-
wanie ma jednak niepodważalne zasługi. „Rzecz znamienna, że nawet dla Boga, 
który jest przecież najwyższym Panem i Ojcem, wychowanie człowieka tu na 
ziemi ma swoje znaczenie. Bo ten człowiek ma współdziałać z Bogiem w Jego 
planach na ziemi. ma być ukształtowany na obraz i podobieństwo Boże. I dlatego 
też wychowanie, które my tu prowadzimy, ma znaczenie i dla Boga samego”34. 
Dalej Ksiądz Prymas wyjaśniał, że wychowanie ma wielkie znaczenie dla każde-
go człowieka indywidualnie, dla rodziny, społeczeństwa i Kościoła.

Celem zaś wychowania jest ukształtowanie człowieka w jego doskonałości 
indywidualnej. Jednak nie jest to zwyczajne indywiduum. Każdy wychowanek 
jest bowiem dzieckiem Bożym. „A ponieważ to jest dziecię Boże – mówił Pry-
mas – wychowujemy je na obraz i podobieństwo Boże. Bo musimy upodobnić 
dziecię do Ojca”35. Człowiek jest przecież stworzony na obraz i podobieństwo 
Boga Ojca, dlatego też zdaniem Księdza Kardynała, powinien być wychowywa-
ny na podobieństwo Boże. 

31 Por. S. Wyszyński, Współdziałanie sił wychowawczych warunkiem skutecznego wychowania 
człowieka, w: tenże, Dzieła zebrane, t. III, s. 293-294.
32 Por. S. Wyszyński, Do rodziców katolickich w sprawie religijnego wychowania dzieci i młodzie-
ży, w: tenże, Dzieła zebrane, t. I (1949-1953), Warszawa 1991, s. 165-166.
33 S. Wyszyński, Wychowujcie prawdziwego człowieka, w: KPA, t. XL, s. 197.
34 Wyszyński, Współdziałanie sił wychowawczych..., s. 287.
35 Tamże, s. 286.
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Z tego powodu rodzinne wychowanie domaga się uchronienia przed złymi 
wpływami nieodpowiednich widowisk, pornografii czy niestosownej lektury. 
Ponadto wychowanie to potrzebuje kultury duchowej dzieci, która rozwija się 
przez życie sakramentalne, przez kształtowanie charakteru, przez wypracowy-
wanie cnót społecznych i osobistych. Nie bez znaczenia pozostaje konieczność 
promowania w rodzinie czystości i skromności obyczajów36. „Ojcowie, bądźcie 
pod tym względem bardzo wymagający dla swoich córek – apelował Prymas 
Polski – bo to są przyszłe matki Narodu. Tak często powtarzamy, że nam na tym 
zależy, ażeby przyszłe pokolenia polskie rodziły się z czystych matek! A czyste 
matki wychować można nie na plaży, nie w kinie, nie w rozwiązłej prasie i lite-
raturze, tylko w czystej i chrześcijańskiej rodzinie”37.

Przy tej tematyce Kardynał nie omieszkał nie wspomnieć o nazbyt swobod-
nym stylu ubierania się współczesnej młodzieży. Toteż zachęcał rodziców, by 
uwrażliwiali swoje dzieci na kwestię poczucia estetyki. Strój bowiem jest wizy-
tówką każdego człowieka, dlatego należy i w tym przypadku wykluczyć wszel-
ką lekkomyślność i nadmierną swobodę. mówił: „Wydaje mi się, że trzeba bę-
dzie zwrócić młodzieży uwagę na to, że życie nie jest cyrkiem, kabaretem ani 
filmem. Nie jest wizjonerstwem i fantazją telewizyjną, ale rzeczywistością, 
w której ma się okazać prawdziwe – a nie «cyrkowe» oblicze człowieka”38.

mówiąc o wychowaniu młodego pokolenia, przestrzegał również przed pie-
lęgnowaniem i pomnażaniem wad narodowych. Podejmując ten temat, Ksiądz 
Prymas zmierzył się z aretologią. Zachęcał do wypracowywania w sobie dyspo-
zycji do czynienia dobra. Nawiązując pośrednio do cnót kardynalnych mówił: 
„Troskliwość, oszczędność, trzeźwość, pracowitość – to cnoty wybitnie na cza-
sie, rodzinne cnoty. Wszczepiajcie je, Ojcowie duchowni i Ojcowie rodzin, obok 
czystości i skromności, w codzienne życie rodzinne”39.

Dalej, w przemówieniu skierowanym do kapłanów i mężów katolickich, Pry-
mas słusznie zauważył: „Łatwiej będzie później w szkołach i w życiu społecz-
nym kierować młodzieżą, gdy otrzyma ona zdrowe i trzeźwe wychowanie w ro-
dzinie. Jest to wychowanie podstawowe i najważniejsze!”40. Ta konstatacja 
upoważnia więc do wysnucia wniosku, że dobra rodzina stanowi zdecydowanie 
najcenniejsze środowisko człowieka, korzystnie kształtuje warunki jego rozwo-
ju. Nawet mimo różnych błędów, dom rodzinny spełnia swoje zadanie. „Ojciec, 
36 Por. tamże, s. 293-294; S. Wyszyński, Ojcowie duchowni i Ojcowie kołyski – na straży życia, 
tenże, Dzieła zebrane, t. V (1959), Warszawa 2006, s. 395.
37 Tamże.
38 Wyszyński, Wychowujcie prawdziwego człowieka, s. 198.
39 Wyszyński, Ojcowie duchowni i Ojcowie kołyski..., s. 397.
40 Tamże.
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choćby nie umiał wiele i matka, choćby pochłonięta pracą nie miała czasu na 
czytanie, są przez Boga przygotowani do swoich zadań i wspierani przez łaskę 
sakramentalną małżeńską, tak że sami sobie radzą, bo mają autorytet i powagę 
pochodzącą od samego Boga”41. 

Prymas wielokrotnie pouczał, że dziecko wychowane w rodzinie przez oboje 
rodziców jest lepiej przygotowane do życia niż dziecko wychowane pod opieką na-
wet najlepszych pedagogów. Rodzina jest bowiem społecznością, której nie da się 
niczym zastąpić. Historia pokazała, że nawet, gdy Polska została wymazana z mapy 
świata, to i tak Naród przetrwał42. „Pozostała jednak rodzina, która w skrytości pie-
lęgnowała najbardziej cenne i wartościowe uczucia, wychowując młode pokolenia 
w wierności Bogu i Narodowi, oraz w tęsknotach do wolności i sprawiedliwości, 
które ostatecznie doprowadziły do tego, że odzyskaliśmy wolność, pomimo niekoń-
czących się przeciwności. Rodzina jest największym gwarantem tych właśnie uspo-
sobień społecznych, które ma moc wychowywać”43. Dlatego rodzice mają prawo do 
swoich dzieci, jednak, jak podkreślił Kardynał, nie jest to prawo absolutne. Nad nimi 
jest jeszcze prawo Boże, ponieważ z Boga wzięli swoje dzieci44.

Dziecko Boże ma prawo do wszechstronnego wychowania, aby było zdolne do 
wykonywania zadań doczesnych i do zjednoczenia z Bogiem Ojcem. Powinno mieć 
możliwość wychowania fizycznego, duchowego, umysłowego, rodzinnego, narodo-
wego, moralnego, religijnego, społecznego i gospodarczego. Dlatego rodzice muszą 
korzystać z pomocy szkoły, gdyż sami nie mają możliwości dać swoim dzieciom tak 
wszechstronnego wychowania. mogą przy tym być pewni, że nie stracą swoich 
przyrodzonych i nadprzyrodzonych praw wychowawczych. Ponadto w swojej pracy 
wychowawczej powinni odwoływać się do pomocy społeczeństwa i Kościoła, któ-
rego prawa są zaraz za prawami rodziny. Kościół ma bowiem charakter nadprzyro-
dzony, zaspokajający naturalne dążenie człowieka do świętości45.

WYcHOWANie W rODZiNie bOGieM SiLNeJ

Rodzice zaś powinni być nie tylko nauczycielami przygotowującymi dzieci 
do osiągnięcia dojrzałości osobowościowej czy różnego rodzaju umiejętności 
życiowych. Rodzina, będąc naturalnym środowiskiem wychowania, od urodze-

41 S. Wyszyński, Parafia i rodzina katolicka na służbie religijnego wychowania młodego pokole-
nia, w: KPA, t. IX, s. 152.
42 Por. tamże; S. Wyszyński, W obronie prawa Bożego w życiu jednostki, rodziny i Narodu, w: KPA, 
t. XLIII, s. 56.
43 Tamże.
44 Por. tamże.
45 S. Wyszyński, Do rodziców katolickich w sprawie wychowania katolickiego młodzieży, w: tenże, 
Dzieła zebrane, t. I, s. 115-116.
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nia powinna przygotowywać dziecko do kontaktu z Bogiem. Prymas Wyszyński 
w specjalny sposób traktował tę podstawową komórkę społeczną nadając jej sta-
tus Kościoła domowego46. Warto nadmienić, że idea rodziny, jako Kościoła do-
mowego została w późniejszych latach rozwinięta przez Sobór Watykański II 
(por. KDK 48) i przez papieża Jana Pawła II w Adhortacji apostolskiej Familia-
ris consortio.

Wielokrotnie Prymas Tysiąclecia przypominał rodzicom katolickim, że mają 
obowiązek przekazywania wiary swoim dzieciom. Nie jest to tylko nakaz, ale 
swego rodzaju przywilej, który otrzymali od Kościoła Bożego w dniu zawarcia 
sakramentu małżeństwa: „Pamiętajcie, że w dniu waszego ślubu otrzymaliście 
od Kościoła Bożego posłannictwo do nauczania prawd wiary waszych dzieci. 
Rodzice katoliccy! macie misję kanoniczną do nauczania waszych dzieci w ro-
dzinie, jak kapłan ma misję, czyli posłannictwo od Kościoła, do nauczania wier-
nych w parafii, a biskup – w diecezji”47. Rodzice są więc odpowiedzialni przed 
samym Bogiem za religijne wychowanie swoich dzieci. Odpowiedzialni przed 
Bogiem, „który wszczepił w dusze dziecięce pragnienie Boga i niemal naturalne 
do Niego dążenie”48. Odpowiedzialność ponoszą także przed Kościołem, który 
– jak podkreślił kard. Wyszyński – „z woli waszej wprowadził je przez chrzest 
do Świętej Rodziny Chrystusowej i dał im znamię Trójcy Świętej, która w nich 
żyje i działa”49. Wreszcie odpowiedzialni są przed Narodem, który choć jest 
społecznością przyrodzoną, to opartą na kulturze katolickiej, w której Kościół od 
tysiąca lat niesie prawdziwą światłość Narodowi. Jednak największą odpowie-
dzialność za przekazywanie wiary rodzice katoliccy ponoszą przed swoimi 
dziećmi, które dziś jeszcze być może nie rozumieją daru, jaki otrzymują, ale 
które z czasem pojmą szczęście posiadania Boga50.

W związku z wyznawaną wiarą, rodzice katoliccy mają szczególne zadanie 
wychowania dzieci do modlitwy51. Kardynał Wyszyński uważał, że najlepiej 
sprawdzają się w tym matki. Nazywa je nawet „pierwszymi kapłankami”52, któ-
re będą ciągle swoje dzieci błogosławić i wskazywać im Boga. Zdaniem Pryma-

46 S. Wyszyński, Kamienie węgielne wszelkiego budowania. Do kapłanów i ludu podlaskiego, 
w: tenże, Dzieła zebrane, t. V, s. 180-181.
47 S. Wyszyński, Rodzina Bogiem silna, w: KPA, t. VIII, s. 226.
48 S. Wyszyński, Wezwanie do rodziców katolickich w sprawie nauczania religii w szkołach, 
w: tenże, Dzieła zebrane, t. VI, s. 319.
49 Tamże.
50 Por. tamże; Wyszyński, Rodzina Bogiem silna, s. 226; Wyszyński, Ojcowie duchowni i Ojcowie 
kołyski..., s. 398.
51 Por. FC 60.
52 Por. Wyszyński, Rodzina Bogiem silna, s. 226.
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sa, matki mają wyjątkowy dar umiejętnego opowiadania dzieciom o Bogu: „my 
kapłani, niekiedy nie umiemy zdobyć się na język, którym trzeba przemawiać do 
dziecka. Nasz język jest może za twardy, za sztywny, zbyt intelektualny, a tu 
trzeba dziecięcego języka. To tylko matka umie dobrze zrobić, ma przecież co-
dzienne doświadczenie. Niektóre matki mają specjalny zwyczaj: aby podać dzie-
cięciu pokarm, odpowiednio przygotowany, biorą go przedtem do własnych ust 
i przerabiają, potem dopiero dają dziecięciu; w ten sposób ułatwiają mu proces 
trawienia. Kościół Boży, Najmilsze Dzieci, czyni podobnie. Ponieważ my jeste-
śmy ludźmi, których język jest dla małych dzieci zbyt teologiczny, wobec tego 
Kościół daje Wam, matki i Ojcowie, pokarm prawdy ewangelicznej, abyście go 
niejako we własnej duszy przerobili, uczynili strawnym i zrozumiałym dla wa-
szych dzieci”53.

Tym samym rodzina staje się pierwszą świątynią, gdzie dzieci dowiadują się 
o Bogu. Jest też pierwszą szkołą wychowania chrześcijańskiego, gdzie zasiewa 
się młodą i płodną glebę ziarnem Dobrej Nowiny54. Prymas Wyszyński uważał, 
że przekazanie wiary dzieciom jest obowiązkiem nawet ze względu na samego 
Boga, co obrazowo przedstawił w jednym z przemówień do rodziców katoli-
ckich: „Nasze matki – jak to widziałem w moim rodzinnym domu – rozpoczyna-
jąc nowy bochen chleba, znaczyły go znakiem krzyża. Zboże nazywamy zbo-
żem, czyli wziętym z Bożego. Tak samo i dzieci są z Bożego. (...) Wasze dzieci 
są waszymi, ale są wzięte z Bożego... Temu co jest Boże, trzeba dać co Boże. 
Trzeba mu dać wiarę, miłość ku Bogu i nadzieję”55.

Okres posługi prymasowskiej kard. Wyszyńskiego był czasem walki o obec-
ność lekcji religii w szkołach. Dlatego przypominał, że wszyscy wspólnie, bi-
skupi i rodzice katoliccy są odpowiedzialni za przekazanie bezcennego skarbu 
wiary56. Dlatego rodzice powinni walczyć o możliwość wychowania religijnego 
swoich dzieci w szkołach, o to by religia miała w niej właściwe miejsce. A gdy 
już tak się stanie, powinni posyłać dzieci na katechezę: „Zważcie! – przestrzegał 
Prymas – Czyż nie powiedział Pan Jezus wyraźnie o dzieciach: «Nie wzbraniaj-
cie im przychodzić do mnie» (mk 19,14)? Wzbraniać – to nie tylko najniespra-

53 Tamże, s 227.
54 Por. Konferencja Episkopatu Polski, Wezwanie do rodziców na początek roku katechetycznego, 
w: Listy pasterskie Prymasa Polski oraz Episkopatu 1975-1981, Paris 1988, s. 262-263; S. Wy-
szyński, List do polskich rodzin przygotowujących się na Nawiedzenie kopii Obrazu Matki Bożej 
Jasnogórskiej, w: tamże, s. 107.
55 S. Wyszyński, Spokojni o chleb dla licznych ust, w: KPA, t. XVIII, s. 89.
56 Konferencja Episkopatu Polski, List pasterski Biskupów polskich do rodziców, dzieci i młodzie-
ży katolickiej, o nauczaniu prawd wiary świętej, w: tenże, Dzieła zebrane, t. VII (1961), Warszawa 
2008, s. 650-654.
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wiedliwiej i karygodnie przeciwstawiać się przyjściu dzieci do ich najlepszego 
Nauczyciela, to również ciężko zawinić przez grzech zaniedbania, wskutek cze-
go dzieci nie mogą się spotkać w szkole z Boskim ich Przyjacielem. Chrystus 
Pan ma prawo do dzieci. (...) Dzieci mają prawo do Chrystusa!”57.

pODSUMOWANie

Niewątpliwie nauczanie prymasa Wyszyńskiego o rodzinie, a co za tym idzie, 
o zadaniach rodzicielskich jest niezwykle aktualne. Tak jak w okresie jego paste-
rzowania Kościołowi polskiemu, tak i teraz rodzina boryka się z licznymi prze-
ciwnościami. Jednak mimo licznych prób deprecjonowania jej wartości, nadal 
pozostaje najbardziej odpowiednim środowiskiem rozwoju młodego pokolenia. 
To rodzice mają stać się nauczycielami ładu moralnego i kultury obyczajów. 
mają stać się świadomymi swojego powołania współpracownikami Boga w dziele 
wychowawczym nowego pokolenia.

57 S. Wyszyński, Do rodziców katolickich przed rozpoczęciem roku szkolnego 1957-1958, w: tenże, 
Dzieła zebrane, t. III, s. 414.
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