
Informacja zwrotna z konsultacji PZS w grudniu 2021. 

Temat: Jak dzisiaj być rodziną prawdziwie żyjącą Ewangelią? 

W grudniu 2021 r. Komisja Małżeństw i Rodzin przedstawiła do konsultacji Parafialnym 
Zespołom Synodalnym następujące zagadnienia - fragmenty z redagowanego przez synodalną 
Komisję Małżeństw i Rodzin Regulaminu funkcjonowania parafialnych poradni rodzinnych: 

1. „Art. 1. § 5. Celem Parafialnej Poradni Rodzinnej jest przedstawienie nauki Kościoła 
katolickiego o małżeństwie i rodzinie,  ukazanie właściwego wymiaru miłości małżeńskiej  
i rodzinnej, włączając w to czystość przedmałżeńską i małżeńską, uwrażliwianie na godność 
człowieka od chwili poczęcia do naturalnej śmierci, kształtowanie postaw prorodzinnych, 
nauczanie zasad odpowiedzialnego rodzicielstwa, w tym Naturalnych Metod rozpoznawania 
Płodności, oraz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów małżeńskich i rodzinnych”.  

2. „Art. 9. § 4. Diecezjalne Studium Rodziny kształci osoby (w szczególności małżeństwa), które 
mogą podjąć posługę w Parafialnych Poradniach Rodzinnych oraz w szerokim zakresie 
duszpasterstwa małżeństw i rodzin. Wspólną troską całego Kościoła tarnowskiego, w tym 
wszystkich kapłanów i świeckich, jest zaproponowanie kwalifikującym się do tego zadania 
osobom wzięcia udziału w tym Studium. Posługa Doradcy Życia Rodzinnego jest otwarciem 
się na współczesnych narzeczonych i małżonków, także tych na peryferiach wspólnoty 
Kościoła”. 

I. Podsumowanie. 

Znacząca część odpowiedzi była wyrażeniem zgody i aprobatą zapisu w podanej formie.  
W pozostałych otrzymanych odpowiedziach, mocno wybrzmiały następujące opinie, wskazania  
i spostrzeżenia: 

- potrzeba większej informacji o działalności parafialnych poradni rodzinnych, zwrócenie uwagi, 
że poradnie nie są tylko dla narzeczonych, 

- pytania skąd niechęć małżonków do korzystania z parafialnych poradni rodzinnych, 

- pytania czy na Studium Rodziny kierować raczej młode czy bardziej doświadczone małżeństwa, 

- podkreślenie wagi dobrego przygotowania kadry poradni, 

- troska proboszcza i indywidualne zaproszenie przez kapłana małżonków do uczestnictwa  
w Diecezjalnym Studium Rodziny, 

- sugestia, aby w poradniach posługiwały małżeństwa oraz aby posługa połączona ich była także 
ze świadectwem posługujących 

- pojawiały się głosy mówiące o małej skuteczności naturalnych metod rozpoznawania płodności 
w kontekście życia współczesnych kobiet 

II. Wykorzystanie informacji z PZS: 

Przesłane wnioski będą wykorzystane przy ostatecznej redakcji dokumentu – Regulamin 
Parafialnych Poradni Rodzinnych Diecezji Tarnowskiej oraz będą cenną wskazówką dla opracowywania 
planu zajęć kolejnego Diecezjalnego Studium Rodziny, które rozpocznie się we wrześniu 2022  
w Nowym Sączu. Szczegóły można uzyskać kontaktując się z Wydziałem Duszpasterstwa 
Małżeństw i Rodzin Kurii Diecezjalnej w Tarnowie: drtarnow@gmail. com.  


