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Wstęp
Zagadnienia wychowania w rodzinie
katolickiej są ściśle związane z rozumieniem pojęcia rodziny i analizą sytuacji
rodzin, które mają duży wpływ na to,
czy rodzina może spełniać swoją funkcję
wychowawczą. Inny czynnikiem wpływającym na wychowanie w rodzinie są
postawa i wyznanie religijne osób tworzących wspólnotę rodzinną, czyli charakter dominującego systemu wartości
w danym społeczeństwie. W następujących rozdziałach bierzemy pod uwagę
więc wyżej wymienione zagadnienia1.
1. Rodzina i małżeństwo
na Węgrzech
Słowo rodzina oznacza dziś potocznie małą wspólnotę której członkowie
żyją pod jednym dachem i są związani
w związku małżeńskim czy są w relacji
rodzice - dzieci. We wcześniejszych wiekach historii europejskiej miało pojęcie
rodziny nieco inne znaczenie. Z jednej
strony mogło ono oznaczać wspólnotę osób żyjących razem a także grupę
osób mając związek pokrewieństwa.
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1

O dziejach rodziny i małżeństwa
Rodzina jest najstarszą instytucją
i wspólnotą ludzką, która przechodziła wiele zmian w ciągu historii. Miała
wiele różnych funkcji: stworzyła miejsce dla podstawowych związków ludzkich a jednocześnie była miejscem pracy i zabawy. Rodzina zjednoczyła się na
zasadach stworzonych przez wspólną
wiarę i moralności. Członkowie rodziny
żyli w jednym gospodarstwie domowym: rodzina była miejscem codziennego życia, zaakceptowaną instytucją
związków partnerskich i naturalnym
miejscem wychowania dzieci. Uzyskanie dochodów i dzielenie pracy też miały miejsce w ramach rodziny. Przez stulecia działała rodzina także jako wspólnota interesów, potrzebna forma do organizacji i utrzymania życia. Przy tych
praktycznych aspektach nie zwracano
większej uwagi na wolny, osobisty wybór małżonków, na uczucia i harmonijność związku partnerskiego a na nawet
wychowanie dzieci. W nauce chrześcijańskiej od samego początku głoszono
nierozerwalność małżeństwa i uważa-
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no go za podstawę rodziny i za ważne
miejsce dla wychowania dzieci.
Dla rozumienia dzisiejszego związku
między małżeństwem i rodziną trzeba sięgać daleko w przeszłość, aż do
początków państwowości Węgier: po
przyjęciu chrztu należało małżeństwo
w sensie prawnym do zakresu kościoła
i zostało tam przez wiele stuleci. Sytuację zmieniły ustawy Józefa II., kto zamierzał zapewnić pierwszeństwo prawa
państwowego. Małżeństwo spostrzegano odtąd jako umowę cywilną, co reguluje państwo. Zawarcie małżeństwa cywilnego jest obowiązkowe na Węgrzech
od 1894. Do tego wypracowano także
prawo małżeńskie i rodzinne. Wtedy
uformował się podział na ślub cywilny
i kościelny, co istnieje do dzisiaj2.
Ślub cywilny został ważną instytucjonalną podstawą życia rodziny, bo w ten
sposób mogło państwo zastąpić kościół
jako instytucja kierująca życiem rodziny. Stopniowo sformułował się system
administracji i nadzorczy, co czynił
małżeństwo cywilne podstawą rodziny. Umowa małżeńska zawarta przed
przedstawicielem państwa została jednocześnie umową prawa majątkowego,
co szczegółowo regulowało obowiązki
i prawa przyszłych małżonków a także
warunki i konsekwencje rozwodu.
2. Obecny stan rodziny i małżeństwa
Jeśli chcemy zrozumieć zmiany, które
się dokonały w zakresie rodziny i małżeństwa, musimy przeglądać przed wszystkim zmieniający się świat, którego częściami są także rodzina i małżeństwo.
2

W społeczeństwie zachodnim odbyły
się zmiany i trwają do dziś, które zasadniczo wpływają na życia codziennego i myślenie ludzi. Procesy te się przyspieszyły w ostatnich dwóch stuleciach.
Wschodnia część Europy była przez dekady w szczególniej sytuacji z powodu
reżimu socjalistycznego. Jednak możemy
stwierdzić, iż Europa Wschodnia rozwijała się w kierunku typowym dla Europy
Zachodniej, z tym, że nieco wolniej. Po
1989 zmiany te nabrały siłę na Węgrzech.
Główne charakterystyki tego procesu:
W myśleniu publicznym zdominuje postawa konsumpcyjna, w społeczeństwie
dochodzi do osamotnienia w związkach
ludzkich, media są częścią życia codziennego i prywatnego, wielu ludzi odwraca
się od tradycjonalnych kościołów, wielu
ludzi wplątuje się w niebezpieczne pseudo-religijne przeżycia.
Zmiany postawy mocno dotykają
także rodziny węgierskie i procesy wychowawcze w nich. Z powodu przytoczonych zmian pojawiły się w życiu codziennym węgierskich rodzin następujące problemy: znaczne zmniejszenie liczb
małżeństw, dramatyczne zmniejszenie
liczb porodów, mniej czasu na wychowanie dzieci z powodu rozpowszechniania
modelu rodziny, w której oboje rodziców
pracuje, pracujące matki są w niekorzystnej sytuacji na rynku prac, matki,
które wychowują dzieci muszą pracować, bo ich dochody są potrzebne dla
rodziny, a nie z powodu własnej wolnej
decyzji, rodzice, którzy wychowują dzieci są w niekorzystnej sytuacji3.
Dziś na Węgrzech 25% rodzin z dwojgiem dzieci a 60% rodzin z trojgiem dzie-
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Por. J. Zimny. Wartość sakramentu małżeństwa w okresie przemian społeczno-gospodarczych. [w:]

Magdalena Ewa Ruszel (red.). Stalowa Wola 2010, ss.85-96.
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ci żyje poniżej minimum egzystencji. Rodziny wielopokoleniowe zastąpiły rodziny składające się z rodziców i ich dzieci.
Znaczenie związków między sąsiadami
i krewnymi zmniejszyło się. Średnia
wielkość gospodarstw domowych stopniowo zmniejsza się. Liczba tych osób,
które się mogą liczyć nawzajem jest coraz mniejsza. Łatwiej się dochodzi do
rozwodów. Rozpowszechniły się inne
formy współżycia, coraz bardziej popularne są związki na krótki czas4.
Jak już wspomnieliśmy o tym powyżej, powody tych zmian znajdują się
w zmianie myślenia publicznego i systemu wartości. Chrześcijański system
wartości jest mniej znany i zaakceptowany niż dawniej. Dominuje w społeczeństwie indywidualizm i odrzucenie
wszelkich zobowiązań i związków. Ścisły związek można spostrzegać między
religijnością małżonków a stabilnością ich małżeństwa. Wśród wiernych
jest liczba rozwodów prawie o połowę
mniejsza.
3. Dziecko w rodzinie
Społeczeństwo węgierskie uważa
dziecko za wartość i źródłem szczęścia
dla rodziców. Międzynarodowa ankieta wykazała, że proporcja ludzi, którzy
uważali, że lepiej jest tym, którzy mają
dzieci była najwyższa (87%) wśród innych. Natomiast jest bardzo mało tych,
którzy uważają bezdzietność za lepszą.
Życie pokazuje co innego niż ankieta.
Po doświadczeniach w wierzących rodzinach katolickich urodzi się więcej
dzieci niż w innych rodzinach. W tym
4

też się manifestuje decydująca rola systemu wartości rodziny.
4. Perspektywy zmian
Wymienione problemy są ciężkie
i bardzo rozpowszechnione, jednak są
możliwości, które mogą się przyczyniać do pozytywnych zmian. W dalszej
części bierzemy pod uwagę te możliwości. II Sobór Watykański stwierdza:
,,Dlatego wszyscy, którzy mają wpływ
na wspólnoty i grupy społeczne, winni
przyczyniać się skutecznie do podnoszenia małżeństwa i rodziny. Władza
państwowa niech uważa za swoją
świętą powinność uznawanie prawdziwej natury tych instytucji, ochronę ich
i popieranie, strzeżenie moralności publicznej i sprzyjanie dobrobytowi domowemu”. (KDK 52). Co może wspólnota
parafialna robić dla zatwierdzenia katolickiego wychowania w rodzinie? Pastoracja na poziomu parafii i diecezji obejmuje następujące metody: utrzymanie
kontaktu z rodzinami, odwiedziny przy
rodzinach, oddzielne msze święte dla
dzieci i dla rodziców, przygotowanie do
małżeństwa za pomocą kursów czy rozmów indywidualnych, organizacja rekolekcji dla rodzin, wspólnoty rodzin5.
Oprócz ściśle rozumianej działalności
duszpasterskiej kościół wspiera także
powstanie instytucji dla opieki rodzin,
w których doradzą fachowcy dla zainteresowanych. Ponadto Konferencja Biskupów Węgierskich założyła Instytut
Pomocy dla Rodzin, który rozpowszechnia praktyczne rezultaty teologii rodziny a z drugiej strony wspiera służbę

Por. R. Król. Wpływ autorefleksji na proces adaptacji nauczyciela akademickiego, [w:] Edukacja

jutra. XV Tatrzańskie seminarium naukowe, T. II., (red.) K. Denek, T. Koszczyc, W. Starościak, Wrocław
2009, s. 217 – 222.
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Por. J. Zimny. Obraz ojcostwa na współczesne czasy. [w:] „Pedagogia Ojcostwa” nr 1 (1/2010) lipiec-

grudzień, ss.86-101.
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kościoła w krajowym i diecezjalnym
poziomie.
Wierni mogą pomagać siebie nawzajem w przeżyciu życia rodzinnego według planu Bożemu. Chrześcijanie coraz
bardziej uświadamiają sobie, że szczęśliwa rodzina i małżeństwo mogą znaleźć wsparcie wyłącznie w miłości i lasce Boga. Coraz więcej rodzin żyje jako
domowy kościół, z duchem Chrystusa,
uważnie, gotowe do wybaczenia i pomagając siebie na drodze do zbawienia.
Rodziny te mogą stanowić przykład
drogi do pełniejszego życia dla wszystkich. Mogą także oferować odpowiedź
na szybko zmieniające się radykalne
wyzwania i mogą pomagać potrzebną
odnowę życia rodzinnego.
Oprócz przykładu jest jeszcze ważne
także wzajemna pomoc między członkami wspólnoty. Sprawdzone metody już
dobrze działają na niektórych parafii. Na
przykład: pomoc rodzicom od czasu do
czasu w pilnowaniu dzieci, organizacja
klubu matek z małymi dziećmi, regularna pomoc rodzinie z przygotowaniem
obiadu w czasie, gdy matka nie może
gotować, organizacja kiermaszu odzieży dziecięcych, organizacja obozów letnich, wspólnych wycieczek. Wszystko
to wspomaga rodzinom, żeby zostały
pomocnikami jedna dla drugiej, żeby
żadna z nich nie została osamotniona
ze swoimi problemami i żeby wszyscy
mogli doświadczyć moc wspólnoty6.
Trzecim ważnym elementem pomocy
jest katecheza, wychowanie w duszy
katolickiej, co pozwala na wpływanie
na myślenie człowieka. Pomaga to zachować dystans od szkodliwych myśli.
6

Wzmacnia nas w wierze i pomaga unikać szkodliwe wpływy. Na dłuższą metę
pozwala człowiekowi odkryć, przeżyć
i przekazać wartości rodziny chrześcijańskiej i na wychowanie katolickie.
Jakie możliwości ma wychowanie
katolickie? Wychowanie katolickie to
przede wszystkim katecheza w przedszkole, szkole i parafii, przekazywanie
wartości w instytucjach katolickich
(w nauczaniu różnych przedmiotów,
przez duchowość i programy szkoły).
Zapewne znaczącą role mogą odegrać
katolickie media: gazety, programy
w radio i w telewizji, strony internetowe a ponadto kursy dla różnych grup
celowych oraz fachowe studia na wyższym poziomie.
Ramy te pozwalają przekazanie nauki,
systemu wartości i myślenia człowieka
w Chrystusie wielu ludziom. Możemy
więc mieć nadzieję, że będzie się nam
udało przywrócić sposób myślenia Węgrów do chrześcijańskich wartości. Ta
zmiana może przynieść rozpowszechnianie rodzin, gdzie odbywa się wychowanie katolickie7.
Państwo i ustawodawstwo mają dużo
do zrobienia w tym względzie a mianowicie: sformułowanie postawy przyjaznej rodzinie na skale społecznej, dostosowanie ustawodawstwa, które będzie brać pod uwagę interesy i sytuację
rodziny, promocja wartości zdrowej rodziny, przyjęcie wartości w społeczeństwie, promocja pozytywnego obrazu
rodziny w różnych mediach.
Wychowanie do życia rodzinnego
w formie instytucjonalnej już we wczesnym wieku, tak samo na podstawo-

Por. J. Zimny. Troska o dobre wychowanie – czyli jakie? [w:] „Pedagogika Katolicka” nr 7 (2/2010)

lipiec-grudzień, ss.128-137.
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J. Zimny, Obraz ojcostwa na współczesne czasy. [w:] „Pedagogia Ojcostwa”, 1(1/2010) lipiec-gru�

dzień, s. 257-264.
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wej, średniej i wysokiej edukacji. Jako
wspólny wpływ możemy oczekiwać
poszerzanie możliwości wychowania
katolickiego w rodzinie i powiększanie
liczby rodzin wychowujących w tej duszy na Węgrzech.
Streszczenie
Rodzina jest najstarszą instytucją
i wspólnotą ludzką. To ona ma największe prawo do wychowania własnych
dzieci. Kwestia ta odnosi się do wszystkich wspólnota w każdym państwie. Od
pewnego czasu zmiany polityczne, społeczne zaczęły mieć wpływa na takie
podejście do zagadnień wychowania
młodego pokolenia. Problem ten także dotyczy Węgier. Pojawiło się wiele
problemów, które zaskutkowały dość
negatywnym zjawiskiem. Powody tych
zmian znajdują się w zmianie myślenia
publicznego i systemu wartości. Chrześcijański system wartości jest mniej
dziś znany i zaakceptowany niż dawniej. Są jednak pewne nadzieje i szan-
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se na zmianę w kierunku pozytywnym.
Ogromne zadanie do spełnienia ma zarówno państwo i Kościół.
Summary
Family is the oldest institution and
the human community. She has the
greatest right to educate their children. This question refers to all the
community in each country. For some
time, changes in political, social influences began to have an approach to
educating the young generation. This
problem also applies to Hungary. There
are many problems that zaskutkowały
quite a negative phenomenon. The reasons for these changes can be found in
the change in public thinking and value
system. Christian value system is less
well known and accepted today than
ever before. But there are some hopes
and opportunities for change in the
positive direction. Huge task to be accomplished has both state and church.

Spotkanie przedstawicieli pracowników i studentów KUL w Stalowej Woli
z modzieżą szkół średnich z Jarosławia.

