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Przygotowanie do sakramentu małżeństwa
parafialna katecheza dla młodzieży szkólponadgimnazjalnych

List do kapłanów
Czcigodni Księża.
Dwa lata temu, na specjalnym spotkaniu dekanalnych duszpasterzy rodzin,
przedstawiony został projekt wprowadzenia w parafiach naszej diecezji - jak to
uczyniono już w innych diecezjach - parafialnej katechezy dla młodzieży szkół
ponadgimnazjalnych. Poszczególne dekanaty zapraszały diecezjalnych doradców
życia rodzinnego, którzy szczegółowo przedstawiali program i sposób realizacji tej
katechezy. W tym roku rozpoczynamy jej wdrażanie w parafiach naszej diecezji.
Według Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin ma to być dla młodzieży rodzaj
katechumenatu przed zawarciem małżeństwa: „Przygotowanie to powinno łączyć
trzy zasadnicze elementy: wspólnotowo-liturgiczny, konferencyjny i dialogowy."
Dlatego też niezależnie od katechizacji w szkole:
należy w każdej parafii prowadzić dla tej młodzieży - analogicznie do
przygotowania przed Pierwszą Komunią czy przed Bierzmowaniem katechizację przedmałżeńską
w Duszpasterstwach Akademickich, dla tych którzy nie uczestniczyli w katechezie
parafialnej, należy przeprowadzać r o c z n e s t u d i u m przedmałżeńskie wg
programu wypracowanego przez D.A. i Radę Episkopatu ds. Rodziny,
jeśli nie było możliwe powyższe przygotowanie - ani w parafii ani podczas
studiów, wtedy należy podjąć skróconą katechezę przedmałżeńską w formie
przynajmniej 10 spotkań czy to w parafii, czy w ośrodkach dekanalnych lub
rejonowych." [por. DDR numery 24-26].

Przygotowanie bliższe do małżeństwa uważa się za obowiązkowe i dlatego nie
powinno się młodzieży przedstawiać tej kwestii jako dowolną. Rzeczywiście
nikogo zmuszać nie możemy, ale należy starać się usilnie, aby młodzież
uczestniczyła w takiej katechezie, która jest formą parafialnej pracy z młodzieżą i
konkretną grupą duszpasterską, w której na podobieństwo innych grup
parafialnych, staramy się pomagać młodzieży we wzroście w wierze, w rozeznaniu
powołania oraz przygotowaniu się do narzeczeństwa i małżeństwa.
Dyrektorium Katechetyczne w specjalnym dodatku Program katechezy
parafialnej młodzieży szkółponadgimnazjalnych precyzuje program katechizacji
parafialnej i sposób jego realizacji. Ma to być 25 katechez, które przeprowadza się
najlepiej na poziomie 1 i 2 klasy ponadgimnazjalnej. Już są opracowane specjalne
podręczniki, które są do wykorzystania.
Ta katechizacja ma być prowadzona w małych grupach do 20 osób. Dyrektorium
wskazuje także, że ta katecheza nie ma być domeną księży lecz należy utworzyć
tzw. Zespoły pastoralno - katechetyczne w skład których mają wejść kapłani,
katecheci, doradcy życia rodzinnego, małżeństwa. Zadaniem proboszczów jest
znalezienie odpowiednich osób. W dużych parafiach powinien istnieć samodzielny
zespół pastoralno - katechetyczny. W parafiach małych można by utworzyć jeden
zespół dla kilku parafii, zachowując jednak zasadę, że młodzież uczestniczy w
katechezie w swojej rodzinnej parafii lub parafii na terenie której znajduje się
bursa czy też internat, w których młodzież mieszka w czasie roku szkolnego.
W tym roku Diecezjalne Studium Życia Rodzinnego ukończyła pierwsza grupa
osób, które zostały przygotowane do prowadzenia katechez i już mogą zostać
zaangażowane. Duszpasterstwo Rodzin naszej diecezji organizuje nowy nabór do
Studium a także warsztaty "Ku dorosłości", w czasie których zostaje omówiony
program parafialnej katechezy dla młodzieży ponadgimnazjalnej oraz
przedstawiona forma prowadzenia katechez. Uczestnikami mogą być księża,
katecheci, doradcy życia rodzinnego, teolodzy, absolwenci studiów rodzinnych.
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Tam, gdzie już są przygotowane osoby i można utworzyć zespół pastoralno katechetyczny organizujemy taką katechezę na razie dla chętnych.
Proboszczowie, którzy jeszcze nie mają takiego zespołu zobowiązani są do
znalezienia odpowiednich osób i umożliwienia im przygotowania w ramach
Diecezjalnego Studium Życia Rodzinnego i Warsztatów. Proboszczowie małych
parafii mogą utworzyć zespół międzyparafialny, zachowując wskazania
Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin i Programu katechezy parafialnej.
Młodzież powinna otrzymać odpowiedni indeks [są gotowe propozycje
wydawnictw] na końcu którego znajduje się świadectwo ukończenia takiej
katechizacji, które będzie trzeba przedstawić przy spisywaniu protokołu
przedślubnego.
Należy także ujednolicić przygotowanie bezpośrednie do małżeństwa które
dotyczy narzeczonych. Stanowią je: 3 katechezy, dzień skupienia oraz 3
spotkania w poradni rodzinnej. Szczegóły oddaje okólnik Przygotowanie do
sakramentu małżeństwa według Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin
i Dyrektorium Katechetycznego wydanego i przekazanego wszystkim przez
diecezjalne duszpasterstwo rodzin.
Diecezjalny Duszpasterz Rodzin
ks. Eugeniusz Gogoliński

Biskup Gliwicki
+ Jan Wieczorek

Gliwice, 28 sierpnia 2007 r.
P.S. Wszelkich informacji udzielają diecezjalni doradcy Państwo Michał i Katarzyna
Jurkiewiczowie [tel. 501397904 lub 507389948] Wcześniej już zostały rozesłane mailem
odpowiednie informacje.
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