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   Wstęp 

 1.Ordo caritatis-porządek miłości  przed ślubem : 
◦ od zależności od rodziców-do niezależności 

 2. Ślub: 
◦ Opuszczenie –zjednoczenie-nierozerwalność 

◦ Cztery modele przyjęcia-wejścia w rodzinę. 

 3.Ordo caritatis-porządek miłości po ślubie 
◦ Konflikt teściowa-synowa 

    Wnioski 
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 Celem wykładu jest budowanie szczęśliwej 
rodziny, po wejściu do niej nowych członków: 
synowej, zięcia i wnuków. 

 Rodzina-bogata wspólnota życia i miłości (FC nr 
18) 

 Szczęście rodzinne jest rozumiane, jako silne  
i zdrowe więzi miłości w rodzinie 

 Metoda ordo caritatis-porządek miłości, którego 
zaburzenia wskazują przyczyny konfliktów  
w relacji rodziców dorosłych dzieci, (skrót RDD)  
i dorosłych dzieci i ich rodzin (skrót DDiR). 
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 Przygotowanie dalsze 
dzieci są w całkowitej zależności do rodziców 

 
 Przygotowanie bliższe 

 nastolatki kierowane są w stronę niezależności od rodziców 

 

 Przygotowanie bezpośrednie:  
dorosłe dzieci idą do niezależności od rodziców w kierunku 
zależności ze współmałżonkiem. 
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 Człowiek jest osobą cielesno-duchową,  
 

 Św. Tomasz z Akwinu: człowiek to złożenie 
compositum duszy i ciała. Śmiertelny jest 
komponent cielesny, a nieśmiertelny komponent 
duchowy-dusza. Dusza ma władze duchowe: 
myśl i wolę. Człowiek jest rzeczywistością 
cielesno-duchową, materialną i niematerialną. 
Widzialna i niewidzialną. 
 

 Miłość przeżywa cały człowiek na wszystkich 
poziomach: zmysłowym, emocjonalnym, 
psychicznym i duchowym, a szczególnie w woli. 
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Ordo caritatis-porządek miłości: naturalny, 
przyrodzony i nadnaturalny nadprzyrodzony.  
Dla osób wierzących ważny jest porządek 
nadprzyrodzony 
  
 Porządek nadprzyrodzony: 
 1) Bóg-Siła większa od naszej własnej, w tradycji chrześcijańskiej 

Trójca Osób Boskich 

 Porządek przyrodzony, naturalny: 
 2 ) małżonkowie 
 3 ) dzieci 
 4 ) rodzice i rodzeństwo  
 5 ) krewni, przyjaciele 
 6 ) inni ludzie: sąsiedzi, znajomi, współpracownicy 
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Ślub w świetle prawa traktowany jest jako 
rodzaj umowy małżeńskiej:  

 

 cywilny tworzy małżeństwo kobiety  
i mężczyzny (Konstytucja Rz.P. art. 18), jest to związek osób 
ludzkich. 

  

Dla osób wierzących ważny jest porządek nadprzyrodzony 

 sakramentalny, który tworzy małżeństwo kobiety 
 i mężczyzny, jest to związek osób ludzkich 
 i Osób Boskich.  
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Zasady stojące na straży dobra nowej rodziny 
 
1.Opuszczenie emocjonalne rodziny pochodzenia przez nowych 
małżonków, tzw. „odcięcie pępowiny” 
 
2.Zjednoczenie ciał ich dusz. 
 
3.Nierozerwalność małżeństwa-trwałość, wierność. 
 Dla osób wierzących zasady te wynikają ze słów zawartych 

słowach Księgi Rodzaju: „Dlatego to mężczyzna  opuszcza ojca 
swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną, tak ściśle, że stają 
się jednym ciałem” (Rdz 2,24). Księga Rodzaju należy do kanonu 
Pięcioksięgu biblii hebrajskiej, więc ta norma jest 
przedchrześcijańska, starożytna, ponadczasowa. na relacje 
pomiędzy RDD i DDiR . W Nowym Testamencie dodane są słowa 
o nierozerwalności małżeństwa „A tak już nie są dwoje, lecz 
jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela” 
(Mt 19, 5-6). 
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 Modele przyjęcia do rodziny zięciów i synowych: 

 
1. Tradycyjny: mama, tato-córka, syn.  

2. Koleżeński: ja-ty 

3. Oficjalny: pan, pani - ona, on 

4. Bezosobowy, zwroty bezosobowe: czy można prosić o sól? 
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Wpływ na relacje pomiędzy RDD i DDiR na 
przyjęcia modeli:  

1. Tradycyjnego 

2. Koleżeńskiego  

3. Oficjalnego 

4. Bezosobowego  

 

oraz ich pozycję w ordo caritatis.  
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 Model tradycyjny oparty jest na nieformalnej 
adopcji. 

 Adopcja od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie, 
uznaniu cudzego dziecka za własne. Jest to, więc akt uznania 
dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, 
za własne potomstwo. Akt ten ma nie tylko wymiar 
psychologiczny, ale przede wszystkim duchowy, może mieć 
też charakter prawny. Jego efektem jest powstanie określonej 
relacji łączącej dziecko i jego nowych rodziców, tożsamej  
z relacjami rodzinnymi, opartymi na więzach krwi 
 i pochodzenia 
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Model tradycyjny: 

 wywodzi się z rozumienia małżeństwa jako 
jedności duszy i ciała małżonków. 

 zakłada bezwzględną akceptację wybranego 
współmałżonka: na poziomie myśli, woli, mowy 
 i uczynków. 

 Model tradycyjny a zmiany w  ordo caritatis dla 
RDD  i DDiR: większa strata czy większy zysk? 
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Przed ślubem Po ślubie 

 Dziecko  m 

 

 Rodzice i 
rodzeństwo 

 Krewni i 
przyjaciele 

 INNI ludzie 

 

 

 

 

 

 Dziecko  ż 

 
   Rodzice i 

rodzeństwo 

 Krewni i 
przyjaciele 

 INNI ludzie 

 

 Mąż 
 Żona 
 Dzieci 
 Rodzice i 

rodzeństwo 
 Krewni i 

przyjaciele 
 INNI ludzie 

 
 

 
 

 

Żona 
 Mąż 
 Dzieci 
 Rodzice i 

rodzeństwo 
 Krewni i 

przyjaciele 
 INNI ludzie 
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Przed ślubem Po ślubie 
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Po ślubie Przed ślubem 



 Najbardziej powszechny konflikt 
na świecie: teściowa-synowa  

 

Sposoby rozwiązania konfliktu:  

 Zidentyfikujmy problem, o co chodzi?  

 Wniosek: ranimy się nawzajem 

   Rany: otwieramy -oczyszczamy-zamykamy. 
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Rozwiązanie konfliktu:  

 

 Optymalne rozwiązanie: DDiR postanawiają razem 
na wycofanie się z konfliktu. 

 

 Połowiczne- z konfliktu wycofuje się jedna strona 

 

 Awaryjne - separacja 
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 Wnuki 
◦ cud owocowania,  

◦ za wcześnie, czy za późno? 

◦ adopcja 

 

 Budujemy relacje w rodzinie: 
◦ pomagamy sobie na co dzień, wspieramy się  

w trudnościach 

◦ świętujemy razem, wspólnie się bawimy  

◦  wyjeżdżamy na wycieczki 
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 Droga do małżeństwa prowadzi: od całkowitej 
zależności od rodziców-poprzez niezależność od 
rodziców-do współzależności małżeńskiej. 

 Porządek miłości powinien być oparty na 
sprawdzonym wzorcu zwanym odro caritatis. 

 Zasady stojące na straży dobra nowej rodziny: 
opuszczenie-zjednoczenie - nierozerwalność.  

 Gwarancją dobrych relacji jest wybranie tradycyjnego 
modelu przyjęcia-wejścia do rodziny opartego na 
adopcji: mama, tata-syn, córka. 

 Sposoby rozwiązania konfliktów mogą być 
optymalne, połowiczne i awaryjne. 

 Dziadkowie przyjmują i cieszą się wnukami, zawsze 
kiedy się pojawiają. 
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Dziękuję za uwagę 



Listopad 2020 Elżbieta Olczak  21 

 
1. J. Pulikowski, Warto pokochać teściową, Poznań 2020. 
2. J. Pulikowski, Rodzina najważniejsza firma na świecie, 

Nowy Sącz 2019. 
3. K. Knotz, A. Zaijc, M. i J. Wilkowie, Teściowie i młodzi, 

Częstochowa 2013 
4. E.Woydyłło, Rodzice dorosłych dzieci, Warszawa 

2006, 
5. Św. Tomasz z Akwinu, Suma Teologiczna. Miłość, 

Londyn 1967, tom. 16 , część II-II, q. 26. 
 


