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umiejętniej od wielu zało-

dzieci mocny fundament silnie 
o prawo Boże. Ponieważ sama szczerze modlić się umiałaś, wy-

na1s łatwo i dobrze pacierza, z po dziś dzień czerpię moc 
i ufność w Bogu. Otwarłaś przed nami szeroko drogę do szczęścia, boś 
nas wychowała nie do pieszczot i lecz do hartu i pracy. N a uczy-
łaś nas kochać obowiązek, a powinność poważnie i ochoczo. 
Toteż nie gdzie indziej w szlachetności i dostojeństwie Twego n'?'n<;'!·n°•

go a oddanego Bogu serca jest początek drogi, którą mnie łaska Bo;.. 
Te same uczucia składam w duchu 

duchem nieraz 

Jest to wyjątek listu do matki, 
Hlonda, prymasa Polski, z 

v~--~~,444 go z 
wadzenia do naszych 
doświadczeń oraz 

zrozumieniu i przy-
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. i doku~entach urzędu nauczycielskiego. Wypowiedź papieża 
Pm~a XI w. ~ncykhce o kapłaństwie jest tego wymownym przykładem: 
„Głownym i Jakby naturalnym ogrodem, w którym kiełkują i z którego 

kwiaty powołań k!apłańskkh, jest bez wątpienia rodzina chrze-
po bożemu i po bożemu żyje. Wiadomą bowiem jest 

kapłanów zarodki swej rrr.r1 ..... ,.._;..,.,; 

wiarą i cnotą, albo od 
. . . końcu od całej rodziny, w której nie-

skalarne i w całeJ się miłość Boga i ludzi [ ... ] Wyjątki od 
. . potwier~zaj~ ~y l!ko ogólną zasadę przez Boga ustanowioną. 

Gdzie bowiem rodzma zyJe w tak świętym usposobieniu, że rodzice na 
wzór Tobiasza i. Sary proszą Boga o liczne potomstwo [.„] a dzieci, z wdzię

jako dar nieba i dowód miłości Bożej przyjęte, od zarania za
w bojaźni Bożej, miłości do Jezusa ukrytego w Eucharystii 

„ • ~raz uczą się czci dla mężów Bogu poświęconych i----·-·~-~ 
sw1ętych gdzie rodzice dają swym dzieciom doskonały przykład rze-
„>;.. ... „ ... v.:: ... „ .... , p~ac.owitości i pobożności, gdzie widzą, że rodzice wzajem
nie się m1łuJą, do sakramentów zbliżają się często w roku i nie tylko 

abstynencji i postu przestrzegają, ale poddają się również do
n,.,.n ... ,.,...,,,..,.<T,""' umartwieniom, gdzie cała rodzina wspólnie się modli, gdzie 

naści wspierają 

i przykład 
Mistrza: 

Pius XII :za 
nie" Kościoła 

rodzice nad i wedle sił i moż-
ubogich, tam naśladować będą 

a z nich usłucha wezwania. Bo-
za mną" a. 

T!O<:tzil1nv uwiażał 
Rodziny te jednak nie 

i obowiązek budzenia 
specjalnie uwypukla rolę i zada-

pmysługi oddają w tym mdizdny, 
i 

Pierw s z Y m seminarium (podkreśl. 5• W tym kontekście do 
obowiązków rodziców Sobór zalicza takie 

3 
Ad catholici sacerdotii - cyt. za: P. at us e k: Odpowiedzialność 

Ludu Bożego za powołania kapłańskie. „Ateneum Kapłańskie" 348-349:1967 s. 44 n. 
4 Famiglia. Roma 1950 s. 116 n. 
5 

DFK 2. Cytaty za: Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje. 
Poznań 1968. 
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pozna1wania i czeli 
procesie tym Sobór 

rodziców, którzy ł:asoe 

wśród ,ludu [ ... ] pomocy słowa i 
swoti.ch dzd!ed piie1fiws:zymi :~wiastunamd. wiairy i 
każdemu z nr1ch powoŁaniei z:e s:acz,ególną z;aś trnskliwośdą P101w.caasrnie 
chowne" (KK 11). Jest to równocześnie swoista forma 

apastola tu, ktiedy rodz1n1ie 
, , współpraooW1lli1kiami Łaski i svvr:iJrudJk•ai:rr.t1i 

to apostolstwo wobec swoich 
przysposabiają chr1zieścijańs!Jfilego i 

im pomocą w drogi 
wypadku powołanie do służby 

ll;DZ 

Takie widzenie domu rodzinnego jako 
ponadto na całą dalszą soborową 

w zakładach W seminariach 
,,pr;z,y 
rodziną" ze 

struikturze - o ile mają sm:~1n:tc 
wać się powinny na strukturze 

sobą i wraz z alumnami 
wiadała modlitwie 

Budzi się jednak w tym miejscu 
takie stawianie zagadnienia? 

Dane 

Potwierdzenia tezy soborowej 
danych pochodzących z badań. 

- Seminare 

Na ile uzasadnione 

97 
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w Polsce, zrealizowano niewiele 6• Przy tym dotyczą one 
jedynie pośrednio interesującego nas tutaj problemu. Niemniej analiza 
ich wyników do zais'tana:wi:ający:ch wn[osków. 

one 111a wysoką korelację pomiędzy reli
gijnością rodziców a wyborem przez ich dzieci życia kapłańskiego czy 
zakonnego. Według P. Tarasa alumnów seminariów zakonnych po
chodzi z rodzin bardzo religijnych, często praktyikujących, a 71,5 O/o z ro
dzm r1eligijnych v-vypełndających cregularnde obawiąz:korwie praktyki.i. reli-

W sumie więc 92,6 alumnów pochodzi z rodzin nie zaniedbują-
cych praktyk religijnych. Alumnom pochodzącym z tych rodzin tylko 

prooencde (7,90/o) nie mówiorno, że hęd:ą !kiężmi. Większo.ść 
słyszała to właśnie najczęściej od rodziców 7• Jeśli zatem „weźmiemy 

uwagę, że w Polsce ilość rodzin o wysokiej religijności nie przekra
cza 10 °/o ogółu rodzin katolickich, a ilość spełniających regularnie prak-

religijne 40 wówczas stanie się oczywista zależność podsuwania 
sugestii kapłaństwa od religijnej atmosfery domu" 8 . Potwierdzają to rów
nież badania zagraniczne 9 . 

Zbieżne z wyżej są wyniki badań J. Jończyka nad moty-
wami do seminar!fom duchownego alumnów trz,eich semi-
nariów: Sląska, Częstochowy i Kraikowa. Z rodzin, gdzie rodzice są „głę-

i zaś z rodzin, 
gdzie rodziców określa się jako i praktykujących", 70,4 
alumnów. W sumie 87,8 °/o alumnów pochodzi z rodzin głęboko religij

a sami alumni łączą religijność domu rodzinnego z własną decyzją 
UT~~h,,~„ stanu duchownego 10• 

Obserwacje powyższ~e wskazują na wielkie znaczenie atmosfery domu 
rodzinnego, .w której dominującą rolę w zrozumieniu i podjęciu powoła
ńia duchownego odgrywa czynnik religijny. Analiza wyników badań upo-

11 Badania takie prowadzone są m.in. przy Katedrze Socjologii Religii Instytutu 
Teologii Pastoralnej KUL, przy Katedrze Pedagogiki Rodziny w tymże Insty
tucie. 

W artykule opieramy się na 2 studiach: P. Tar as: Społeczne uwarunkowanie 
motywy wstąpienia do zakonnego seminarium duchownego. Poznań 1965; J. Jo ń
z y k: Motywy wstępowania do seminarium duchownego. „Życie i Myśl" 8: 1975' 

s. 10-23. Na s. 11 w przypisach Jończyk podaje bibliografię prac o aspekcie psy
chologicznym. 

T ar as, jw. s. 45. 
8 Tamże. 
9 Tamże (przypis). 
10 J oń czy k, jw. s. 12 n. Tezę o współzależności między religijnością rodzi-

ców a religijnością dzieci badania obce i polskie. Por. np. K. Be ł c h: 
Wpływ rodziny na dzieci. (Omówienie prac magiSterskich Katedry So·-

KUL). Theo,logirea" 45:1975 fasc. 4 s. 189-197~ 

PIERWSZYM SEMINARIUM 99 

ważnia nas też do stwierdzenia, iż wpływowi rodziny przypisać należy 
powstanie u jednostki myśli o kapłaństwie (o ~owołan.iu w ogóle): ~yśl 
ta rodzi się między innymi pod wpływem rozmow rodzmnych o ks1ęzach. 
91,8 o;~ powołań narodziło się w rodzinach, gdzie ksiądz ,~ie~zył się ~ow~: 

a nawet krytytkowano księży (za materializm, chc1wosc 
to i tak krytyka ta była z reguły konstruktywna (zwłaszcza gdy 

chodzi o narodziny powołań zakonnych) 11 . Myśl o powołaniu powstaje 
także wskutek wyraźnej sugestii pochodzącej od rodziców (36 %, przy: 
26 ·O/°' koledzy, 20 księża, 18 O/o sąsiedzi i inni), choć nie zawsze pokry
wa się ona z zamiarami, jakie pielęgnują w sobie saime dzieci 

12
. 

w too 

Wreszcie wyniki wyżej omawianych badań wskazują, że' rodzina od

działywuje na decyzję podjęcia powołania przez 
'Zia;mi1a:ru wyriaż1onego pr:z1e:z dzd1eciko, a niajba1rdiz:i1ej · pr:zieiz: ~ostarcza

nie motywacji takiej decyzji. W 'badaniach P. Tarasa 46% rodz1cow wyra
ziło zadowolenie z decyzji swego dziecka i utwierdzało je w tym posta
..-.r.·u,.,.c·1 '"1111 33 zachowało się biernie, a tylko 4 °/o radziło wybór innego 

Ta pozytywna postawa rodziców wpływała bar~zo mobili~ująco 
na badanych 14. Podobnie w uzasadnianiu wyboru drogi po.w?łama ~u; 

bada:ni znajdywali zdecydowane oparcie w rodzime, chociaz 
rodziny badanych preferowały motywy religijno-społeczne przed 

religijno-'immanentnymi 15
• • . , 

W konkluzji możemy stwierdzić, że prezentowane wymk1 badan zde.-. 
ujawniły inicjującą rolę rodziny, znaną już i uzasadnioną na 

że wybór drogi powołania duchownego 

i wstąpienie do seminarium stanowią pod tym względem wyjątku. 
konstatacje, jak również ujawnione odchylenia od idealnego obrazu {mo

wskazują na potrzebę pedagogicznego traktowania problemu, 

11 Ta r a s, jw . .s. 40. 
12 Tamże s. 42. 
1s Tamże s. 46. 
14 Tamże s. 43. 
15 Tamże s. 69-78. 
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zwłaszcza gdy chodzi nam 
leżnień i oraz nakreślenie 

To 
nia oraz 

możliwości zrodzenia się powołania 

się, iż ustalenie 
rozpocząć od biorąc pod uwagę 

dwa jego znaczenia. 
O pierwszym - mówi papież Pa-

weł VI: „Pierwszym z skłonność do 
podjęcia posłannictwa kapłańskiego, jest sam 
koduszna wola'' 17• U zatem zawsze 
przemawiający osobiście i tak skutecznie do sumienia powoływanego, że 
przenika dogłębnie jego osobowość. To rozstrzyga wszystko i w tym zna
czeniu nie można mówić w sensie ścisłym o roli rodziny w budzeniu po-

Można stwierdzić po-
datność kogoś na działanie Boże. Ta podatność jest związana z oddziały-
waniem środowiska rod.zmJ1e1~0. 

W drugim - tzw. psychologicznY)lll - znaczeniu ...,.,.,,~..,,~.!' ........ ,.., 

wysuwa człowiek jako 
się treść powołania jaiko zamiłowanie 

Oznacza się tą nazwą wiele zawodów wymagających od czło-
wieka gotowości do ofiar i zaparcia siebie. Określa nią 

b~ć wyrnikiem jedynie głębokiej potrzeby rwiewnętrz
że domagają się one pełnego, osobistego zaangażowania. 

uzasadniona opinia, że uznanie czegoś za swoje powołanie jest po prostu 
pogłębionej koncepcji życia i swego miejsca w świecie. W ta

kim ujęciu powołania wyróżnić można podstawowe elementy: wew
nętrzną potrzebę pójścia daną drogą życia, wybór 1konkretnego zawodu 
czy stanu, osobisty wkład życiowej energii i sił w pełnieniu podjętego 

zadania 18• 

1t1 Zob. J. W 10 si ń ski: Teologia powołania do kapłaństwa. Szkic historyczno-
-sprawozdawczy. Kapłańskie" 348-349:1967 s. 29-38. 

17 List apoistioł1ski Summi Dei Verbum z 4 XI 1963 („Acta Apostolicae Sedis" 
55:1963 s. 979). 

18 A. ż y n e 1: Powołanie - przygodą. 23:1971 nr 200_;,201 s. 276. 

RODZINA .PIERWSZYM SEMINARIUM 101 

Tamże s. 
20 p r ę Atmosfera Towarzystwa Nau-

kowego KUL" 18:1969 s. 56-58. 
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tomiast brak takiej atmosfery może wręcz uniemożliwić proces uspo-
łeczndenia norm 21. 

Jak wykazują badania, wszystkie elementy środowiska mają okre-
wkład w powstanie atmosfery rodzinnej: warunki mieszkaniowe, 

warunki ekonomiczne, udział w kulturze, pielęgnowanie tradycji i zwy
funkcjonujący w rodzinie system wartości i ocen, 

sposób prowadzenia wystrój mieszkania. Wszystkie zatem mają· 
określony wkład w proces rodzinnego. 

jednak znaczenie tworzeniu się atmosfery domowej 
uu.u.L.J.r"1:l:TT<TT"~~. ze środowiska rodzinne-

go łączącej ich. Przede wszystkim chodzi o 
rodziców. By nie poszerzać zagadnienia, wystarczy wskazać na ich ro

w procesie wychowania religijnego. Najprościej można ją określić 

materialne pośredniczenie między Bogiem a dzieckiem. Ich 
przez dziecko z cech ich z przeżyć, które dziec-

z kontaktu z do w dziecku 
afetktywno-obiektywnej idei 

źródło doświadczeń i 0 .,...„„.,., ··ni 

i 22 

Już taki zarys dynamiki 
możliwości jego 

zaś aktywność religijna stanowi 
że dla dziecka staje kimś 

rodzinnego wskazuje na wielkie 
o tyle większy tak co 

ocen, i nastawie-
można ślady wpływu ,środowiska 

funkcjonujących w rodzi
do 

form swego za -

że '1r.r'IY\,„H:•'f•l?<"1 

sugestie co do swoich 

Tamże s. 
22 Por. J. i 1 k: Wpływ rodziców na religijność dziecka do 6 lat. Psycholo

giczny aspekt problemu. „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne" 22:1975 z. 6 s. 55-74. 
Tam dalsze dane bibliograficzne. 

23 S. Ba 1 e y: Psychologia wychowawcza w zarysie. Warszawa 1963 s. 424. 

RODZINA PIERWSZYM SEMINARIUM 103 

Pełność obrazu uzyskamy jednak 
~,+ ..... ,.,. ...... „.,. dziecka -

ka 
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działalności rodziny w tym jest łaska sakramentu wa. i matiki skutecznie mogą .un:1.1r.~r-;.,.rur~1 "" 

rodzice " ... , ... ,..,„„"'"""'" w funk- i umożliwiać dziecku własne doświadczenie w wierze. 
staje 26 zasada dziecka 

sobem 
wego rozwoju 

w rodzinie przez różne jej etapy i stop
(podobnie jak wy-

ich rroz.umienie i kh 
przepojonego Badani alumni ten moment szczególnie 

kreślali najbardziej znaczący w ich decyzjach. 

Rodzina też społeczno-religijny przez 
prowadzi od kształtowania 

o ile się w atmos-
wzajemnych od

rodzinie. Sumienie 
fundament 

szego 
Rodzina wreszcie ma un"\"Y'f"Y'<U<:irl'71i> 

I k: Próba teologicznego uzasadnienia katechumenatu rodzinnego. 
„Roczniki Teologiczno-Kanoniczne" 24:1977 s. 71-84. Tamże dalsze informacje 
bibliograficzne. 

27 Tamże s. 79-83. 

Por. t e n ż e: Katecheza jako podstawowa funkcja katechumenatu rodzinnego. 
W: Seminare. 2. Kraków-Ląd 1977 s. 75-90. Tamże dalsze wskazówki bibliogra- 211 H. 1 a n Gedanken Priesternachwuchses. 
ficzne. gare. Pastorale Auf siitze. Leipzig 1965 
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MM RY 

wziro
wspomaga on reli
radość dzieci 

In its pastorał care does not neglect the problem of increasing the 
number of vocations. It is reflected in research work, which approaches 
problem from many different angles so as to analyse and present, of possible, 
sources and The pedagogy of the family has its contribution 
here, too. 

RODZINA PIERWSZYM SEMINARIUM 

The point of departure for the considerations is the Vatican Council 
of the family as „the seminary". TMs srtatement, which reflects 

centuries of the Church's experience, is confirmed by the empirical sciences. 
The pedagogical-psychological reflection based on that confirmation points out 

rn•1,,rn~~rv role of the family for the of vocatlons. Through its influence, 
family takes a sig,nifiicant pa:rt in devel,opment of a child's 
making same of them capable of undertaking the vocation. Further analysis 
to defining the conditions in which the influence of the family can yield 

best re:sułts in ithis area. Whait d1ch needed are s,olurbions for shaping the chiM's 
cbaracter within the family tthe hierarchy of values, motivations, education to 
self-dependence, the shaping of al:tru1stic attitiUdes) and for r;eligious education 
'Nithin the family, which is „the domestic Church". 
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