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W duchu przyjaźni dla rodziny –  
od Redakcji

Kościół katolicki nieustannie otacza rodzinę troską – w różnych uwarunkowaniach 
cywilizacyjnych i kulturowych współczesnego świata. Jest to troska, która pokazuje ro‑
dzinę jako wspólnotę miłości. „Radość miłości przeżywana w rodzinach jest także ra‑
dością Kościoła. […] Pomimo licznych oznak kryzysu małżeństwa pragnienie rodziny 
jest stale żywe, zwłaszcza wśród ludzi młodych, i motywuje Kościół do wielorakiej po‑
mocy rodzinie. Odpowiadające na to pragnienie „chrześcijańskie przepowiadanie doty‑
czące rodziny to doprawdy dobra nowina” – tak pisze o miłości w rodzinie na początku 
adhortacji apostolskiej Amoris laetitia ojciec święty Franciszek 1. Arcybiskup Vincenzo 
Paglia, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Rodziny, przekazał naszej redakcji swój ko‑
mentarz do adhortacji Amoris laetitia, który w całości publikujemy w szesnastym nu‑
merze „Studia Socialia Cracoviensia”. Tak wyjaśnia on w swoim tekście kontekst po‑
wstania adhortacji: „To właśnie wysokość ideału rodziny skłoniła papieża Franciszka, 
by prosić Kościół o wznowione zaangażowanie w celu zbliżenia się do rodzin w kon‑
krecie ich życia. Kościół jest matką. Dlatego nie obserwuje rodzin z zewnątrz, z nota‑
rialnym chłodem tych, którzy mają za zadanie rejestrować zachodzące w nich zmiany 
lub też może znaleźć powody do potępienia. Oczywiście nie jest też ślepy na ogromne 
zmiany, jakie w nich zaszły, tym niemniej nie poddaje się zwątpieniu wobec tego, jak 
one żyją lub są zmuszone żyć. […] Kościół jest przyjacielem rodziny, wszystkich rodzin. 
I jest pełen nadziei, nawet wbrew wielu «prorokom zagłady». Wie, że Pan przyszedł, 
aby zbawić. Kościół wie, że «nadzieja nie zawodzi». I czuje, że leży na nim odpowie‑
dzialność za pomoc wszystkim rodzinom, by zaprowadzić je przed oblicze Jezusa. To 
On pomoże im wzrastać w miłości. Adhortacja, pełna tej gorącej przyjaźni, przedstawia 

 1 Franciszek, adhort. apost. Amoris laetitia [dalej: AL], 1.
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się niczym długa medytacja nad aspektami życia rodzinnego, tymi bardziej ubogacają‑
cymi jak i tymi bardziej krytycznymi” 2. Kościół jest przyjacielem rodziny. Takie prze‑
słanie Kościoła stanowi także fundament refleksji nad rodziną i o rodzinie zawartych 
w niniejszym numerze czasopisma „Studia Socialia Cracoviensia”. Prezentujemy go na‑
szym czytelnikom jako numer 16, poświęcony w części pierwszej problematyce rodzi‑
ny. Troska o dobro rodziny powinna być podstawowym zadaniem wszystkich, którzy 
w różny sposób i w różnych obszarach podejmują troskę o dobro wspólne. Dobro każ‑
dej rodziny jest częścią dobra wspólnego. Tym dobrem są także solidna wiedza o rodzi‑
nie i badania naukowe dotyczące jej uwarunkowań we współczesnym świecie. Chcemy 
się zatem dzielić tym dobrem, prezentując w części pierwszej tego numeru siedem ar‑
tykułów naukowych, będących owocem naukowo ‑badawczego pochylenia się nad ro‑
dziną i jej radościami, troskami i potrzebami. Autorzy artykułów wskazują na prymat 
rodziny i wynikające z niego społeczne i aksjologiczne konsekwencje. Prymat rodzi‑
ny jest również pierwszym i zasadniczym postulatem zasady odpowiedzialności i zasa‑
dy sprawiedliwości. Wyrazem tej odpowiedzialnej troski o rodzinę we współczesnym 
świecie jest adhortacja apostolska papieża Franciszka Amoris laetitia, której poświęca‑
my część naszych analiz.

Rodzina staje dziś, na początku trzeciego tysiąclecia, w epoce medialnej i informa‑
cyjnej, wobec wielu wyzwań. Szczególnie w przestrzeni oddziaływania środków maso‑
wego przekazu jawią się nowe wyzwania, szanse i zagrożenia dla rodziny, dla jej warto‑
ści, godności i powołania. Waga i znaczenie medialnych zagrożeń dla rodziny wydają 
się wciąż mało uwzględniane, nie tylko w samym przekazie medialnym, ale również 
w świadomości współczesnych rodzin. Dlatego wydaje się, że zagadnienie wpływu me‑
diów na dobro rodziny jest zagadnieniem aktualnym współczesnej dyskusji i tym bar‑
dziej może i powinno stać się przedmiotem analiz naukowych. Dlatego w drugiej części 
niniejszego numeru prezentujemy osiem artykułów poświęconych tematycznie proble‑
matyce mediów. Nie dotyczą one wprost i bezpośrednio problematyki miejsca rodziny 
w mediach i korelacji mediów i rodziny. Niemniej jednak podjęta w prezentowanych 
artykułach tematyka jest ważna również w kontekście wielorakich medialnych uwarun‑
kowań życia rodzinnego i małżeńskiego, problematyki wychowania dzieci i młodego 
pokolenia. Jej główną perspektywą badawczą, fundamentem refleksji, analiz i dyskusji 
jest perspektywa chrześcijańskiego personalizmu, stanowiąca szeroką platformę dialo‑
gu dla wszystkich, dla których dobro rodziny, a przez to dobro społeczeństwa jest pod‑
stawową wartością, określającą sposób myślenia i działania na rzecz rodziny. Tematyka 
tego numeru wraca niejako do obszaru tematycznego „media–rodzina” i jest cenną kon‑
tynuacją treści zawartych w naszym piśmie, promujących dobro rodziny we współczes‑
nej cywilizacji medialnej.

Opracowania naukowe zawarte w niniejszym numerze mają nie tylko naukowy walor, 
pogłębiając wiedzę o współczesnych medialnych uwarunkowaniach życia rodzinnego, ale 
także stanowią rzeczywistą pomoc dla samych rodzin, dla młodych ludzi zakładających 
własną rodzinę, dla instytucji i organizacji wspierających rodzinę w przezwyciężaniu 

 2 V. Paglia, Adhortacja apostolska „Amoris laetitia”. Wartość „synodalna” adhortacji apostolskiej, artykuł 
zawarty w niniejszym numerze, s. 11–21.
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różnorakich problemów typowych dla cywilizacji medialnej, w utrwalaniu pozytywnych 
wzorców wykorzystywania potężnego dobrodziejstwa współczesnych mediów w rozwo‑
ju duchowym i materialnym współczesnej rodziny. Rodzina poddana oddziaływaniom 
medialnym potrzebuje bowiem klarownych wskazań i jednoznacznych odpowiedzi do 
właściwego kształtowania pozytywnych relacji do mediów, a media potrzebują tegoż sa‑
mego dla właściwego kształtowania swoich przekazów adresowanych do rodzin. Nasze 
pismo „Studia Socialia Cracoviensia” dostarcza tej fachowej wiedzy zarówno rodzinom 
oraz instytucjom i organizacjom wspierającym rodzinę, jak również mediom, do two‑
rzenia pozytywnych przekazów służących dobru rodziny. Pismo służy zatem zarówno 
rodzinie, jak mediom, i w tym też tkwi, jak ufamy, jego wartość, zarówno naukowa, jak 
i praktyczna. Wyrażamy nadzieję, że temu celowi przysłużą analizy badawcze zawarte 
w niniejszym numerze „Studia Socialia Cracoviensia”.
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