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W drugiej połowie 2018 roku ukazało się długo oczekiwane, monumentalne 
dzieło dotyczące duszpasterstwa rodzin z perspektywy Kościoła katolickiego. 
Publikacja ta posiada charakter monografii zbiorowej, swoistego kompendium, 
przygotowanej w języku angielskim i, jak wskazuje sam jej podtytuł, poświęco-
na została refleksji naukowej nad duszpasterstwem rodzin, jak również analizie 
wielu praktycznych aspektów tego obszaru działalności Kościoła. 

Wstęp do tej pozycji napisał kard. Kevin Farrell, prefekt Dykasterii ds. 
Świeckich, Rodziny i Życia, który podkreśla szerokie spektrum poruszanych 
w książce zagadnień, co pozwala traktować ją jako kompendium wiedzy na 
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temat katolickiego duszpasterstwa rodzin. Podkreślona została także aktual-
ność refleksji, o czym świadczy m.in. uwzględnienie przesłania najnowszych 
dokumentów tj. adhortacja Franciszka Amoris laetitia. 

Struktura recenzowanej monografii zbiorowej składa się z sześciu następu-
jących rozdziałów: Duszpasterstwo rodzin jako refleksja naukowa; Podstawy 
naukowe duszpasterstwa rodzin; Duszpasterstwo rodzin jako posługa zbawcza 
Kościoła; Zadania duszpasterstwa rodzin; Rodzina podmiotem urzeczywistnia-
nia się Kościoła; Formacja pracowników duszpasterstwa rodzin. 

Zastosowana metodologia, wyrażająca się w wypracowanej sekwencji po-
szczególnych rozdziałów i paragrafów jest logiczna oraz przejrzysta, dowodzi 
kompetencji i rzetelności metodologicznej redaktorów. W swojej strukturze 
nawiązuje także do dokumentów Kościoła, omawiając najpierw kwestie fun-
damentalne, następnie praktyczne i kończąc na odpowiedzialnych za duszpa-
sterstwo rodzin oraz ich formacji. Wszystkie rozdziały są ze sobą powiązane 
i konsekwentnie dążą do rozwiązania głównego problemu monografii. Nie było 
to proste zadanie, bowiem należało w jednym kluczu opracować twórczość 40 
autorów. Redaktorzy wywiązali się jednak z tego zadania w sposób wzorowy.

Autorami poszczególnych rozdziałów są w znacznej większości doświad-
czeni i samodzielni pracownicy naukowi wywodzący się z polskich, wiodą-
cych ośrodków naukowych, w tym szczególnie z Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego Jana Pawła II. Autorzy poszczególnych rozdziałów specjalizują 
się w duszpasterstwie rodzin, szeroko pojętej teologii pastoralnej oraz innych 
dyscyplinach teologicznych, takich jak np. teologia biblijna i moralna. Ich kom-
petencje i pozycja naukowa są powszechnie uznane i szanowane.

Poziom merytoryczny przeprowadzonych refleksji należy uznać za bardzo 
wysoki. Świadczą o tym przede wszystkim głębokie analizy przesłanek i prze-
konujące syntezy wniosków. Na szczególne uznanie zasługuje fakt, iż przepro-
wadzone refleksje dokonane zostały w świetle aktualnych przemian społecz-
no-kulturowych. Autorzy w udany sposób odpowiadają na pytania o istotę, 
cele, zadania, podmioty i środki współczesnego duszpasterstwa rodzin. Takie 
podejście gwarantuje aktualność poruszanych problemów i adekwatność pro-
ponowanych rozwiązań. Wszyscy autorzy powołują się także na bardzo bogatą, 
znaczącą i wielojęzyczną literaturę przedmiotu uwiarygadniającą zamieszczone 
tezy oraz świadczące o dużej erudycji twórców. Wykorzystane źródła i opraco-
wania stanowią również unikalną bazę bibliograficzną dla przyszłych adeptów 
duszpasterstwa rodzin i szeroko pojętej teologii pastoralnej.

Należy podkreślić także fakt, iż recenzowana publikacja została przygotowa-
na w języku angielskim. Jest to rozwiązanie jak najbardziej słuszne i pożądane 
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z punktu widzenia umiędzynarodowienia refleksji nad współczesnym, kato-
lickim duszpasterstwem rodzin. Ponadto monografia ta ma unikalne szanse 
przyczynienia się do rozpowszechnienia myśli i dorobku naukowego polskich 
teologów pastoralistów nie tylko w Europie, ale na całym świecie. Dotychczas 
bowiem nigdzie i w żadnym języku nie powstało tego rodzaju kompendium 
poświęcone katolickiemu duszpasterstwu rodzin. Ponadto język angielski 
recenzowanej monografii, który bezsprzecznie stał się dzisiaj językiem mię-
dzynarodowym, daje uzasadnione nadzieje, że niniejsza publikacja dotrze do 
szerokiego grona odbiorców, zarówno zainteresowanych refleksją naukową, jak 
również praktyczną troską o współczesne rodziny.

Monografia zbiorowa w języku angielskim pt. „Catholic Family Ministry. The 
Scientific Reflection and the Practical Ministry of the Church” stanowi poważne 
dzieło naukowe o wysokich standardach metodologicznych, merytorycznych 
i formalnych, godne propagowania na arenie polskiej i międzynarodowej. 


