STRESZCZENIE DOKTORATU

Celem obecnej pracy doktorskiej pod tytułem Komunijny wymiar małżeństwa

i rodziny w nauczaniu Jana Pawia II jest ukazanie jednego z aspektów jego bogatego
i aktualnego nauczania jakim jest komunijny wymiar małżeństwa i rodziny. To właśnie
zagadnienie będzie stanowić podstawę obecnej pracy, w której zostały wykorzystane

dostępne dokumenty zawierające nauczanie Ojca świętego Jana Pawła 11. Właściwe
źródło dla badań będą stanowić pisma Karola Wojtyły/Jana Pawła U poświęcone

tematowi pracy oraz publikacje dotyczące omawianego problemu
W pracy badawczej posłużono się metodą analityczno-syntetyczną polegającą
na analizowaniu i studium oraz syntetycznym porządkowaniu materiałów źródłowych

pod kątem interesującego autora zagadnienia, co umożliwi zapoznanie się z myślą Jana

Pawła II na dany temat i usystematyzowanie zebranego materiału.
Praca składa się z czterech rozdziałów.

W pierwszym rozdziale zostanie ukazane małżeństwo jako fundament rodziny,
ze szczególnym uwzględnieniem wzajemności daru mężczyzny i kobiety, wspólnoty
małżeńskiej jako Bożego daru i relacji miłości oblubieńczej małżonków.

Drugi rozdział zajmie się omówieniem rodziny jako wspólnoty życia i miłości.
Ponadto w rozdziale tym podjęto próbę ukazania, że rodzina jest najbardziej

sprzyjającym i naturalnym środowiskiem kształtowania się postawy kultury życia
i miłości.

Rozdział

trzeci

zostanie

poświęcony

zagadnieniu

miłości

macierzyńskiej

i ojcowskiej, które stanowią duchowe bogactwo rodziny. Zwrócono uwagę na zbawczy
wymiar sakramentu małżeństw.

W czwartym rozdziale zostanie ukazana rodzina jako pierwsza szkoła wiary,
w której ma miejsce podstawowa formacja modlitewna i biblijna, wprowadzenie
w życie sakramentalne oraz zaangażowanie w ewangelizacyjną misję Kościoła.

Zakończenie rozprawy przedstawi podsumowanie przeprowadzonych badań

i próbę nakreślenia wniosków związanych z tematem komunijnego wymiaru
małżeństwa i rodziny w nauczaniu Jana Pawła II.

Abstract
THE COMMUNION DIMENSION OF MARRIAGE AND FAMILY

IN THE TEACHING OF JOHN PAUL IT
The aim of the doctoral dissertation is to present one of the aspects of the rich and

live teaching of John Paul II, which is the communion dimension of marriage and

family. This issue will form the basis of the presented dissertation, in which the

available documents containing the teaching of Pope John Paul II were used. The
appropriate source for the research are the writings of Karol Wojtyła/John Paul II

devoted to the topie of the dissertation and publications on the discussed problem.
In the research work, the analytical-synthetic method was used on the analysis and

study as well as the synthetic arrangement of source materials in terms of the issue of

interest to the author, which madę it possible to get acquainted with the thought of John
Paul II on the discussed topie and to systematize the collected materiał. The work

consists of four chapters.
The first chapter presents marriage as the foundation of the family, with particular

emphasis on the reciprocity of the gift of a man and a woman, of the marriage

community as a gift of God and of the spousal love relationship.
The second chapter presents the family as a community of life and love. Moreover,
the author has attempted to show that the family is the most favorable and natural

environment for shaping the attitude of the culture of life and love.
The third chapter is devoted to the issue of maternal and paternal love as the
spiritual wealth of the family. Here attention has been paid to the salvific dimension of

the sacrament of marriage.
In the fourth chapter, the family is discussed as the first school of faith in which

basie prayer and biblical formation, introduction to the sacramental life, and
commitment to the evangelizing mission of the Church take place.

The end of the dissertation presents a summary of the conducted research and an

attempt to outline conclusions related to the subject of the communion dimension of
marriage and family in the teaching of John Paul II.

