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Formacja parafialna do życia w małżeństwie młodzieży maturalnej
w Diecezji Płockiej. Studium pastoralne
Celem pracy było zbadanie faktycznego stanu formacji do małżeństwa na terenie
diecezji płockiej. Praca opiera się na wynikach badań ankietowych, w których wzięła
udział reprezentatywna grupa młodzieży maturalnej z terenu całe diecezji w liczbie 577
osób. Wyniki ankiety zostały skonfrontowane z nauczaniem Kościoła katolickiego na
ten temat i przeanalizowane krytycznie w świetle literatury przedmiotowej .
Praca składa się z pięciu rozdziałów. W pierwszym została omówiona
metodologia badań i przeprowadzona została charakterystyka całej grupy badawczej.
Rozdział drugi poświęcony został teologii sakramentu małżeństwa ze szczególnym
podkreśleniem znaczenia czystości przedmałżeńskiej, jak również trwałości związku
sakramentalnego. Rozdział trzeci traktuje o godności, wartości i ochronie życia
ludzkiego w małżeństwie. Czwarty rozdział dotyczy religijnych i moralnych aspektów
życia codziennego w małżeństwie. Piąty rozdział zawiera postulaty pastoralne dla
odnowy formacji do małżeństwa w duszpasterstwie z uwzględnieniem aspektów
organizacyjnych: podmiotowych i przedmiotowych.

Parish marriage formation for A-level students in the Diocese of Plock.
A pastoral study.

SUMMARY

The aim of the dissertation was to investigate the actual situation of a marriage
formation across the diocese of Płock. The study is based on the results of questionnaire
surveys of a representative group of young people from the whole diocese in the number
of 577. The results of the survey were referred to the teaching of Catholic Church in this
matter, and the findings were critically analysed according to the literature.
The thesis consists of five chapters. The first chapter describes research methods
and the respondent group. Chapter 2 is devoted to the theology on the sacrament of
Matrimony with particular attention to the importance of chastity before marriage, as
well as of marital stability. Chapter 3 discusses the dignity, value and respect for human
life in a marriage. Chapter 4 deals with religious and moral aspects of everyday
marriage. Chapter 5 presents pastoral proposals for the renewal of marriage formation
in the ministry, taking into account the organizational aspects, both subjective and
objective.

