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Kielce, dnia 21 marca 2022 r. 

 
  Nr OA - 39/22                                

 
 

INSTRUKCJA  
O POSŁUDZE DEKANALNEGO DUSZPASTERZA MAŁEŃSTW I RODZIN 

 
 

§1 Powołanie i formacja 
 

Dekanalny Duszpasterz Małżeństw i Rodzin jest mianowany przez Biskupa 
Kieleckiego na wniosek dyrektora Wydziału Małżeństw i Rodzin Kurii Diecezjalnej  
w Kielcach (dalej: Wydziału). W dekanacie jest on odpowiedzialny za koordynowanie 
działań duszpasterstwa małżeństw i rodzin oraz wspomaga duszpasterzy w parafiach 
dekanatu w tym obszarze. Nawiązuje także bezpośrednią współpracę z dyrektorem 
Wydziału. Dekanalny Duszpasterz Małżeństw i Rodzin jest zobowiązany do uczestniczenia 
w spotkaniach dla wszystkich Dekanalnych Duszpasterzy Małżeństw i Rodzin 
organizowanych przez Wydział.  

 
 

§2 Zadania 
  

W porozumieniu z księdzem dziekanem Dekanalny Duszpasterz Małżeństw i Rodzin 
przedstawia roczny plan katechizacji przedmałżeńskiej, który przesyła do Wydziału do 
końca września każdego roku. W szczególności, w ramach swojego dekanatu, troszczy się 
o: 

1. Należyte przeprowadzenie katechizacji przedmałżeńskiej w dekanacie oraz 
przygotowanie narzeczonych do małżeństwa. W przypadku wybrania formy katechizacji 
dla całego dekanatu, jest on odpowiedzialny za koordynowanie jej przygotowania  
i przebiegu.  

2. Zachęcanie proboszczów do inicjowania w parafiach różnych wspólnot rodzin 
katolickich, pomoc w ich tworzeniu. Przypominanie o wielkim znaczeniu udziału 
małżeństw i rodzin w rekolekcjach. Inspirowanie księży proboszczów dekanatu do 
podejmowania w parafiach tematyki etyki życia małżeńskiego i rodzinnego podczas 
homilii i nauk rekolekcyjnych.  

3. Koordynację wsparcia dla małżonków skrzywdzonych i porzuconych.  
4. Zachęcanie do podejmowania i pomoc w organizacji duchowej adopcji dziecka 

poczętego podczas Diecezjalnego Dnia Świętości Życia (25 marca).  
 

§3 Współpraca 
 

Dekanalny Duszpasterz Małżeństw i Rodzin jest zobowiązany do nawiązania 
współpracy w dekanacie z Doradcami Życia Rodzinnego oraz z ruchami i wspólnotami o 



charyzmacie rodzinnym. Warto, aby taką współpracę prowadził także z instytucjami 
społecznymi, które w swojej działalności mają wpisane działania na rzecz właściwie 
rozumianego kształtu małżeństwa i rodziny. W szczególności jest zobowiązany w dekanacie 
do: 

1. Organizowania przynajmniej raz w roku spotkania dla wszystkich Doradców Życia 
Rodzinnego oraz liderów ruchów i wspólnot o charyzmacie rodzinnym. Warto, aby 
pierwsze takie spotkanie odbyło się bezpośrednio po objęciu funkcji Dekanalnego 
Duszpasterza Małżeństw i Rodzin.  

2. Koordynowania wyjazdów z parafii swojego dekanatu na wydarzenia o 
charakterze diecezjalnym i ogólnopolskim: Diecezjalny Marsz dla Życia i Rodziny, 
Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę (przedostania niedziela września). 

3. Współpracy z Doradcami Życia Rodzinnego posługującymi w danym dekanacie. 
Warto również, aby znał warunki lokalowe wszystkich parafialnych poradni rodzinnych w 
swoim dekanacie.  

4. Współpracy z diecezjalnym duszpasterzem małżeństw w kryzysie i diecezjalnym 
duszpasterzem związków niesakramentalnych.  
 

 
Powyższa instrukcja wchodzi w życie w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego,  

25 marca 2022 r. 
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