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PERSPEKTYWY INSTYTUTU STUDIÓW NAD RODZINĄ1

Ocalić Prawdę o rodzinie. To jest cel Instytutu!
Perspektywy na przyszłość widziane być mogą jako 1° troska o podstawy 

dalszego istnienia i rozwoju samego Instytutu, ale także 2° jako obowiązek 
posługi spełnianej niejako „na zewnątrz”, zwłaszcza w dziele ewangelizacji 
i w apostolstwie na rzecz rodziny. W jednej i drugiej dziedzinie idziemy 
i pójdziemy za wskazaniami, jakie przekazał nam Jan Paweł II w czasie 
audiencji udzielonej naszej delegacji w Castel Gandolfo w dniu 9 VIII 1984 
roku.

1. Podstawy dalszego istnienia i rozwoju Instytutu

1° Zasadą naczelną zadań Instytutu jest nauczanie Prawdy o rodzinie.

2° Konieczny jest więc jasny wykład i rzetelna, dobrze uzasadniona obro-
na doktryny nauczanej przez Magisterium Kościoła – autentycznego na-
uczyciela objawionej Prawdy Bożej.

Jak bowiem uczy Papież: „Z chrześcijańskiego Objawienia wypływa właś-
ciwa antropologia oraz sakramentalna wizja małżeństwa i rodziny, zdolna 
nawiązać dialog z wiedzą uzyskaną dzięki refleksji filozoficznej i naukom 
humanistycznym. Ta pierwotna jedność jest też podstawą współpracy mię-
dzy wykładowcami różnych przedmiotów oraz umożliwia interdyscyplinar-
ne badania i nauczanie”2. „[Tymczasem zaś] istnieją systematyczne, «koś-
cielne» studia skierowane przeciw doktrynie Kościoła”3. 

1 Fragment referatu pt. „Instytut Studiów nad Rodziną. Genealogia – Realizacja – Per-
spektywy”, wygłoszonego 14.05.2000 r. podczas międzynarodowego sympozjum nt. „Rodzina 
na przełomie wieków”, zorganizowanego w Łomiankach z okazji 25-lecia Instytutu.

2 Jan Paweł II, Ojcostwo i macierzyństwo w zamyśle Bożym. Przemówienie Papieża 
do uczestników Tygodnia Studiów nad małżeństwem i rodziną (27.08.1999), L’ORpol 1999, 
nr 11, s. 13.

3 Por. W służbie godności małżeństwa i rodziny. 10-lecie Instytutu Studiów nad Rodziną 
ATK, Łomianki 1985, s. 13.
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3° Idąc za wypowiedzianym już w czasie tamtej audiencji wskazaniem 
Jana Pawła II: „wasz Instytut może mieć rolę inspirującą”, pragniemy słu-
żyć tą rolą nadal, szczególnie w krajach Europy Wschodniej.

4° Instytut będzie zawsze świadomy tego, z jaką się sprzymierzył wartoś-
cią: „Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę” (FC 86). Jest to miara i za-
dań, i trudności, z jakimi Instytut liczy się i będzie się zawsze liczył.

5° Poprzedni Prefekt Kongregacji, której podlegamy, kard. Pio Laghi, 
powiedział o naszym Instytucie: Wasz „Instytut w Łomiankach stał się pro-
totypem innych Instytutów tego rodzaju na świecie”4. [...]

Ufamy, iż rozwijana będzie troska o taką samodzielność Instytutu, która 
by gwarantowała właściwe funkcjonowanie i rozwój zasady interdyscypli-
narności nauk o rodzinie. To właśnie znaczy: ocalić prawdę o rodzinie. Czyż 
można byłoby nie dążyć do takich organizacyjnych i legislacyjnych warun-
ków, w jakich pracują i rozwijają się Instytuty, dla których nasz Instytut stał 
się, z łaski Bożej, jak to autorytatywnie stwierdzono „prototypem”?

2. Obowiązek ewangelizacji i apostolstwa na rzecz rodziny

1° Gromadzą się wokół Instytutu rodziny. Służymy im z radością. I tak 
będzie: „Prace naukowe winny iść w kierunku wymiaru pastoralnego, gdyż 
Kościół jest zbawczy” – powiedział do nas Ojciec Święty (Kościół zbawia)5.

2° Dwudziestopięcioletnia działalność i osiągnięcia Instytutu stały się 
możliwe dzięki ofiarnej życzliwości wielu przyjaciół, na czele z tymi oso-
bami, które organizowały Instytut od początku, z nauczycielami, którzy 
zechcieli podjąć wspólną drogę z tą naukową inicjatywą, jaką był i jaką 
jest Instytut, i z tą młodzieżą akademicką, która zaczęła tak licznie napły-
wać do Instytutu, że stało się niemożliwe przyjmowanie wszystkich adeptów 
– ze względu na brak miejsc. Warunki lokalowe są dostosowywane do no-
wych potrzeb nie bez wielu trudności – jak to widać, ale także w tej dziedzi-
nie znajdowaliśmy przyjaciół i współpracowników, ich działalność oddając 
zawsze pod opiekę św. Józefa. – Zawsze, tak też i obecnie.

4 Wypowiedź kardynała Pio Laghi, prefekta Kongregacji Wychowania Katolickiego, pod-
czas uroczystości 20-lecia Instytutu, 1.05.1995 r. (Kard. Pio Laghi, Formacja przyszłych kapła-
nów do duszpasterstwa rodzin, w: Dwadzieścia lat nauk o rodzinie, Warszawa 1995, s. 152).

5 Por. W służbie godności małżeństwa i rodziny. 10-lecie Instytutu Studiów nad Rodziną 
ATK, dz. cyt., s. 13.
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3° Czynimy to, zachowując wdzięczną pamięć wobec żywych i zmar-
łych oraz prosząc wszystkich Przyjaciół Instytutu o dalszą wierną i ofiarną 
przyjaźń.

Czym jest Instytut?

– Mówi się niekiedy w podobnych okolicznościach: Opus vitae. – Dzieło 
życia. To jednak jakby zbyt dostojne i mało ścisłe. – Kamieni tej budowli 
jest wiele i budowniczych wielu.

Powiedzmy więc raczej: przygoda życia. I to wspólna przygoda z wielu 
Współpracownikami.

Tym, którzy odeszli: „Pokój wieczny!” Tym, którzy trwają: Trwajcie! 
A dopóki Miłosierdzie Boga życia na to pozwoli: Trwajmy razem!
Niech rośnie – i teraz, i później – przyjaźń do tego środowiska, które ma 

trwać i służyć rodzinie w policzonych przez Opatrzność dniach i latach.
O tej przygodzie życia, jaką jest Instytut, mówi we wzruszających sło-

wach Jan Paweł II:
„Dziękuję Stwórcy za ten wielki skarb, jakim jest Instytut dla Kościoła 

w Polsce i dla całej naszej Ojczyzny. Jest on bowiem konkretną odpowie-
dzią na troskę Kościoła Powszechnego o rodzinę ludzką, jest niejako konty-
nuatorem tej wielkiej tradycji, która sięga początków chrześcijaństwa. [...] 

Polecam opiece Świętej Rodziny dalszą działalność Instytutu. Niech 
go strzeże i opiekuje się nim na drodze wielkiej służby rodzinie i życiu, któ-
ra jest służbą prawdzie, wolności i godności człowieka”6. 

Ojcze Święty, Papieżu przełomu wieków i przełomu tysiącleci, prowadź 
nas, prowadź jak zawsze Bożymi drogami blasku prawdy o rodzinie!

Archbishop Kazimierz Majdański: The Perspectives of the Institute for Studies
on the Family

Saving the truth about the family – this is the aim of the Institute. Perspectives 
for the future must be seen as: 1° care for the foundations of the further existence 
and development of the institute itself; but also 2° the duty of the ministry for the 
family in the context of evangelization.

The principle norm for the tasks of the Institute is teaching the Truth about the 
family. Thus a clear exposition and a honest, well-based defense of the doctrine 
taught by the Church Magisterium, the authentic teacher of the revealed truth of 
God – is necessary. The Institute shall always be conscious of what value it allied 

6 List Ojca Świętego Jana Pawła II do Ks. Arcybiskupa Kazimierza Majdańskiego z dnia 
25.03.1995.
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with: “The future of humanity passes through the family”. This is the measure 
of the tasks and the difficulties that the Institute considers and shall always take 
into account. The care for the autonomy of the Institute, which can guarantee the 
proper functioning and the development of the principle of the interdisciplinary 
character of the family sciences – is necessary. Scientific output should go in 
a pastoral direction. John Paul II recommended the whole of the future activity of 
the Institute to the care of the Holy Family, asking for the protection and care of 
the Family of Nazareth on the way of “the great service for the family and for life, 
which is a service for truth, for freedom and human dignity”.
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