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DUSZPASTERSTWO LUDZI STARSZYCH
ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLÊDNIENIEM
OSÓB OWDOWIA£YCH
Staroæ jest etapem ¿ycia ludzkiego zwanym czêsto trzecim wiekiem w zestawieniu z okresem wzrostu i doros³oci. Tak samo jak dwa poprzednie okresy
¿ycia jest ona normaln¹ czêci¹ ludzkiego bytowania na ziemi i  bêd¹c naturalnym etapem rozwoju ludzkiego  stanowi dope³nienie tego¿ ¿ycia. Staroæ, któr¹
koñczy mieræ cz³owieka, jest te¿ pomostem prowadz¹cym do wiecznoci. Okres
staroci jest zatem przede wszystkim czasem zbierania owoców, ale te¿ okresem zmniejszania siê sprawnoci psychofizycznej i czêstego pojawiania siê niepe³nosprawnoci oraz czasem odchodzenia z tego ¿ycia, z czym wi¹¿¹ siê problem cierpienia i mierci oraz problem pozostawienia najbli¿szych, zw³aszcza
wspó³ma³¿onka.
Szczególnie dotkliwym wydarzeniem okresu staroci jest utrata wspó³ma³¿onka. Oczywicie owdowienie nie ogranicza siê tylko do wieku staroci, niemniej jednak jest ono w okresie trzeciego wieku zjawiskiem sta³ym1. mieræ
wspó³ma³¿onka i prze¿ywana w zwi¹zku z tym ¿a³oba nale¿¹ do najbardziej traumatycznych prze¿yæ dla osób ¿yj¹cych w ma³¿eñstwie. Osobê owdowia³¹ dotykaj¹ komplikacje zdrowotne, psychiczne i fizyczne, pogarsza siê jej sytuacja bytowa i zaburzone zostaj¹ relacje rodzinne, w tym pojawiaj¹ siê trudnoci zwi¹zane z ¿yciem samotnym2.
We wspó³czesnym wiecie, w tym równie¿ w Polsce, coraz bardziej skomplikowanym problemem globalnym staje siê starzenie spo³eczeñstwa, a co za tym
1 Por. C. Goldberger, Quand la mort sépare un jeune couple. Le veuvage précoce, Paris 2005,
s. 2355.
2 Por. A. Kurzynowski, Wdowieñstwo jako faza ¿ycia rodzinnego, w: Samodzielnoæ ludzi starych z perspektywy medycyny i polityki spo³ecznej. Dotychczasowe dowiadczenia UE i Polski.
Materia³y konferencyjne, Warszawa 2004, s. 169174.
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idzie zmiana statusu osób starszych w spo³eczeñstwie. Chc¹c zwróciæ uwagê na
to nowe zjawisko w dziejach wiata, Organizacja Narodów Zjednoczonych og³osi³a rok 1999 wiatowym rokiem ludzi starszych pod has³em Ku spo³eczeñstwu
otwartemu dla wszystkich pokoleñ3.
Równie¿ Koció³ katolicki, dostrzegaj¹c zachodz¹ce zmiany, w³¹czy³ siê do
obchodów ONZ m.in. poprzez wydanie przez Papiesk¹ Radê do Spraw wieckich
dokumentu Godnoæ i pos³annictwo ludzi starszych w Kociele i wiecie czy te¿
poprzez inicjatywy lokalne4. Koció³ bowiem chce tak¿e adekwatnie odpowiadaæ
na znaki czasu, czyli na nowe wyzwania pojawiaj¹ce siê na drogach ludzkiego
¿ycia, i wspieraæ ludzi, zw³aszcza tych najbardziej potrzebuj¹cych, w ich ziemskiej pielgrzymce. Dlatego w niniejszym artykule na pocz¹tku przedstawiona zostanie sytuacja ¿yciowa ludzi starszych, w tym równie¿ osób owdowia³ych. Potem zarysowana zostanie nauka Kocio³a o staroci z wyakcentowaniem problematyki wdowieñstwa, aby nastêpnie ukazaæ dzia³ania, które powinny byæ lub s¹
realizowane przez duszpasterstwo Kocio³a wobec tej kategorii osób.
1. SYTUACJA ¯YCIOWA LUDZI STARSZYCH
Staroæ stanowi ostatni¹ fazê ¿ycia cz³owieka na ziemi i jest okresem bardzo
zró¿nicowanym. Albowiem starzenie siê cz³owieka zale¿y od tego, jak przebiega³y poprzednie fazy jego ¿ycia oraz od indywidualnego tempa starzenia siê poszczególnych ludzi. Dlatego mo¿na mówiæ zarówno o wieku chronologicznym
(metrykalnym), jak i biologicznym, psychologicznym czy te¿ czynnociowym,
który zwi¹zany jest ze sprawnoci¹ ¿yciow¹ cz³owieka starszego. Wród progów
¿yciowych, które przekracza senior, oprócz progu kalendarzowego, s¹ tak¿e: próg
biologiczny warunkowany sprawnoci¹ organizmu, próg prawny zwi¹zany z obowi¹zkiem przejcia na emeryturê, próg ekonomiczny naznaczony spadkiem dochodów, próg spo³eczny zwi¹zany ze spadkiem dotychczasowego presti¿u i utrat¹ pewnych ról spo³ecznych oraz próg technologiczny powi¹zany z pojawiaj¹cym
siê lêkiem przed nowoczesnymi urz¹dzeniami technicznymi.
Podstawowym progiem wspólnym dla seniorów jest próg kalendarzowy, który osoby te przekraczaj¹ w tym samym wieku i on bêdzie przyjêty jako ró¿nicuj¹cy osoby starsze w dalszych rozwa¿aniach. Staroæ poprzedza najpierw wiek przedstarczy, który dotyczy osób w przedziale wiekowym 4559 lat. Umownie przyjê3 Papieska

Rada ds. wieckich, Godnoæ i pos³annictwo ludzi starszych w Kociele i wiecie,
w: Ludzie starsi w rodzinie i spo³eczeñstwie, red. W. Guba³a, S. Kania, Kraków 1999, s. 137141;
Por. L. Dyczewski, Ludzie starzy i staroæ w spo³eczeñstwie i kulturze, Lublin 1994, s. 2231.
4 Przyk³adem takiej inicjatywy lokalnej jest sympozjum nt. Ludzie starsi w rodzinie i spo³eczeñstwie, które odby³o siê 16.10.1999 w Krakowie. Por. Ludzie starsi w rodzinie i spo³eczeñstwie,
dz. cyt., ss. 194.
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tym progiem metrykalnym staroci jest 60 rok ¿ycia, który zaczyna okres wczesnej staroci (wiek starzenia siê, wiek podesz³y). Wiek osób, które przekroczy³y 75 rok ¿ycia, okrela siê jako wiek starczy, póna staroæ lub staroæ
w³aciwa. Natomiast osoby po 90 roku ¿ycia ¿yj¹ w wieku sêdziwym i s¹
okrelane jako d³ugowieczne. Drugim pod wzglêdem jednolitoci progiem staroci jest osi¹gniêcie wieku emerytalnego, który w Polsce wynosi zasadniczo 60 lat
dla kobiet i 65 lat dla mê¿czyzn. Okres staroci koñczy zawsze przychodz¹ca
w ró¿nym roku ¿ycia mieræ danego cz³owieka5.
Sytuacjê ¿yciow¹ ludzi starszych mo¿na uj¹æ najogólniej w kontekcie blasków i cieni tego okresu ¿ycia oraz ich zwi¹zku z w³asn¹ rodzin¹. Do uroków
staroci zalicza siê mo¿liwoæ zbierania owoców ¿ycia, dysponowanie du¿¹
iloci¹ wolnego czasu i swobod¹ wyboru zajêæ oraz m¹droci¹ ¿yciow¹. Staroæ
jest naturalnym czasem podsumowañ i zbierania plonów dotychczasowego ¿ycia, co pozwala cieszyæ siê osi¹gniêciami w ¿yciu rodzinnym, zawodowym i ogólnospo³ecznym. Zakoñczenie pracy zawodowej daje wolny czas i swobodê wyboru zajêæ, co umo¿liwia seniorom rozwijanie w³asnych zainteresowañ i zaspokajanie potrzeb ¿yciowych, przemieszczanie siê w wybrane miejsca oraz pomaganie
innym osobom. M¹droæ ¿yciowa zwi¹zana z wiêksz¹ wiedz¹ i dowiadczeniem,
rozwiniêt¹ pobo¿noci¹ i cechami osobowymi takimi jak rozwaga, g³êbia os¹du,
dystans ¿yciowy, empatia, zrozumienie, cierpliwoæ i delikatnoæ, pozwala przekazywaæ blinim, zw³aszcza m³odemu pokoleniu, wartoci i tradycje rodzinne,
religijne i patriotyczne.
Wród cieniów staroci nale¿y wymieniæ ró¿ne trudnoci w³aciwe temu okresowi. Nale¿¹ do nich w pierwszym rzêdzie pogarszaj¹ca siê sprawnoæ psychofizyczna i zwiêkszaj¹ce siê problemy zdrowotne wymagaj¹ce opieki ze strony innych, problem z zaakceptowaniem swojej staroci z jej niedomaganiami oraz nieuchronnoci w³asnej mierci, koniecznoæ adaptacji do mo¿liwych aktywnoci
zwi¹zanych z kolejnymi fazami staroci, jak równie¿ zwi¹zane z tymi trudnociami wykluczenie spo³eczne i samotnoæ. Postêp medycyny spowodowa³, ¿e d³ugoæ ¿ycia cz³owieka znacznie wzros³a. Niemniej jednak okres staroci naznaczony jest znaczn¹ polipatologi¹. I tak np. wiêkszoæ polskich seniorów ma problemy z uk³adem kr¹¿enia i uk³adem ruchu, prawie po³owa z uk³adem oddechowym
i ponad jedna trzecia z uk³adem trawiennym, do czego dochodz¹ czêste trudnoci
ze strony uk³adu nerwowego objawiaj¹ce siê zw³aszcza otêpieniem i depresj¹6.
Z powy¿szych wzglêdów wiêkszoæ osób niepe³nosprawnych to seniorzy, którzy

5 Por. A. Nowicka, Staroæ jako faza ¿ycia cz³owieka, w: Wybrane problemy osób starszych,
red. A. Nowicka, Kraków 2006, s. 1724; J. Kocemba, Biologiczne i medyczne uwarunkowania
staroci, w: Ludzie starsi w rodzinie i spo³eczeñstwie, dz. cyt., s. 1113.
6 Por. Kocemba, Biologiczne i medyczne uwarunkowania staroci, dz. cyt., s. 1415.
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potrzebuj¹ opieki. Osoby starsze maj¹ naturalny problem z zaakceptowaniem niedomagañ wieku starczego, bowiem dowiadczaj¹c wielu strat w porównaniu z poprzednim etapem ¿ycia, prze¿ywaj¹ tzw. kryzysy staroci. Niestety, czasami prze¿ywane przez nich trudnoci i ograniczenia starcze prowadz¹ do wykluczenia spo³ecznego tych osób oraz samotnoci7.
Oddzielnym wyznacznikiem okresu staroci jest wiê z w³asn¹ rodzin¹. Wiêkszoæ seniorów pragnie pozostaæ w rodowisku rodzinnym, ¿yj¹c w ramach rodziny
wielopokoleniowej8. Albowiem ludzie starsi, stopniowo wycofuj¹c siê z czynnego ¿ycia zawodowego, a czasami równie¿ z ¿ycia spo³ecznego, w miarê up³ywu
lat coraz bardziej odczuwaj¹ potrzebê zespalania siê ze swoj¹ rodzin¹. Swoje aspiracje ¿yciowe koncentruj¹ najczêciej wokó³ rodziny, a zw³aszcza wokó³ dzieci
i wnuków. Jednoczenie od swojej rodziny oczekuj¹ wsparcia i opieki9. Obecnoæ seniorów w rodzinie jest w wielu wymiarach niezast¹piona, zw³aszcza je¿eli
chodzi o ich wp³yw opiekuñczowychowawczy w kontekcie transmisji wartoci
i tradycji. Z jednej strony, dziadkowie wnosz¹ bardzo wiele w rozwój osobowy
swoich dzieci i wnuków. Z drugiej, rednie pokolenie zapewnia opiekê, a rodzina
 najlepsze rodowisko ¿ycia dla osób starszych. Pewnym niebezpieczeñstwem
tego okresu jest nadmierna lub nieodpowiednia ingerencja czêci seniorów w ¿ycie ma³¿eñskie swoich dzieci (syndrom teciowej) lub w ich ¿ycie rodzinne,
przejawiaj¹ce siê zw³aszcza rozpieszczaniem wnuków10.
W okresie staroci jednym z najwiêkszych wstrz¹sów ¿yciowych jest mieræ
osoby bliskiej, a zw³aszcza wspó³ma³¿onka. Przygotowania do pochowania osoby zmar³ej i jej pogrzeb rozpoczynaj¹ trudny okres ¿a³oby trwaj¹cy zazwyczaj od
kilku do kilkunastu miesiêcy, a nastêpnie czas ¿ycia bez wspó³ma³¿onka. Znaczn¹
pomoc¹ dla osoby owdowia³ej w pozytywnym rozpoczêciu czasu ¿a³oby i w prze¿yciu ca³ego tego okresu jest religijnie podejcie do wydarzenia oraz wsparcie
osób bliskich, zw³aszcza rodziny. Utrata wspó³ma³¿onka powoduje bowiem ogólny spadek kondycji psychicznej, a zw³aszcza pojawienie siê depresji. Os³abienie
psychiczne prowadzi najczêciej do os³abienia fizycznego i skutkuje zapadaniem
na ró¿ne choroby. Dodatkowo w kulturze euroatlantyckiej nale¿y zauwa¿yæ feminizacjê wdowieñstwa spowodowan¹ nadumieralnoci¹ mê¿czyzn, zw³aszcza tych
mieszkaj¹cych na wsi, oraz faktem, ¿e wdowcy czêciej wchodz¹ w ponowy zwi¹zek ma³¿eñski.
7 Por. A.A. Zych, M. KaletaWitusiak, Geragogika specjalna  moralnym obowi¹zkiem naszych czasów, w: Ludzie starsi w rodzinie i spo³eczeñstwie, dz. cyt., s. 2736.
8 Por. Pe³nomocnik Rz¹du ds. Rodziny, Raport o sytuacji polskich rodzin, Warszawa 1998,
s. 165.
9 Por. Dyczewski, Ludzie starzy, dz. cyt., s. 40, 4952.
10 Por. M. Sendyk, Osoby starsze w roli dziadków, w: Wybrane problemy osób starszych, dz.
cyt., s. 151158; A. Macierz, Macierzyñstwo w okresie staroci, w: Wybrane problemy osób starszych, dz. cyt., s. 145149.
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Na sposób prze¿ywania ¿a³oby wp³ywa rodzaj mierci wspó³ma³¿onka, jakoæ istniej¹cej uprzednio wiêzi ma³¿eñskiej oraz p³eæ, wiek, ogólna kondycja
psychiczna i postawa religijna osoby owdowia³ej, jak równie¿ jakoæ wsparcia
spo³ecznego, któr¹ otrzymuje wdowa lub wdowiec. I tak, wiêcej negatywnych
nastêpstw psychofizycznych dowiadcza osoba owdowia³a, której wspó³ma³¿onek umar³ mierci¹ nag³¹. Trudniej znosz¹ ¿a³obê osoby maj¹ce zaburzon¹ wiê
ma³¿eñsk¹ (czêsto obwiniaj¹ siebie za zmarnowane relacje), mê¿czyni, m³odsi
wiekiem w porównaniu ze starszymi, maj¹cy os³abion¹ kondycjê psychiczn¹, mniej
religijni oraz dowiadczaj¹cy braku nale¿ytego wsparcia spo³ecznego. W przypadku nagromadzenia siê wymienionych negatywów w ¿yciu wdowy lub wdowca ¿a³oba jest prze¿ywana w sposób zaburzony, trwaj¹c wiele lat11.
Nale¿y te¿ podkreliæ, ¿e mieræ wspó³ma³¿onka wp³ywa znacz¹co na sytuacjê socjalnobytow¹ osoby owdowia³ej. W przypadku osieroconych rodzin wielopokoleniowych wewnêtrzna dynamika grupowa ulega wyranemu przeobra¿eniu
i podlega licznym perturbacjom. Dodatkowym czynnikiem niekorzystnym u takich rodzin jest sytuacja, kiedy osoba zmar³a mia³a znaczny wk³ad finansowy
w utrzymanie rodziny. Dotyczy to przede wszystkim przypadku mierci g³ównego ¿ywiciela rodziny oraz posiadania przez starsze ma³¿eñstwo pod opiek¹ innych cz³onków rodziny, g³ównie niepe³nosprawnych. W takich okolicznociach,
¿yj¹cy wspó³ma³¿onek musi sam wzi¹æ na siebie ciê¿ar finansowania lub wspó³finansowania rodziny oraz opieki nad osob¹ potrzebuj¹c¹ pomocy. Znaczna czêæ
osób owdowia³ych z takich rodzin staje siê ubogimi lub zaczyna ¿yæ poni¿ej granicy ubóstwa, a w rodzinach tych pojawiaj¹ siê problemy natury opiekuñczej oraz
nastêpuje pogorszenie kondycji zdrowotnej, w tym emocjonalnej12.
Nale¿y równie¿ zauwa¿yæ, ¿e zmieniaj¹ca siê sytuacja ludzi starszych wymaga od pañstwa adekwatnej polityki spo³ecznej, bowiem perturbacje spo³eczne
dotycz¹ ca³ej ludnoci. Starzenie siê spo³eczeñstwa niesie wymóg sta³ego monitorowania zmieniaj¹cej siê sytuacji; fachowych, systematycznych i strukturalnych
zmian w systemach opieki zdrowotnej i ubezpieczeñ spo³ecznych oraz w polityce
mieszkaniowej uwzglêdniaj¹cych potrzeby osób starszych; pog³êbionej edukacji
na temat staroci oraz przygotowywania rodziny do pe³nienia przez ni¹ funkcji
opiekuñczej nad osob¹ starsz¹13.
11 Por. D. Boyd, H. Bee, Psychologia rozwoju cz³owieka, Poznañ 2008, s.

609613; A.A. Zych,
Przekraczaj¹c smugê cienia. Szkice z gerontologii i tanatologii, Katowice 2009, s. 96.
12 Por. G. FirlitFesnak, Rodziny wymagaj¹ce szczególnej opieki pañstwa, w: Rodzina w okresie transformacji systemowej, red. A. Kurzynowski, Warszawa 1995, s. 204205; J. Auleytner,
D. B³aszczyk, Problemy wychowawcze w rodzinach niepe³nych, w: Rodzina w okresie transformacji systemowej, dz. cyt., s. 184185, 192193.
13 Por. Pe³nomocnik Rz¹du ds. Rodziny, Raport o sytuacji polskich rodzin, dz. cyt., s. 19; L. Fr¹ckiewicz, Rodzina z osobami starszymi, w: Rodzina w okresie transformacji systemowej, dz. cyt.,
s. 168174.
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2. STAROÆ ORAZ WDOWIEÑSTWO W NAUCE KOCIO£A KATOLICKIEGO
Staroæ oraz wdowieñstwo s¹ rzeczywistociami szeroko komentowanymi
w Pimie wiêtym. Staroæ jest tam przedstawiana jako wartoæ zasadniczo pozytywna, jako dar Bo¿y bêd¹cy nagrod¹ dla cz³owieka za dobre ¿ycie. Cz³owiek
mo¿e syciæ siê swoj¹ przesz³oci¹ poród swoich dóbr i w ten sposób dope³niaæ
swoje ¿ycie. Staroæ jest te¿ czasem wykorzystywania wielkiego dowiadczenia,
które nagromadzi³ cz³owiek, i okresem postêpu w m¹droci. Dlatego ludzi starszych jako depozytariuszy Bo¿ego b³ogos³awieñstwa dla nastêpnych pokoleñ
i wiadków tradycji otacza³ szacunek, a czêsto równie¿ stali oni na czele Ludu
Bo¿ego. Staroæ w Biblii przedstawiana jest tak¿e jako szlak prowadz¹cy do wiecznej szczêliwoci lub jako symbol wiecznoci i cecha Boga. Dlatego mieræ cz³owieka w takiej staroci niesie w sobie wielk¹ godnoæ.
Ale Pismo w. ostrzega, ¿e staroæ mo¿e te¿ byæ okresem uci¹¿liwym, kiedy
zwi¹zana jest z ró¿nymi trudnociami i cierpieniami oraz postrzegana jako pochy³a
droga prowadz¹ca ku mierci. Podstawowym zagro¿eniem staroci jest zamkniêcie siê na nowoæ Bo¿ej prawdy, co prowadzi do staroci nieu¿ytecznej oraz postawy wrogiej Chrystusowi. Bior¹c dodatkowo pod uwagê fakt, ¿e m¹droæ mo¿na ju¿ posi¹æ w m³odym wieku, Biblia wzywa do przemieniania czasu staroci
w nowe narodzenie z Ducha wiêtego, tak jak to radzi³ Jezus Nikodemowi14.
Biblijn¹ koncepcjê staroci kontynuowa³o wiernie przez wieki chrzecijañstwo. Poniewa¿ dzisiejszy wiat, promuj¹c kult m³odoci i konsumpcjonizm,
wykazuje zasadniczo niechêæ wobec staroci, cierpienia i mierci oraz coraz czêciej zagra¿a seniorom eutanazj¹, dlatego nauka wspó³czesnego Kocio³a akcentuje staroæ jako dar Bo¿y i zadanie. Staroæ niesie w sobie szczególnie wielk¹
godnoæ i wartoæ jako dar Bo¿y dla ca³ego wiata, czyli zarówno dla pojedynczych ludzi, jak i dla rodziny, spo³eczeñstwa i Kocio³a. Wyró¿nikami staroci s¹
bowiem takie wartoci, jak bezinteresownoæ, dowiadczenie po³¹czone z m¹droci¹ oraz umiejêtnoæ budowania wiêzi miêdzypokoleniowej.
Seniorzy, przejawiaj¹c postawy altruistyczne, wykazuj¹ gotowoæ s³u¿by bliniemu i przemieniaj¹ wspó³czesn¹ kulturê naznaczon¹ obojêtnoci¹ i znieczulic¹
spo³eczn¹, w której ocenia siê cz³owieka w perspektywie skutecznoci i u¿ytecznoci. Dowiadczenie osób starszych po³¹czone z ich m¹droci¹ ¿yciow¹ pomaga
m³odszym pokoleniom ujmowaæ ludzkie bytowanie ca³ociowo i znajdywaæ od-

14 Por. M.F. Lacan, Staroæ, w: S³ownik teologii biblijnej, red. X. LeonDufour, t³um. z franc.
K. Romaniuk, Poznañ 1990, s. 906907; J. Chmiel, Biblia o staroci, w: Ludzie starsi w rodzinie
i spo³eczeñstwie, dz. cyt., s. 3240; Papieska Rada ds. wieckich, Godnoæ i pos³annictwo ludzi
starszych, dz. cyt., s. 145150.
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powiedzi na rodz¹ce siê fundamentalne pytania. To po³¹czenie dowiadczenia
i m¹droci pozwala seniorom i tym, na których oddzia³ywaj¹, wzrastaæ w m¹droci, odpowiedzialnoci, przyjani, roztropnoci, cierpliwoci, duchowej g³êbi, szacunku do przyrody oraz w pokojowym rozwi¹zywaniu konfliktów. Postawy te
zapewniaj¹ zrównowa¿ony rozwój spo³eczny, dlatego osoby starsze s¹ swoistym
czynnikiem równowagi w funkcjonowaniu spo³eczeñstwa. Dziêki umiejêtnoci
tworzenia bliskoci emocjonalnej i m¹drego dialogu, wa¿n¹ cech¹ seniorów jest
charyzmat przekraczania barier miêdzypokoleniowych, zw³aszcza w rodzinie.
Charyzmat ten pomaga przekazaæ m³odszym w³aciw¹ hierarchiê wartoci i tradycje oraz ukazaæ ci¹g³oæ i wzajemn¹ zale¿noæ pokoleñ. Przyczynia siê to do
dobrego funkcjonowania rodziny, spo³eczeñstwa i Kocio³a.
Staroæ w nauce Kocio³a przedstawiania jest tak¿e jako zadanie, w którym
istotn¹ rolê odgrywa wiadectwo cierpienia osób starszych. Dziêki posiadanemu
wewnêtrznemu bogactwu, zadaniem osób starszych, zw³aszcza jako dziadków,
jest wsparcie wychowania i socjalizacji najm³odszych. Seniorzy powinni i mog¹
wprowadzaæ dzieci i m³odzie¿ w wiat tradycji i historii rodzinnych i narodowych, przekazuj¹c im pozytywne wzorce ¿ycia oraz wartoci kulturowe. Dziêki
wiadectwu cierpienia, pog³êbionej religijnoci oraz pobo¿noci, mog¹ skutecznie ewangelizowaæ wiat, w tym przekazywaæ m³odemu pokoleniu wartoci religijnomoralne nawet w najmniej sprzyjaj¹cych warunkach, co pokaza³a historia
ewangelizacji z krajów totalitarnych. Szczególnie cennym narzêdziem przemiany
siebie oraz otoczenia jest wiadectwo przemienionego przez krzy¿ Chrystusa cierpienia osób starszych. Choroba staje siê wtedy znakiem ³aski, dziêki której sam
chory wzrasta wewnêtrznie, a równie¿ otoczenie uczy siê m¹droci ¿yciowej i postawy samarytañskiej15.
Specyficznym czasem staroci jest wdowieñstwo. Nauka o nim ma swoje
wyrane miejsce w Pimie wiêtym, zw³aszcza w Nowym Testamencie i dotyczy
zasadniczo wdowieñstwa kobiet16. Biblia zachêca³a wierz¹cych do opieki nad
wdowami, akcentowa³a wartoæ wdowieñstwa oraz charakteryzowa³a instytucjê
wdowieñstwa. Opieka nad wdowami oraz nad sierotami i cudzoziemcami, sprawowana pojedynczo lub w ramach wyznaczonej do tego grupy wiernych, przedstawiona zosta³a w Pimie wiêtym jako obowi¹zek moralny chrzecijan oraz wyraz
ich pobo¿noci i codziennej s³u¿by bliniemu.
Wdowieñstwo ma wartoæ nieposzlakowan¹ jako czas powiêcony Bogu
poprzez modlitwê i pokutê, do czego zachêca³ chrzecijan zw³aszcza w. Pawe³.

15 Por. W. Guba³a, Ludzie starsi w nauczaniu Jana Paw³a II, w: Ludzie starsi w rodzinie i spo³eczeñstwie, dz. cyt., s. 4155; Papieska Rada ds. wieckich, Godnoæ i pos³annictwo ludzi starszych, dz. cyt., s. 140145, 153157.
16 Por. B. Nowak, Wdowy polubione
Chrystusowi, Nowe ¯ycie (2007)10, s. 9.
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Choæ aposto³ narodów tolerowa³ powtórne zam¹¿pójcie m³odszych wdów, to
jednak zachêca³ do dojrza³ego wdowieñstwa polegaj¹cego na wyrzekniêciu siê
ma³¿eñstwa. Taka postawa otwiera wdowê na Boga i pozwala s³u¿yæ Bogu przez
modlitwê, czystoæ i uczynki mi³osierdzia, stanowi¹c tym samym duchowy idea³
równy dziewictwu. w. Pawe³ pisze te¿ o instytucji wdowieñstwa, której g³ównym celem by³a praca charytatywna. Dopuszczane do niej by³y wdowy, które
ukoñczy³y 60 rok ¿ycia i by³y zamê¿ne tylko raz17.
Naukê biblijn¹ na temat wdowieñstwa rozwijali Ojcowie Kocio³a, akcentuj¹c modlitwê jako podstawow¹ misjê wdów oraz ich dozgonny celibat jako wyraz
prawdziwej mi³oci do Boga i przejaw wiernoci do zmar³ego ma³¿onka. Wiernoæ ta by³a ikon¹ wiernoci Kocio³a do Chrystusa oraz wyrazem wiary w ¿ycie
wieczne18. Nauka o wdowieñstwie i instytucja wdów rozwija³a siê do redniowiecza, potem jednak zosta³a wch³oniêta przez idea³ ¿ycia zakonnego i zanik³a19.
Przypomnia³ j¹ na nowo Sobór Watykañski II, okrelaj¹c wdowieñstwo jako przed³u¿enie powo³ania ma³¿eñskiego i ukazuj¹c je jako jedno ze róde³ rozwoju duchowoci wieckich i specyficzny przyk³ad mi³oci przyczyniaj¹cy siê do wiêtoci oraz pracy w ramach Kocio³a. Jan Pawe³ II, rozwijaj¹c myl soborow¹, naucza³ o wyzwaniach okresu wdowieñstwa, które Bóg pomaga rozwi¹zywaæ swoj¹
³ask¹ i moc¹ umo¿liwiaj¹c¹ wdowom i wdowcom z jeszcze wiêksz¹ mi³oci¹
w³¹czaæ siê w ofiarê Jezusa Chrystusa i g³êbiej uczestniczyæ w realizacji zbawczego zamys³u Boga. Z tego powodu osoby owdowia³e ¿yj¹ce Bogiem s¹ cenn¹
cz¹stk¹ Kocio³a, której wspólnota Ludu Bo¿ego nieustannie potrzebuje20.
Odnowa soborowa doprowadzi³a tak¿e do wskrzeszenia po wiekach stanu
wdów. Istotnym wydarzeniem w tym wzglêdzie by³ Synod Biskupów w Rzymie
w 1994 r., podczas którego przywrócono praktykê wdowieñstwa konsekrowanego21, oraz publikacja adhortacji apostolskiej Jana Paw³a II Vita consecrata, która, mówi¹c o rozpoczêciu odnowy stanu wdów i wdowców konsekrowanych,
zachêca³a do rozwoju tej drogi powo³ania ludzkiego. Dokument podkreli³ m.in.,
¿e przez z³o¿enie lubu czystoci prze¿ywanego jako znak Królestwa Bo¿ego osoby
owdowia³e konsekruj¹ swój stan ¿ycia, aby powiêciæ siê modlitwie i s³u¿bie
Kocio³owi22.

17 Por.

P. Sandevoir, Wdowy, w: S³ownik teologii biblijnej, dz. cyt., s. 10241025.
J. Salij, Szukaj¹cym drogi, Kraków 1988, s. 122123.
19 Por. W. £yko, Konsekracja wdów, Niedziela (2002)23, s. 18.
20 Por. Jan Pawe³ II, List do moich Braci i Sióstr  ludzi w podesz³ym wieku (1 padziernika
1999), nr 13.
21 Por. Nowak, Wdowy polubione
Chrystusowi, dz. cyt., s. 9.
22 Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska o ¿yciu konsekrowanym i jego misji w Kociele i w wiecie
Vita consecrata (25 marca 1996), nr 7.
18 Por.
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3. DUSZPASTERSTWO LUDZI STARSZYCH W KOCIELE KATOLICKIM
W POLSCE
Dzia³alnoæ duszpasterska wobec osób starszych by³a prowadzona przez
Koció³ katolicki od pocz¹tków chrzecijañstwa, aczkolwiek jej znaczenie zwiêkszy³o siê wspó³czenie ze wzglêdu na starzenie siê spo³eczeñstwa oraz znaczn¹
procentow¹ reprezentacjê osób starszych korzystaj¹cych ze wsparcia duszpasterskiego Kocio³a, zw³aszcza mszy w. i nabo¿eñstw oraz ró¿nych form zagospodarowania aktywnoci w³asnej, w tym spêdzania wolnego czasu. Duszpasterstwo
Kocio³a w kontekcie staroci powinno byæ skierowane zarówno do wszystkich
wierz¹cych, jak równie¿ oddzia³ywaæ bezporednio na osoby starsze.
W pierwszym przypadku trzeba pamiêtaæ o promowaniu chrzecijañskiej wizji
staroci, o sta³ym monitorowaniu sytuacji ludzi starszych oraz o wsparciu seniorów przez doros³ych i m³odych. W drugim przypadku nale¿y mówiæ o konkretnym wsparciu okazywanym przez Koció³ osobom starszym, w tym formacji do
prze¿ywania staroci oraz o anga¿owaniu seniorów do pracy apostolskiej. Szczególnym momentem tego dzia³ania jest duszpasterstwo wdów i wdowców oraz
duszpasterskie przygotowanie do ich w³asnej mierci23.
Podstaw¹ wsparcia osób starszych w Kociele jest odpowiednia formacja
wierz¹cych maj¹ca na celu ukszta³towanie chrzecijañskiego podejcia do staroci, czyli odkrywania duchowej, moralnej i teologicznej g³êbi tego okresu. Powinna byæ ona sta³a i systematyczna, obejmuj¹ca wszystkich wierz¹cych, a szczególnie dzieci i m³odzie¿. Nale¿y zatem ukazywaæ piêkno podesz³ego wieku, w tym
sens i wartoæ staroci jako charyzmatu nios¹cego w sobie takie wartoci, jak:
bezinteresownoæ, pamiêæ, dowiadczenie, wspó³zale¿noæ i ca³ociow¹ wizjê
¿ycia oraz promowaæ biblijny obraz cz³owieka starszego. Potrzeba równie¿ akcentowania wiêzi ³¹cz¹cych osoby starsze z rodzin¹ jako przynosz¹cych obopólne korzyci, w tym ukazywania niezast¹pionej roli starszych w przekazywaniu
wartoci i tradycji.
Poniewa¿ seniorzy zajmuj¹ w pe³ni wartociowe miejsce w Kociele, dlatego
nale¿y ukazywaæ ich g³êboki sens obecnoci we wspólnocie Kocio³a24. Wa¿n¹
pomoc¹ w formacji stosunku wiernych wobec staroci jest ukazywanie przyk³adu
¿ycia w podesz³ym wieku i odchodzenia z tego wiata, jaki zostawi³ ludzkoci Jan
Pawe³ II, oraz promocja jego Listu do moich Braci i Sióstr  ludzi w podesz³ym

23 Por. Papieska Rada ds. wieckich, Godnoæ i pos³annictwo ludzi starszych, dz. cyt.,
s. 153163; J. Leonowicz, Duszpasterstwo ludzi starych, w: Duszpasterstwo specjalne, red. R. Kamiñski, B. Dro¿d¿, Lublin 1998, s. 3954, 4548, 54.
24 Por. K. Hildemann, Altenarbeit in der Kirchengemeinde, Heidelberg 1978, s. 5863.
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wieku. W licie tym papie¿ z Polski, zbieraj¹c w sposób syntetyczny naukê Kocio³a na temat staroci, w pog³êbiony sposób przedstawi³ zarówno sposób prze¿ywania staroci, jak równie¿ w³aciwe podejcie do seniorów25.
Duszpasterstwo Kocio³a powinno tak¿e ods³aniaæ problemy egzystencjalne ludzi starszych, ukazuj¹c i stale monitoruj¹c trudne dowiadczenia prze¿ywane przez seniorów, takie jak spychanie ich na margines ¿ycia, problem zapewnienia im opieki, formacji i pracy oraz odpowiedniego uczestnictwa w ¿yciu
spo³ecznym26. Koció³, realizuj¹c zadanie wspomagania seniorów, powinien organizowaæ dzia³ania duszpasterskie pozosta³ych pokoleñ, aby przyjê³y podstawowe zasady i wskazania pracy z seniorami. Pierwsz¹ z podstawowych zasad
jest wiadome uwzglêdnianie istnienia obok nich ludzi starszych oraz wskazywanie na potrzeby i prawa seniorów, w tym m.in. na prawo do rozwoju czy do
radoci ¿ycia. Drug¹ podstawow¹ zasad¹ jest integracja miêdzypokoleniowa, która
umo¿liwia unikniêcie pu³apki ograniczenia siê tylko do czynienia czego dla seniorów, ale wyra¿a siê w czynieniu wszystkiego i w ka¿dym przypadku wespó³
z nimi.
W przypadku potrzeby zorganizowania czego specjalnie dla osób starszych,
nale¿y przestrzegaæ nastêpuj¹cych wskazañ: w planowaniu i organizowaniu pomocy wychodziæ od rozeznania faktycznych potrzeb i problemów seniorów, przeciwdzia³aj¹c zw³aszcza wykluczeniu spo³ecznemu, w tym ubóstwu i biedzie; rozwijaæ wiêzi miêdzypokoleniowe i eliminowaæ tendencje destruktywne dotykaj¹ce osoby starsze; ukazywaæ wartoæ spo³eczn¹, w tym rodzinn¹, seniorów celem
rozwijania ich pozytywnych cech poprzez uaktywnianie ludzi starszych; realizowaæ bezwzglêdnie z³o¿one im przyrzeczenia27.
Koció³ katolicki zgodnie ze swoj¹ misj¹ musi zapewniæ nale¿n¹ opiekê ludzk¹
i religijn¹ osobom starszym poprzez konkretne dzia³ania pastoralne skierowane
do nich. Wyrazem tej konkretnoci jest, z jednej strony, przygotowywanie odpowiednich programów spotkañ z seniorami i materia³ów do nich, które umo¿liwi¹
programowe wsparcie i aktywizacjê ludzi starszych28. Z drugiej strony, istnieje
nieodzowna potrzeba tworzenia przestrzeni sprzyjaj¹cej realizacji wsparcia osób
starszych, a s¹ ni¹ zw³aszcza przykocielne kluby seniora (kluby trzeciego wieku) oraz w miarê mo¿liwoci tworzone przy parafiach domy dziennego pobytu29. Nale¿y te¿ wykorzystaæ duszpastersko przestrzeñ ofert wieckich skierowa25 Por.

Jan Pawe³ II, List do ludzi w podesz³ym wieku, dz. cyt.
Leonowicz, Duszpasterstwo ludzi starych, dz. cyt., s. 5254.
27 Por. Dyczewski, Ludzie starzy, dz. cyt., s. 116118.
28 Tak¹ propozycjê zawiera program Mi³oæ a¿ do koñca przygotowany w ramach hiszpañskiego projektu duszpasterskiego Ruch Parafialny Rodzin  por. Mi³oæ a¿ do koñca. Spotkania
ma³¿eñstw trzeciego wieku, Otwock 1995.
29 Por. Leonowicz, Duszpasterstwo ludzi starych, dz. cyt., s. 5254.
26 Por.
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nych do seniorów, jak np. Uniwersytety Trzeciego Wieku czy placówki opiekuñcze dla seniorów, jak np. Domy Opieki Spo³ecznej30.
Duszpasterstwo Kocio³a zadanie opieki nad osobami starszymi realizuje
poprzez wspieranie ich d¹¿enia do wiêtoci oraz przez pog³êbianie znacz¹cego
udzia³u seniorów w praktykach religijnych, w tym w sakramentach czy te¿ poprzez prowadzenie specjalnych katechez dla tej grupy wiekowej31. Duszpasterskie wspieranie seniorów powinno te¿ przybieraæ formê nauki ¿ycia ze staroci¹,
czyli zachêcaæ do samowychowania w prze¿ywaniu w³asnej staroci32.
Koció³ rozwija te¿ misjê ewangelizacyjn¹ osób starszych poprzez anga¿owanie seniorów do pracy duszpasterskiej, zw³aszcza w pracy z rodzinami oraz
w ramach zrzeszeñ religijnych. Nale¿y w tym przypadku wykorzystaæ historyczn¹
pamiêæ seniorów, dowartociowuj¹c wychowawcz¹ rolê dziadków. Pracuj¹c apostolsko w strukturach duszpasterstwa, osoby starsze mog¹ wnieæ du¿o dobra w liturgiê i inne spotkania modlitewne, w dzia³alnoæ charytatywn¹, w zaanga¿owanie na rzecz cywilizacji ¿ycia oraz w prze¿ywanie dowiadczeñ ¿yciowych,
a zw³aszcza choroby i cierpienia33.
W duszpasterstwie ludzi starszych wa¿nym zadaniem jest te¿ odpowiednie
prze¿ycie wdowieñstwa oraz wspomo¿enie osoby starszej i jej rodziny w bezporednim przygotowaniu do mierci. Duszpasterstwo wdów i wdowców powinno
obj¹æ wszystkie cztery etapy wdowieñstwa  mieræ, pogrzeb wspó³ma³¿onka,
¿a³obê oraz ¿ycie po ¿a³obie. Owdowienie zwi¹zane jest z traumatycznym momentem mierci wspó³ma³¿onka oraz przygotowaniami do pogrzebu i samym
pogrzebem. Etap umierania, bêd¹c czasowo najkrótszym, jest zarazem okresem
najtrudniejszym dla ma³¿onka pozostaj¹cego na tym wiecie34. Wsparcie duszpasterskie zwi¹zane jest z udzieleniem wiatyku, w czym powinna uczestniczyæ rodzina umieraj¹cego. Natomiast wspólnota parafialna poinformowana o sytuacji

30 Por. J. Wal, Duszpasterstwo osób w podesz³ym wieku, w: Ludzie starsi w rodzinie i spo³eczeñstwie, dz. cyt., s. 64; A. Nowicka, E. Majdañska, Aktywnoæ seniorów  s³uchaczy ¯arskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, w: Wybrane problemy osób starszych, dz. cyt., s. 288295; A. Nowicka, K. B³a¿ewicz, Preferowane formy wykorzystania wolnego czasu przez uczestników Klubu
Seniora w Nowym Tomylu, w: Wybrane problemy osób starszych, dz. cyt., s. 262272.
31 Por. Papieska Rada ds. wieckich, Godnoæ i pos³annictwo ludzi starszych, dz. cyt.,
s. 153157; II Polski Synod Plenarny, Powo³ani do ¿ycia w ma³¿eñstwie i rodzinie (25 stycznia
2001), nr 48; J. Leonowicz, Duszpasterstwo ludzi starych, dz. cyt., s. 5254.
32 Por. Dyczewski, Ludzie starzy, dz. cyt., s. 116118.
33 Por. Papieska Rada ds. wieckich, Godnoæ i pos³annictwo ludzi starszych, dz. cyt.,
s. 157163; W. Gasid³o, Duszpasterstwo ludzi starszych, w: Ludzie starsi w rodzinie i spo³eczeñstwie, dz. cyt., s. 7282; II Polski Synod Plenarny, Powo³ani do ¿ycia w ma³¿eñstwie i rodzinie, dz.
cyt., nr 48.
34 Por. A. Gameiro, Nuovi orizzonti per la vedovanza. Crisi, aiuto, psicologia, nuovo progetto,
pastorale, Roma 1989, s. 125126.
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powinna w³¹czyæ siê w to wydarzenie przez modlitwê wspólnotow¹ i indywidualn¹. Poniewa¿ mieræ wspó³ma³¿onka powoduje wstrz¹s wewnêtrzny, dlatego istotn¹
pomoc¹ dla osób dotkniêtych nieszczêciem jest kontakt personalny duszpasterza
z osob¹ owdowia³¹ oraz udzielenie jej wszelkiej niezbêdnej pomocy35. Pogrzeb
wraz z okolicznociow¹ styp¹ pomaga w procesie zapanowania nad ¿alem oraz
daje mo¿liwoæ integracji rodziny zmar³ego wokó³ osoby owdowia³ej, st¹d powinny byæ wsparte duszpastersko.
Etap ¿a³oby jest potrzebny do pogodzenia siê ze mierci¹ wspó³ma³¿onka
i rozpoczêcia ¿ycia bez niego. Okres ten wymaga wyranego wsparcia spo³ecznego36, w tym religijnego37, celem unikniêcia negatywnych psychofizycznych nastêpstw ¿a³oby oraz aby wspomóc wyjcie z ¿a³oby. Wród dzia³añ duszpasterskich wa¿ne miejsce zajmuje organizowanie dla osób owdowia³ych okolicznociowych spotkañ modlitewnotowarzyskich, specjalnych rekolekcji oraz grup
wsparcia. Spotkania te, gromadz¹c osoby prze¿ywaj¹ce te same problemy i umo¿liwiaj¹c im dzielnie siê nimi, pomagaj¹ lepiej poradziæ sobie z trudnymi prze¿yciami38. Poza tym, o wdowieñstwie nale¿y nauczaæ i polecaæ Bogu osoby owdowia³e w ramach spotkañ modlitewnych, a wdowy i wdowców nale¿y zachêcaæ do
zaanga¿owania siê apostolskiego celem przezwyciê¿enia bólu osamotnienia. Nale¿y pamiêtaæ równie¿ o kondycji materialnej osoby owdowia³ej i w razie potrzeby tak¿e w tym wzglêdzie przyjæ z pomoc¹ jej i ca³ej osieroconej rodzinie39.
Okres wdowieñstwa po ¿a³obie wymaga kontynuowania wsparcia duszpasterskiego poprzedniego etapu z ukierunkowaniem na pog³êbienie ¿ycia religijnego, a zw³aszcza na rozwój duchowoci wdowiej. Nale¿y wtedy zachêcaæ osoby
owdowia³e, aby wraz z rodzin¹ kultywowa³y pamiêæ o zmar³ym poprzez wspóln¹
modlitwê w rocznice mierci, ofiarowywanie mszy w. za osobê zmar³¹, gromadzenie pami¹tek po zmar³ym i dzielenie siê wspomnieniami o nim oraz nawiedzanie grobu i opiekê nad nim40. Powinno siê równie¿ poinformowaæ osoby owdowia³e o praktyce konsekracji wdów i wdowców, a osoby rozwiniête duchowo
zapraszaæ do wst¹pienia do stanu wdów i wdowców konsekrowanych41.

35 Por. H. Krzyszteczko, Towarzyszenie ma³¿eñstwu i rodzinie w parafii, w: Ewangelizacja
wspólnoty ma³¿eñskiej i rodzinnej. Program duszpasterski na rok 1993/94, red. E. Szczotok, A. Liskowacka, Katowice 1993, s. 499500.
36 Por. Boyd, Bee, Psychologia rozwoju cz³owieka, dz. cyt., s. 608609, 614.
37 Por. Gameiro, Nuovi orizzonti per la vedovanza, dz. cyt., s. 233239.
38 Por. Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium duszpasterstwa rodzin (01 marca 2003),
nr 1, 5; Boyd, Bee, Psychologia rozwoju cz³owieka, dz. cyt., s. 615; W. £yko, M. Frukacz, Po raz
pierwszy w Polsce. Rekolekcje stanowe dla wdów i wdowców, Niedziela (2008)5, s. 21.
39 Por. Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium duszpasterstwa rodzin, dz. cyt., nr 1, 5.
40 Por. II Polski Synod Plenarny, Powo³ani do ¿ycia w ma³¿eñstwie i rodzinie, dz. cyt., nr 49.
41 Por. Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium duszpasterstwa rodzin, dz. cyt., nr 1, 5.
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Osoby owdowia³e ¿yj¹ce swoj¹ duchowoci¹ maj¹ bardzo wa¿n¹ mo¿liwoæ
dawania istotnego wiadectwa wobec pozosta³ych wierz¹cych, w tym zw³aszcza
wobec ma³¿onków lub wobec osób chc¹cych w przysz³oci za³o¿yæ ma³¿eñstwo,
o naturalnej potrzebie przygotowania siê do wydarzenia utraty wspó³ma³¿onka
i ¿ycia bez niego, jak równie¿ przygotowywania siê do mierci w³asnej. Bowiem
zarówno mieræ osoby bliskiej, ¿a³oba i ¿ycie samotne, jak równie¿ mieræ w³asna, s¹ rzeczywistoci¹ naturaln¹, do której powinno siê przygotowaæ tak jak do
ka¿dego wa¿nego wydarzenia w swoim ¿yciu. Dowiadczenie pokazuje, ¿e wiadome przygotowanie do wdowieñstwa i w³asnego odejcia z tego wiata umo¿liwia dojrza³e prze¿ywanie w³asnego ¿ycia, w tym pomaga skutecznie rozwijaæ
mi³oæ ma³¿eñsk¹ i rodzinn¹42.
ZAKOÑCZENIE
Przyk³ad wielu osób starszych, które aktywnie uczestniczy³y w ¿yciu Kocio³a i spo³eczeñstwa, jak np. Jan Pawe³ II, matka Teresa z Kalkuty czy brat
Roger z Taize pokazuje, ¿e oparcie na Bogu czasu staroci pozwala wykorzystaæ
maksymalnie blaski tego okresu ¿ycia oraz twórczo przemieniaæ jego cienie. Jednak seniorzy potrzebuj¹ wsparcia z zewn¹trz, aby uporaæ siê z ró¿norodnymi
wyzwaniami okresu staroci. Przyk³ad takiej pomocy ukaza³ Pan Jezus w czasie
rozmowy z uczniami zmierzaj¹cymi do Emaus43.
Wspó³czesny wiat potrzebuje przemylanych i zdecydowanych dzia³añ duszpasterskich, aby osoby starsze nie pozosta³y same w obliczu trudnoci oraz aby
uzyska³y wszechstronn¹ pomoc, któr¹ wierz¹cy mog¹ przy dobrej woli i odpowiedniej wiadomoci problematyki staroci okazaæ seniorom. Z drugiej strony,
ca³y Koció³ potrzebuje obecnoci i zaanga¿owania osób starszych, poniewa¿ mog¹
one wiele ofiarowaæ wspólnocie Ludu Bo¿ego. Tej obecnoci i tego zaanga¿owania potrzebuje zw³aszcza domowy Koció³, rodzina katolicka, aby m³ode pokolenie zosta³o w³aciwie wychowane i sta³o siê rzeczywist¹ przysz³oci¹ rodziny,
narodu i Kocio³a.

42 Por. H.G. Ryn, Z.J. Ryn, Psychologiczne i spo³eczne aspekty wieku podesz³ego, w: Ludzie
starsi w rodzinie i spo³eczeñstwie, dz. cyt., s. 2627; G. Karssen, Kobieta, mi³oæ, powo³anie, spe³nienie, Cieszyn 1992, s. 117119.
43 Por. Gameiro, Nuovi orizzonti per la vedovanza, dz. cyt., s. 232233.
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PASTORAL CARE OF THE ELDERLY
WITH A SPECIAL EMPHASIS ON WIDOWERS
Summary
Old age is an ordinary phase of human life on earth. It is a time of reaping. It is also a time of
decreasing mental and physical fitness and often of infirmity. Old age is the fulfillment of human
life and a bridge leading to eternity. It is inseparably linked with passing away, suffering, death
and the particularly painful problem of widowhood. Given the ageing of modern society, the problem of old age is becoming more and more important. The Catholic Church wants to respond to this
sign of the times and takes appropriate action. The article first presents the situation of the aged,
including widowers. Then it outlines the Churchs teaching on old age with a special emphasis on
widowhood. Finally, it discusses what should or is done by the Church on behalf of this category of
people.
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