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Władza rodzicielska a prawo małoletniego 

do samodzielnej decyzji o przyjęciu chrztu

Towarzyszenie młodemu człowiekowi w  drodze do chrztu to dość 
karkołomna przygoda. Przypomina przeprawę przez skalistą cieśninę. 
Z  jednej strony, istnieje władza rodzicielska, z  którą należy się liczyć. 
Z drugiej zaś, trzeba wziąć pod uwagę fakt, że młody człowiek ma prawo 
nawiązać i kształtować osobistą relację z Bogiem. Ta relacja, która dopie-
ro się rozpoczyna, może być krucha. Należy też pamiętać, że jest budo-
wana w dialogu z rodziną, rówieśnikami oraz współczesną kulturą. W ta-
kich realiach spotkanie z Trójcą Świętą łatwo może zostać sprowadzone 
do jednorazowego występu w białej sukience. Przecież czasami właśnie 
dlatego rodzice proszą o  chrzest, by dziecko mogło się zaprezentować 
w takiej kreacji wraz z rówieśnikami przyjmującymi pierwszą komunię.

1. Władza rodzicielska

Nikogo nie dziwi, że władza rodzicielska była uznawana przez prawa 
i zwyczaje od czasów starożytnych. Warto jednak dodać, że uprawnienia 
te rzadko bywały absolutne. Kiedyś ograniczało je najczęściej – choć nie 
wyłącznie – dobro społeczności. W dzisiejszych czasach ogranicza je zde-
cydowanie dobro dzieci, ich prawa, interesy, wolność. 

Także w nauczaniu Kościoła coraz śmielej uznawano podmiotowość 
młodych osób. Pogłębiano przy tym teologię rodziny i rozumienie pra-
wa/obowiązku wychowania potomstwa. Konstytucja Gaudium et spes 
stwierdza, że małżonkowie są współpracownikami miłości Boga Stwórcy 
i jakby jej interpretatorami1 w zakresie wychowania. Deklaracja o wolności 

1 KDK, nr 50.
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Rodzice wychowują dziecko zgodnie z własnym światopoglądem. 
Trudność pojawia się wtedy, gdy dziecko go nie podziela. Wtedy 
może przeważyć wolność religijna młodego człowieka. Warto jednak 
przed podjęciem decyzji zbadać, skąd ta rozbieżność pochodzi.

religijnej podkreśla prawo rodziców do religijnego kształtowania potom-
stwa według ich własnych przekonań2. Co istotne, nie precyzuje, jakie 
miałyby być te przekonania. Warto o tym pamiętać, by wprowadzać ludzi 
w przestrzeń Kościoła w sposób zgodny z jego duchem. 

Świadomi czy nieświadomi nauczania Kościoła, rodzice wychowu-
ją zgodnie z własnym światopoglądem. Trudność pojawia się wtedy, gdy 
dziecko go nie podziela. Wtedy może przeważyć wolność religijna mło-
dego człowieka. 

Warto jednak przed podjęciem decyzji zbadać, skąd ta rozbieżność 
pochodzi. Kto jest w jej centrum w przeżywaniu młodego człowieka? Czy 
może rodzice, którym dziecko chce się przeciwstawić choćby z przekory? 
Trzeba wtedy wiele roztropności, by się nie stać chwilowym sprzymierzeń-
cem w sporze, w którym nie chodzi wcale o Boga. Czy może jest to jednak 
pragnienie Boga lub identyfi kowania się z rówieśnikami przystępującymi 
do pierwszej komunii? W takiej sytuacji warto zadbać, by wspólnota znała 
i realnie wspierała dobre dążenia dziecka. Wpływ otoczenia na dzieci jest 
jeszcze silniejszy niż w przypadku dorosłych. Nie można go lekceważyć, 
stawiając wyłącznie na budowanie relacji z Bogiem. Im młodsze dziecko, 
tym bardziej potrzebuje spójnego przekazu od rodziny, rówieśników i ka-
techetów. Dlatego zgodnie z kan. 868 § 1 KPK w przypadku dzieci przed 
siódmym rokiem życia warunkiem dopuszczenia do chrztu jest nie tylko 
zgoda rodziców, ale i uzasadniona nadzieja katolickiego wychowania. 

2. Wiek przedszkolny

Quidquid recipitur, ad modum recipientis recipitur. Przedszkolak to 
„intuicyjny teista”. Łatwiej mu przyjąć koncepcję stworzenia niż ewolucji, 
nieśmiertelności niż śmiertelności, wszechwiedzy niż ograniczonej wie-
dzy3. Przed czwartym rokiem życia dziecko jest przekonane, że wiedza 

2 DWR, nr 5.
3 C.J. Boyatzis, The Nature and Functions of Religion and Spirituality in Children, w: APA 

Handbook of Psychology, Religion, and Spirituality. Context, Theory and Research, red. K.I. 
Pargament, J.J. Exline, J.W. Jones, P. Shafranske, Washington DC 2013, t. 1, s. 500.
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wszystkich odzwierciedla prawdę. Między czwartym a  piątym rokiem 
powoli zauważa, że przekonania ludzi mogą być niezgodne z rzeczywi-
stością. Wtedy zaczyna rozumieć żarty, metafory i  kłamstwa. Od Boga 
oczekuje jednak natychmiastowych kar i nagród za zachowania złe lub 
dobre. Przy czym za właściwe uznaje to, co jest chwalone przez dorosłych.

Dziecko stara się pozyskiwać dla siebie „magiczne zdolności” Boga. 
Przypisuje Mu przy tym wzmocnione cechy opiekunów. Może Go uznać 
za nieskończenie dobrego, lecz zawiedzione z  powodu braku ingeren-
cji wobec doświadczanej krzywdy, jest gotowe odwrócić się od Niego. 
Dopiero sześcioletnie dziecko wychowywane w  religijnym środowisku 
odnosi moralność wprost do Boga i potrafi  Go przeprosić, jeżeli obraziło 
Go złym czynem4.

Sposób przeżywania wiary jest ściśle związany ze zdolnościami po-
znawczymi, wolitywnymi i uczuciowymi dziecka. W drodze do Boga po-
trzebuje ono towarzyszenia swoich bliskich. Rozwój religijny nie może 
być przyspieszony niezależnie od rozwoju innych umiejętności. Może być 
jednak opóźniony przez wzmacnianie zbyt antropomorfi cznego obrazu 
Boga. „Religijność magiczna” nie jest heroiczną wiarą; nie tylko zresztą 
u przedszkolaka.

Dziecko zbliżające się do siódmego roku życia jest zdolne do nawiąza-
nia z Bogiem relacji, którą można nazwać pragnieniem chrztu. Może też 
intensywnie przeżywać sprzeciw wobec Niego. Warto wtedy skorzystać 
z otwartości rodziców proszących o chrzest i zaproponować odpowiednią 
pomoc. Na pewno nie można dziecka do niczego zmuszać. Niezależnie 
od sytuacji, w  przygotowaniu dziecka do chrztu konieczna jest współ-
praca z rodzicami. Nie może się ona ograniczać do minimum, jakim jest 
wypełnienie warunków zawartych w  kan. 868 § 1 KPK. Dziecko musi 
widzieć, że rodzice zgadzają się na spotkania przygotowujące do chrztu 
i w jakiś sposób w nich uczestniczą. 

W  przypadku niespełnienia kodeksowych wymagań najlepiej jest 
zaproponować rodzicom zapisanie potomstwa do katechumenatu. 
Rozłożone w czasie spotkania pozwolą całej rodzinie zapoznać się z na-
uką Kościoła. Dziecko będzie też mogło poznać nowe środowisko, które 
będzie dla niego wsparciem w  chrześcijańskim życiu. Dostosowane do 
wieku przedchrzcielne katechezy można potraktować jako wstęp do ka-
4 S. Kulpaczyński, Psychologia rozwojowo-wychowawcza nie tylko dla katechetów, Lublin 

2009, s. 113–114. 
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tolickiego wychowania, które rodzice powinni dziecku zapewnić. Istotne 
jest, by wiek katechizacyjny nie był traktowany jako „ziemia niczyja”, kie-
dy nie stawia się wymagań rodzicom, bo dzieci są już starsze, ani nie trak-
tuje poważnie formacji dzieci, bo nie są jeszcze dorosłymi.

3. Siódmy rok życia dziecka

Siódmy rok życia został w prawie Kościoła5 uznany za granicę między 
domniemaniem nieużywania i używania rozumu. U dziecka ochrzczo-
nego takie rozwiązanie gwarantuje pewność prawną i  zwalnia z  ko-
nieczności dochodzenia jego faktycznego stanu woli i  umysłu. Chroni 
je też przed nadmierną odpowiedzialnością i  podleganiem przepisom 
dyscyplinarnym. 

W przypadku dziecka nieochrzczonego wiek rozeznania zmienia jego 
pozycję w odniesieniu do sakramentów inicjacji. Konieczne jest uwzględ-
nienie woli zarówno rodziców, jak i  jego samego, a  także odpowiednia 
formacja. Stosuje się wobec niego przepisy kanonów o chrzcie dorosłych. 
Kładą one nacisk na wolę przyjęcia sakramentów i  odpowiednie przy-
gotowanie. Powinno się ono odbyć w oparciu o Obrzędy wtajemniczenia 
dzieci, które osiągnęły wiek katechizacyjny. I jeśli to możliwe – w grupie 
rówieśniczej.

4. Wiek między siódmym a czternastym rokiem życia

Ważnym zadaniem rozwojowym okresu młodszego wieku szkolne-
go jest osiąganie przez dziecko coraz większej autonomii6. Podobnie jak 
w  wieku przedszkolnym jest to związane z  nabywaniem nowych kom-
petencji natury poznawczej i  emocjonalnej. W  tym okresie następuje 
rozwój i integracja funkcji psychicznych. Dzięki temu dziecko coraz le-
5 J. Rybczyk, Dziecko. W prawie kanonicznym, w: Encyklopedia katolicka, red. R. Łukaszyk, 

L. Bieńkowski, F. Gryglewicz, Lublin 1983, t. 4, kol. 565. 
6 R. Stefańska-Klar, Późne dzieciństwo. Młodszy wiek szkolny, w: Psychologia rozwoju człow-

ieka. Charakterystyka okresów życia człowieka, red. B. Harwas-Napierała, J. Trempała, 
Warszawa 2000, t. 2, s. 132. 

Rozwój religijny nie może być przyspieszony niezależnie od rozwoju 
innych umiejętności. Może być jednak opóźniony przez wzmacnianie 
zbyt antropomorfi cznego obrazu Boga.
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piej dostosowuje się do norm społecznych7. Około ósmego roku życia 
zaczyna ono wchodzić w pierwsze stadium moralności autonomicznej, 
w którym jest już w stanie dokonywać pewnych rozróżnień. Zaczyna ro-
zumieć, że niektóre normy nie są bezwzględne. Uczy się brać pod uwagę 
intencje, nie tylko czyny. Dzieci coraz lepiej kontrolują ekspresję emocji 
i uczą się przyjmować punkt widzenia innych ludzi8. Rówieśnicy mają co-
raz większy wpływ na sposób myślenia i komunikowania dzieci w pierw-
szej połowie omawianego okresu9. Przy tym nadal identyfi kują się one 
z rodzicami, pragną ich naśladować i pozostają wciąż pod ich mocnym 
wpływem. Zdolność do myślenia abstrakcyjnego zaczyna się kształtować 
w okresie poprzedzającym adolescencję. Prowadzi ona do sprzeciwu wo-
bec autorytetów i  dążenia do autonomii, która początkowo rozumiana 
jest jako wolność od nakazów i zakazów10.

Dopiero wejście w  okres adolescencji wiąże się z  poszukiwaniem 
własnej tożsamości. Więź z  opiekunami, choć pierwszorzędna, nie jest 
już jedyną znaczącą relacją. Myślenie abstrakcyjne umożliwia rozumie-
nie, nie tylko przyjmowanie prawd wiary. W tym okresie następuje świa-
dome przyjęcie lub zakwestionowanie wartości uznawanych wcześniej11. 
Młodzież coraz mniej poddaje się wpływom otoczenia. Staje się coraz 
bardziej zdolna do brania odpowiedzialności za decyzje podejmowane 
zgodnie z własnymi przekonaniami, a także do samodzielnego kształto-
wania relacji z Bogiem. 

Władza rodzicielska, chroniąca dzieci przed manipulacją, stopnio-
wo ustępuje prawu małoletnich do swobodnego poznawania różnych 
doktryn i poglądów. Dlatego nie można odmówić im prawa do kontak-
tu z  duszpasterzami. Jednocześnie przy dopuszczaniu do sakramentów 
należy uwzględnić zdanie rodziców, gdy nie wyrażają zgody na chrzest. 
7 Tamże, s. 130–132. 
8 M. Ledzinowska, E. Czerniawska, Psychologia nauczania. Ujęcie poznawcze. Podręcznik aka-

demicki, Warszawa 2011, s. 127; R. Stefańska-Klar, Późne dzieciństwo, dz. cyt., s. 130–135. 
9 Tamże, s. 148. 
10 I. Obuchowska, Adolescencja, w: Psychologia rozwoju człowieka, dz. cyt., s. 183; E. Gurba, 

Uwarunkowania relacji rodzice – dorastające dzieci, w: Studia nad rozwojem i wychowa-
niem. W osiemdziesiątą rocznicę powstania Zakładu Psychologii Rozwojowej i Wychowaw-
czej na Uniwersytecie Jagiellońskim, red. M. Kielar-Turska, Kraków 2009, s. 162–163. 

11 E. Crocetti, Identity Formation in Adolescence: The Dynamic of Forming and Consolidating 
Identity Commitments, „Child Development Perspectives” 11 (2017), nr 2, s. 145–146; T. 
Klimstra, Adolescent Personality: Development and Identity Formation, „Child Develop-
ment Perspectives” 7 (2013), nr 2, s. 80–84. 
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Kiedy jednak chcą przyśpieszyć jego termin, warto im uświadomić, że nie 
leży to już w ich kompetencjach. Do małoletnich z omawianego przedzia-
łu wiekowego odnoszą się bowiem przepisy dotyczące chrztu dorosłych, 
zgodnie z kan. 852 § 1 KPK. Wszelkie decyzje powinny być uzależnione 
od woli i przygotowania tego, kto ma przystąpić do sakramentu. Wymaga 
tego szacunek wobec sakramentu i wolności religijnej kandydata.

Towarzyszenie małoletnim w ich drodze do Boga powinno uwzględ-
niać zarówno praktykę życia i odpowiednie pouczenie, jak i obrzędy li-
turgiczne wprowadzające kandydata stopniowo w  tę relację. Celebracje 
zawarte w piątym rozdziale Obrzędów chrześcijańskiego wtajemniczenia 
dorosłych prowadzą dzieci i  młodzież przez poszczególne stopnie wta-
jemniczenia, objaśniają rzeczywistość ukrytą w stosowanych w Kościele 
znakach i pozwalają im korzystać ze środków zbawienia przewidzianych 
dla katechumenów. Wprowadzenia do poszczególnych etapów pomagają 
katechetom skupić się w formacji na tym, co jest w nich istotne.

Co ważne, księga ta zachęca do zintegrowania katechizacji oraz li-
turgii przewidzianej dla nieochrzczonych i  ochrzczonych rówieśników. 
Pomaga to zrozumieć, że różnorodność stopni wtajemniczenia jest czymś 
naturalnym, przewidzianym przez Kościół. Katechumeni wspierani są 
zachętą i modlitwą grupy ochrzczonych. Ochrzczeni uczą się zauważać 
swoją godność dziecka Bożego i przeżywać przygotowanie do spowiedzi 
jako odnowienie czystości chrzcielnej i umocnienie relacji z Chrystusem. 
Połączenie liturgii katechumenalnej z programem przygotowującym ró-
wieśników do pierwszej komunii lub bierzmowania wzbogaca celebracje. 
Czyni je bardziej pociągającymi dla całej grupy, zwłaszcza dla młodszych, 
którym wielość bodźców pomaga utrzymać uwagę.

Czternasty rok życia to także moment przełomowy w przepisach do-
tyczących chrztu. Przynależność do Kościoła ochrzczonego po czterna-
stym roku życia sui iuris nie jest już związana z przynależnością kościelną 
rodziców. Prawodawca zakłada, że jest on już zdolny do samodzielnego 
praktykowania wiary. Trzeba jednak pamiętać, że wciąż potrzebuje ak-
ceptacji rodziców i  oparcia w  osobach przez nich uznawanych. Także 
rodziców nie można pozbawiać prawa decydowania o  przyjęciu przez 
czternastolatka sakramentów wtajemniczenia. W  razie ich sprzeciwu 
warto wspierać młodego człowieka w przedchrzcielnej formacji i zapew-
niać go, że wszedł już na drogę zbawienia.
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5. Wiek między czternastym a osiemnastym rokiem życia

Wiek między czternastym a osiemnastym rokiem życia to czas budo-
wania własnej tożsamości. Zaczyna ona stanowić fundament i warunek 
dalszego rozwoju12, coraz bardziej zależnego od danej jednostki. Choć 
relacje z  rodzicami nadal pozostają najważniejszymi więziami, bardzo 
istotne stają się kontakty z rówieśnikami. Dzięki kształtującej się w tym 
okresie zdolności do przyjęcia dojrzałej postawy poznawczej nastolatek 
uczy się godzić różne, często sprzeczne wymagania rodziców i  grupy 
rówieśniczej. Jednak przeciwstawianie się rodzicom ciągle utożsamiane 
jest przez niego z walką o własną autonomię. Przy czym rozwój myślenia 
o  konsekwencjach własnych decyzji i  czynów intensyfi kuje się dopiero 
pod koniec omawianego okresu. Dlatego motywacje młodzieży powin-
ny być wnikliwie badane i  uszlachetniane. Bezsprzecznie młody czło-
wiek jest już w tym wieku zdolny do samodzielnego kształtowania relacji 
z Bogiem, także bez wyraźnej zachęty rodziców. Warto jednak zwrócić 
uwagę, czy w centrum jego zainteresowania jest rzeczywiście Bóg. 

Młodzież może być wprowadzana w  chrześcijańskie życie poprzez 
obrzędy przeznaczone dla dzieci w wieku katechizacyjnym lub te dla do-
rosłych. Trzeba przy tym pamiętać o opinii rodziców, którzy w obrzędach 
dla dorosłych, z oczywistych względów, nie są wspominani. 

Kościół nazywa rodziców najlepszymi współpracownikami miłości 
Boga Stwórcy13. Do nich należy wyznaczenie, jakiego rodzaju naucza-
nie religijne ma być przekazywane ich dzieciom14 – niezależnie od tego, 
jakie poglądy reprezentują. Z  drugiej strony Kościół uznaje także wol-
ność religijną nie tylko rodziny, kierowanej przez matkę i ojca, ale przede 
wszystkim każdej osoby, która jest zdolna do kształtowania swojej relacji 
z Bogiem. Tempo liturgicznego wtajemniczenia młodego człowieka za-
leży zatem od trzech czynników. Po pierwsze: należy wziąć pod uwagę 

12 E. Gurba, Nieporozumienia z dorastającymi dziećmi w rodzinie. Uwarunkowania i wspo-
maganie, Kraków 2013, s. 173 i  181; A. Brzezińska, Społeczna psychologia rozwoju, 
Warszawa 2000, s. 239–370. 

13 KDK, nr 50.
14 WDR, nr 5.

Kościół nazywa rodziców najlepszymi współpracownikami miłości 
Boga Stwórcy.
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jego aktualną relację z Bogiem, wyrażającą się, między innymi, w wierze, 
nadziei i miłości; dalej – jego wiek, stałość, dojrzałość i  samodzielność 
w podejmowaniu istotnych osobistych decyzji; i oczywiście zdanie rodzi-
ców, którzy, często kierując się miłością, starają się uchronić potomstwo 
przed niekorzystnymi konsekwencjami jego wyborów15.

15 M. Mucha, Władza rodzicielska a prawo małoletniego do samodzielnej decyzji o przyjęciu 
chrztu, Kraków 2019, s. 264.
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ks. Aleksander Radecki

SOS dla kolędy. 
Wizyta duszpasterska: propozycje zmian

Głoszenie dobrej nowiny o przyjściu na ziemię 
Syna Bożego; działalność misyjna i ewan-
gelizacyjna; szansa na stworzenie w parafi i 
nowych wspólnot i wzmocnienie jej struktur; 
droga rozwoju osobistego duszpasterza – to 
wszystko i jeszcze więcej składa się na tra-
dycyjną kolędę. Jednak dziś coraz częściej 
napotyka ona rozmaite trudności i niechęć. 
Jak to zmienić i uratować dobro, które niesie 
ze sobą wizyta duszpasterska? Ks. Aleksan-
der Radecki, czerpiąc ze swego bogatego do-
świadczenia i kapłańskiej wrażliwości, udziela 
interesującej odpowiedzi.
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