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Dzień IV  

 

Rodzina – podstawowa komórka społeczna ustanowiona przez Boga 

 

1. Powszechne i naturalne podejście do tematu rodziny 

 Gdy myślimy o rodzinie, to pojawia się w naszym myśleniu i naszej 

wyobraźni, rzeczywistość zupełnie naturalna. Każdy z nas posiada rodzinę. 

Rodzina jest jego naturalnym środowiskiem. Nikt nie może wyobrazić sobie 

właściwego funkcjonowania bez rodziny. Nawet te osoby dla których rodzina 

była powodem dramatów, tragedii, odrzucenie lub niezrozumienia, nie mogą 

zaprzeczyć iż ich korzenie tkwią w rodzinie, choćby nie wiadomo jak była 

patologiczna i zrujnowana. 

 Prawdopodobnie dla większej części z nas rodzina jest oparciem, więzi z 

rodzicami, dziadkami, rodzeństwem, dziećmi i wnukami stanowią dla nas 

niezastąpiony środowisko życia, dojrzewania, rozwoju, miłości, poczucia 

bezpieczeństwa. 

 Pan Bóg wpisał w nasze serca i w naszą ludzką naturę zdolność i potrzebę 

otwarcia na drugiego człowieka, a szczególnie na tego albo na tych najbliższych 

z którymi od poczęcia jesteśmy związani. 

 Jest to doświadczenie niezaprzeczalne, powszechne które charakteryzuje 

każdą osobę, jej życie, przyszłość, świat wartości, itd. Rodzina wpisuje się więc 

w porządek naturalny ustanowiony przez Boga od początku stworzenia. Tak Bóg 

stworzył człowieka, aby nie był sam, ale żył we wspólnocie. Najbardziej 

podstawową komórką życia wspólnotowego jest właśnie rodzina. 

 

2. Sakralność rodziny na wzór Świętej Rodziny z Nazaretu 

 W świetle Objawienia i w świetle historii zbawienia mającej swoje 

doskonałe wypełnienie w Chrystusie, sam Syn Boży, stając się człowiekiem, nie 

przyszedł na świat jako wielki „guru”, rzekomo niepotrzebujący człowieka i 

relacji z nim, jako „pseudo-bóg”, ‘pół-bóg”, „mitologiczny bóg”, niechcący 

rodzinnego i ludzkiego środowiska, począwszy od Swego poczęcia i narodzin. 

Odwrotnie, przyjął w pełni ludzką naturę ze wszystkimi jej konsekwencjami, a 

więc wchodząc również w rodzinę. 

 Rodzina Jezusa, Maryi i Józefa jest doskonałym wzorem każdej ludzkiej 

rodziny. Nazywana jest Święta Rodziną, ponieważ obejmuje Odwiecznego Syna 

Bożego, Niepokalanie Poczętą Matkę Jezusa, pełną łaski oraz św. Józefa, 

przybranego ojca Jezusa. Priorytetem Jezusa, Maryi i Józefa jest pełnienie woli 

Boga Ojca. To właśnie sprawia, iż rodzina Jezusa jest Świętą Rodziną z Nazaretu. 

 Każda rodzina chrześcijańska wpatruje się w Świętą Rodzinę, szukając w 

niej oparcia, wzoru, pomocy, bliskości. 

 

 

3. Rodzina a małżeństwo: rodzina oparta na małżeństwie 



 

2 
 

 Każda rodzina chrześcijańska ma swój początek w sakramencie 

małżeństwa. Małżeństwo nie jest umową, nie jest jakimś paktem zawartym 

między dwojgiem osób; nie jest kontraktem; małżeństwa nie zawiera się na próbę; 

nie jest związkiem trwającym do pewnego czasu, dopóki partnerzy nie stwierdzą 

że nadszedł czas aby się rozejść, ponieważ znudzili się sobą albo nie potrafili 

podołać zobowiązaniom wynikającym ze wspólnego współżycia. 

Małżeństwo jest z ustanowienia Bożego, z prawa Bożego wyrażonego 

ewidentnie przez Jezusa Chrystusa (Mt 19,4): „Czy nie czytaliście, że Stwórca od 

początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? (…) Dlatego opuści człowiek ojca 

i matkę i złączy się ze swoja żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są 

dwoje, lecz jedno ciało”. Bóg nie stworzył ich jako mężczyznę i mężczyznę, lub 

kobietę i kobietę. Nie stworzył  „rodzica 1” i „rodzica 2”. Podobnie czytamy w 

Księdze Rodzaju: „… przeto opuści mężczyzna ojca swego i matkę swoją i 

przyłączy się do żony swojej i będą dwoje w jednym ciele”.  

 U podstaw tej intymnej, głębokiej i nierozerwalnej więzi stoi Chrystus. Ta 

jedność między małżonkami nie jest możliwa, jeśli nie jest oparta na fundamencie 

Chrystusa. To On jest pryncypium, ścisłym spójnikiem, jednoczącym mężczyznę 

i kobietę. 

 Co więcej, małżeństwo stanowi swego rodzaju trójkąt. Polega on na tym, 

że małżonek rozpoznaje, kocha i oddaje się całkowicie Chrystusowi obecnemu w 

żonie. I odwrotnie, żona, oddaje się całkowicie i bez reszty Chrystusowi żyjącemu 

w małżonku. Chrystus stanowi siłę sakramentalną jednoczącą małżonkę i 

małżonka. 

 

 

4. Rodzina stworzona na obraz i podobieństwo Boga w Trzech Osobach 

Kontemplując tajemnice rodziny i małżeństwa, odkrywamy, iż człowiek 

jest stworzony na obraz i podobieństwo jednego Boga w Trzech osobach. Bóg nie 

jest samotnikiem. Podobnie i człowiek, został stworzony przez Jedynego Boga 

będącego wspólnotą Trzech Osób. Można zatem powiedzieć, że człowiek żyje we 

wspólnocie osób. Rodzina i Małżeństwo stanowią zatem obraz i podobieństwo 

Jedynego Boga we wspólnocie Trzech Osób. Oto cudowna, niewymowna i 

wspaniała prawda o rodzinie i małżeństwie. 

 

5. Odpowiedzialne rodzicielstwo: każda osoba nie ma możliwości pełnego, 

zdrowego i samodzielnego rozwoju bez rodziny 

 Podobnie jak w Trójcy Świętej każda Boska Osoba jest Darem dla 

pozostałych, podobnie w rodzinie każdy z jej członków żyje szukając szczęścia 

drugiej osoby, do tego stopnia że czuje się za nią całkowicie odpowiedzialną. 

Odpowiedzialność nie oznacza że narzucam innemu członkowi rodziny 

moich przekonań i do niczego jej nie zmuszam, ale trwam przy niej, jestem 

obecny, towarzyszę jej i niezależnie od tego jak potoczy się jej przyszłość będę 
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zawsze gotów ją wesprzeć i pomóc, przy jednoczesnym poszanowaniu jej 

wolności.  

Obecność, wrażliwość na potrzeby i pragnienia domowników, empatia, 

zaangażowanie we wspólne prace i obowiązki rodzinne, wzajemny dialog i 

komunikacja – to tylko niektóre z bardzo ważnych elementów harmonijnego 

współżycia rodzinnego. Od tego momentu nie można już myśleć kategoriami 

„ja”, „ty”, „on”, „oni”, ale ‘MY”. 

 

6. Dzisiejsze zagrożenia dla rodziny i tendencje zmierzające do zniszczenia 

rodziny 

  

a) Polityka ogólnoświatowa zmierzająca do spłycenia i zlikwidowania 

tradycyjnie rozumianej rodziny. 

 

b) Ideologia zmierzająca do tego aby rodzinę zastąpić teorią LGBT i gender. 

  

c) Od wieków chrześcijańska koncepcja rodziny, była nośnikiem wartości 

chrześcijańskich, dlatego dzisiejsze elity światowe, globalne i totalitarne, chcąc 

zniszczyć chrześcijaństwo, zaczynają realizować ten program począwszy od 

rodziny doprowadzając ją do radykalnego kryzysu i unicestwienia. 

 

7. Rodzina – Kościół domowy  

Wobec tego rodzaju tendencji rodzinom chrześcijańskim pozostaje staranie 

się o to, aby budować własną przyszłość w oparciu o wiarę przeżywaną w 

Kościele. 

Głębokie zakorzenienie w Kościele, sprawia że rodzina staje się domowym 

kościołem, w którym Chrystus i wiara nie tylko mogą przetrwać, ale wręcz się 

umacniać. 


