
 

 

 

 

 

 

 

 

 

STYCZEŃ 2013 

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

Po krótkiej przerwie – znów powstał kolejny numer „Anioła”. Tym razem pochylamy się nad 
Rodziną. Przeczytamy o jej wartości, o zadaniach jakie spełnia w dzisiejszym Kościele i świecie. Myślę, że 
w styczniu,  na początek Roku warto zgłębić ten temat, wzniecić w sercu refleksję. Oczywiście to tylko 
impulsy do dalszych poszukiwań, do odkrywania piękna swoich Rodzin i do modlitwy za Rodziny.  

 Na końcu zamieszczony został kalendarz różnego rodzaju rekolekcji, skupień i spotkań 
organizowanych przez nasze Zgromadzenie. Zapraszam serdecznie do zapoznania się z tymi datami i 
poszukania czegoś dla Siebie czy Znajomych. Warto pogłębiać swoją wiarę, warto również spotykać się z 
ludźmi, którzy też wierzą i zmagają się z różnymi sprawami na drogach swej wiary.  

 Niech Nowonarodzony rodzi Miłość w Sercu Każdego Czytelnika „Anioła” i niech ta Miłość 
promieniuje na Wasze otoczenia! Z darem modlitwy 

s. Alicja 

 

Rodzina to dobro niezbędne narodom, niezbędny fundament 
społeczeństwa i wielki skarb małżonków przez 

całe ich życie. Jest niezastąpionym dobrem dla 
dzieci, które winny być owocem miłości, 
całkowitego i wielkodusznego oddania 

rodziców. Głoszenie integralnej prawdy o 
opartej na małżeństwie rodzinie, jako 

Kościele domowym i sanktuarium życia, to 
wielka odpowiedzialność, spoczywająca na wszystkich.  

(Benedykt XVI) 



 

 

Homilia Benedykta XVI  
na zakończenie Światowego Spotkania Rodzin 

(wybrane fragmenty) 
Czcigodni Bracia, 
Szanowni przedstawiciele władz, 
Drodzy bracia i siostry! 
Dzisiejszego poranka, sprawując Ofiarę Eucharystyczną, przeżywamy wielkie wydarzenie radości i 
wspólnoty. Jest to wielkie zgromadzenie, zjednoczone z następcą Piotra, które tworzą wierni pochodzący z 
wielu krajów. Wyraża ono sugestywny obraz Kościoła, jednego i powszechnego, założonego przez 
Chrystusa, będącego owocem tej misji, którą jak słyszeliśmy w Ewangelii, Jezus powierzył swoim 
apostołom: by szli i nauczali wszystkie narody, „udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha 
Świętego” (Mt 28, 18-19). (…) 

W dzisiejszym drugim czytaniu, apostoł Paweł przypomniał nam, że przyjmując chrzest otrzymaliśmy 
Ducha Świętego, który jednoczy nas z Chrystusem jako braci i wprowadza nas w relację z Ojcem jako 
dzieci, tak, że możemy wołać „Abba! Ojcze!” (por. Rz 8,15.17). W tym sakramencie został nam dany 
zalążek nowego, Bożego życia, które ma wzrastać, aż do ostatecznego spełnienia w chwale niebios. 
Staliśmy się członkami Kościoła, rodziny Boga –sacrarium Trinitatis – jak go określa św. Ambroży, „ludem 
– jak uczy II Sobór Watykański- zjednoczonym jednością Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Konst. Lumen 
gentium, 4). 

Sprawowana dziś uroczystość liturgiczna Trójcy Przenajświętszej zaprasza nas do kontemplacji tej 
tajemnicy. Zachęca nas także do podjęcia wysiłku, by żyć w komunii z Bogiem i między nami na wzór 
Trójcy Świętej. Jesteśmy wezwani do zgodnego przyjęcia i przekazywania prawd wiary; do okazywanie 
sobie wzajemnej miłości, dzieląc radości i cierpienia, ucząc się prosić i obdarzać innych przebaczeniem, 
doceniając różne charyzmaty pod przewodnictwem Pasterzy. Jednym słowem, jest nam powierzone 
zadanie budowania wspólnot kościelnych, które będą stawać się coraz bardziej rodzinami, zdolnymi do 
odzwierciedlenia piękna Trójcy Świętej i ewangelizowania nie tylko słowem, ale powiedziałbym, przez 
„promieniowanie”, siłą przeżytej miłości. 

Nie tylko Kościół powołany jest do tego, aby być obrazem Jedynego Boga w trzech osobach, lecz także 
rodzina, oparta na małżeństwie zawartym między mężczyzną a kobietą. Na początku „Stworzył Bóg 
człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę. Po czym Bóg im 
błogosławił, mówiąc do nich: «Bądźcie płodni i rozmnażajcie się»” (Rdz 1,27-28). Bóg stworzył istotę 

ludzką jako mężczyznę i kobietę, równych w godności, ale także z właściwymi sobie 
i dopełniającymi się cechami, aby dwoje było darem dla siebie nawzajem, aby 
doceniali siebie oraz tworzyli wspólnotę życia i miłości. Miłość jest tym, dzięki 
czemu osoba ludzka staje się autentycznym obrazem Boga. 

Drodzy małżonkowie, żyjąc w małżeństwie nie obdarowujecie siebie jakąś rzeczą czy 
działaniem, ale całym życiem. Wasza miłość przynosi owoce przede wszystkim dla 
was samych, gdyż pragniecie wzajemnego dobra, doświadczając radości 

przyjmowania i darowania. Jest ona także owocna w wielkodusznym i odpowiedzialnym przekazywaniu 
życia dzieciom, w troskliwej opiece nad nimi oraz mądrym i starannym wychowaniu. Jest wreszcie owocna 
dla społeczeństwa, ponieważ życie rodzinne jest pierwszą i niezastąpioną szkołą wartości 
społecznych, takich jak poszanowanie osób, bezinteresowność, zaufanie, odpowiedzialność, 
solidarność, współpraca. Drodzy małżonkowie, dbajcie o wasze dzieci. W świecie zdominowanym przez 
technikę, przekazujcie im w sposób spokojny i ufny sens życia, siłę wiary, ukazując im wzniosłe cele i 
wspierając ich w kruchości. Także wy, dzieci, bądźcie w stanie trwać zawsze w głębokiej relacji miłości i 



 

 

troskliwej opieki do waszych rodziców. Niech również relacje między braćmi i siostrami staną się okazją, 
by wzrastać w miłości. 

Boży Plan wobec pary małżeńskiej znajduje swoją pełnię w Jezusie Chrystusie, który wyniósł małżeństwo 
do godności sakramentu. Drodzy małżonkowie, obdarzając was szczególnie Duchem Świętym, Chrystus 
sprawia, że możecie uczestniczyć w Jego oblubieńczej miłości, czyniąc was znakiem swej miłości do 
Kościoła: miłości wiernej i całkowitej. Jeśli będziecie w stanie przyjąć ten dar, ponawiając z wiarą każdego 
dnia wasze „tak” mocą, która pochodzi z łaski sakramentu, także wasza rodzina będzie żyć miłością Boga, 
na wzór Świętej Rodziny z Nazaretu. Drogie rodziny, często proście w modlitwie o pomoc Panny Maryi i 
Świętego Józefa, aby nauczyli was przyjmować miłość Boga, tak jak oni ją przyjęli. Nie jest łatwo, 
zwłaszcza dziś, żyć waszym powołaniem, lecz rzeczywistość miłości jest wspaniała, jest jedyną siłą, która 
może naprawdę przemienić świat. Bierzcie przykład ze świadectwa wielu rodzin, które wskazują 
drogi, w jaki sposób wzrastać w miłości: utrzymywanie stałej więzi z Bogiem i uczestniczenie w 
życiu Kościoła, troska o dialog, poszanowanie punktu widzenia drugiej osoby, gotowość do 
służby, cierpliwość wobec słabości drugiej osoby, przebaczenie i prośba o przebaczenie, 
przezwyciężanie z mądrością i pokorą pojawiających się konfliktów, przyjęcie wspólnej wizji 
wychowania, otwarcie się na inne rodziny, wrażliwość na ubogich, odpowiedzialność za życie 
społeczne. Są to elementy, które przyczyniają się do budowania rodziny. Wcielajcie je w życie odważnie, 
będąc pewnymi, że na tyle, na ile, przy pomocy Bożej łaski, będziecie w stanie obdarzać miłością innych, 
staniecie się żywą Ewangelią, prawdziwym Kościołem domowym (por. Adhortacja apostolska Fammiliaris 
consortio, 49). 

Chciałbym skierować także słowo do tych wiernych, którzy choć podzielają naukę Kościoła dotyczącą 
rodziny, naznaczeni są bolesnym doświadczeniem rozpadu małżeństwa i separacji. Chcę, abyście byli 
świadomi, że papież i Kościół, wspierają was w waszym trudzie. Zachęcam was do trwania w jedności w 
waszych wspólnotach, wyrażając zarazem życzenie, aby diecezje podejmowały stosowne inicjatywy 
zmierzające do okazania wam przyjęcia i gościnności. 

W Księdze Rodzaju, Bóg powierza parze małżeńskiej odpowiedzialność za stworzenie, które jest jego 
dziełem, aby je strzegła, troszczyła się o nie i kierowała nim zgodnie ze Jego planem (por, 1, 27 -28; 2,15). 
W tym poleceniu możemy zobaczyć dostrzec, że powołaniem mężczyzny i kobiety jest 
współpraca z Bogiem w celu przemiany świata poprzez pracę, naukę i technikę. Mężczyzna i 
kobieta są obrazem Boga także w tym cennym dziele, które powinni wypełniać z taką samą 
miłością jak ich Stwórca. Widzimy, że we współczesnych teoriach ekonomicznych, często 
przeważa utylitarystyczna koncepcja pracy, produkcji i rynku. Jednakże Boży plan i nasze 
doświadczenia ukazują, że jednostronna logika poszukiwania własnego pożytku i jak 
największego zysku, nie jest drogą, która przyczynia się do harmonijnego rozwoju, dobra rodziny i 
budowania bardziej sprawiedliwego społeczeństwa. Niesie ona ze sobą niezdrową konkurencję, potężne 
nierówności, degradację środowiska, pogoń za konsumpcją, trudności w rodzinach. Mentalność 
utylitarystyczna posiada także wpływ na relacje międzyosobowe i rodzinne, redukując je do kruchych 
oczekiwań indywidualnych interesów, które naruszają fundamenty tkanki społecznej. 

Ostatni element. Człowiek, jako obraz Boga, jest powołany także do odpoczynku i święta. Opowieść o 
stworzeniu kończy się następującymi słowami: „A gdy Bóg ukończył w dniu szóstym swe dzieło, nad 
którym pracował, odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął. Wtedy Bóg pobłogosławił 
ów siódmy dzień i uczynił go świętym” (Rdz 2, 2-3). Dla nas, chrześcijan, dniem świątecznym jest 
niedziela, dzień Pański, cotygodniowa Pascha. Jest to dzień Kościoła, zgromadzenia zwołanego przez 
Pana wokół stołu Słowa i Ofiary Eucharystycznej, tak jak to czynimy dzisiaj, aby się Nim karmić, 
doświadczyć Jego miłości. Jest to dzień człowieka i jego wartości: wspólnego zasiadania za stołem, 
przyjaźni, solidarności, kultury, kontaktu z przyrodą, zabawy, sportu. Jest to dzień rodziny, w której 



 

 

wspólnie powinniśmy przeżywać doświadczenie święta, spotkania, dzielenia się ze sobą, także poprzez 
uczestnictwo we Mszy Świętej. Drogie rodziny, pomimo szybkiego tempa życia, które 
charakteryzuje nasze czasy, nie zatraćcie sensu Dnia Pańskiego! Jest on jak oaza, w której trzeba 
się zatrzymać, aby zasmakować radości spotkania i ugaszenia naszego pragnienia Boga. 

Rodzina, praca, święto: trzy dary Boże, trzy wymiary naszego życia, które powinny posiadać właściwą 
równowagę. Umiejętne połączenie czasu pracy i wymogów rodziny, życia zawodowego i 
macierzyństwa, pracy i święta jest ważne dla budowania społeczeństwa o ludzkim obliczu. 
Pozwólcie, aby pierwszeństwo zajmowała logika „być” nad logiką „mieć”. Pierwsza z nich buduje, druga 
kończy się zniszczeniem. Trzeba przede wszystkim, aby rodzina była miejscem wychowania do wiary, 
autentycznej miłości, która pochodzi od Boga i łączy nas z Nim i właśnie z tego względu „przekształca 
nas w My, które przezwycięża nasze podziały i sprawia, że stajemy się jednym, tak że ostatecznie Bóg staje 
się «wszystkim we wszystkich» (por. 1 Kor 15, 28)” (Encyklika Deus caritas est, 18)”. Amen. 

Tłumaczenie: Radio Maryja 
http://www.radiomaryja.pl/bez-kategorii/homilia-benedykta-xvi-na-zakonczenie-swiatowego-spotkania-rodzin/ 

 

 

 

 

 

 

 

Świadectwo 

Jako mężczyzna 50+ czynię już bilans życiowy.  
Żeby napisać o rodzinie muszę stwierdzić,  

że wypracowałem w swoim życiu hierarchię : Bóg – Ojczyzna – Rodzina, i tak 
funkcjonuję. Miałem to szczęście, że obok wychowania przez swoich rodziców, 

mój kręgosłup życiowy ukształtował się dzięki doświadczeniu Jana Pawła II i 
„Solidarności”. 

Z żoną Aleksandrą ślubowaliśmy w latach osiemdziesiątych i rodziły się dzieci (troje). Czas był raczej 
smutny, brak perspektyw, ale powstawała rodzina, była nadzieja, no i miłość. Życie nasze poświęciliśmy 

dzieciom (obecnością z nimi i  wychowywaniu). Żadne z dzieci nie chodziło do żłobka, bo uważaliśmy to 
za złe rozwiązanie. Dlatego też doświadczyłem ojcostwa w pełni, gdy podjąłem trud przebywania ponad 

rok na urlopie wychowawczym z trojgiem dzieci. Z pełnym przekonaniem mogę stwierdzić, że łatwo jest 
zostać ojcem, ale trudno jest nim być. Wychowywaliśmy się razem z dziećmi, będąc z nimi na 
rekolekcjach, uroczystościach rodzinnych, religijnych, patriotycznych, celebrując święta w domu.  

Nasza młodzież jest wspaniała i dzisiaj każdy z nich ma ponad 20 lat. Jesteśmy z nich dumni.  
To jest szczęście w życiu rodzinnym i wielki sukces, gdy doświadcza się takiej sytuacji. 

Władysław Ciesielski  
 

 
 
 



 

 

Jan Paweł II 
LIST DO RODZIN GRATISSIMAM SANE 

(wybrane fragmenty) 
 

Rodzina drogą Kościoła 
Rodzina jest tą drogą, od której nie może on się odłączyć. Wszak normalnie każdy z nas w rodzinie 
przychodzi na świat, można więc powiedzieć, że rodzinie zawdzięcza sam fakt bycia człowiekiem. A jeśli 
w tym przyjściu na świat oraz we wchodzeniu w świat człowiekowi brakuje rodziny, to jest to zawsze 
wyłom i brak nad wyraz niepokojący i bolesny, który potem ciąży na całym życiu. Tak więc Kościół 
ogarnia swą macierzyńską troską wszystkich, którzy znajdują się w takich sytuacjach, ponieważ dobrze wie, 
że rodzina spełnia funkcję podstawową. Wie on ponadto, iż człowiek wychodzi z rodziny, aby z kolei w 
nowej rodzinie urzeczywistnić swe życiowe powołanie. Ale nawet kiedy wybiera życie w samotności – to i 
tutaj rodzina pozostaje wciąż jak gdyby jego egzystencjalnym horyzontem jako ta podstawowa wspólnota, 
na której opiera się całe życie społeczne człowieka w różnych wymiarach aż do najrozleglejszych. Czyż nie 
mówimy również o „rodzinie ludzkiej”, mając na myśli wszystkich na świecie żyjących ludzi? 

Rodzina bierze początek w miłości, jaką Stwórca ogarnia stworzony świat, co wyraziło się już „na 
początku”, w Księdze Rodzaju (1,1), a co w słowach Chrystusa w Ewangelii znalazło przewyższające 
wszystko potwierdzenie: „Tak (…) Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał” (J 3,16). Syn 
Jednorodzony, współistotny Ojcu, „Bóg z Boga i Światłość ze Światłości”, wszedł w dzieje ludzi poprzez 
rodzinę: „przez wcielenie swoje zjednoczył się jakoś z każdym człowiekiem. Ludzkimi rękoma pracował, 
(…) ludzkim sercem kochał, urodzony z Maryi Dziewicy, stał się prawdziwie jednym z nas, we wszystkim 
do nas podobny oprócz grzechu”. Skoro więc Chrystus „objawia się w pełni człowieka samemu 
człowiekowi”, czyni to naprzód w rodzinie i poprzez rodzinę, w której zechciał narodzić się by wzrastać. 
Wiadomo, że Odkupiciel znaczną część swego życia pozostawał w ukryciu nazaretańskim, będąc 
„posłusznym” (por. Łk 2,51) jako „Syn Człowieczy” swej Matce Maryi i Józefowi cieśli. Czyż to synowskie 
„posłuszeństwo” nie jest już pierwszym wymiarem posłuszeństwa Ojcu „aż do śmierci” (Flp 2,8), przez 
które odkupił świat? 

Tak więc Boska tajemnica Wcielenia Słowa pozostaje w ścisłym związku z ludzką rodziną. Nie tylko z tą 
jedną, nazaretańską, ale w jakiś sposób z każdą rodziną, podobnie jak Sobór Watykański II mówi, że Syn 
Boży przez swoje Wcielenie „zjednoczył się jakoś z każdym człowiekiem”. Kościół, idąc za Chrystusem, 
który „przyszedł” na świat, „aby służyć” (Mt 20,28), uważa służbę rodzinie za jedno ze swych 
najistotniejszych zadań – i w tym znaczeniu zarówno człowiek, jak i rodzina są „drogą Kościoła”. 

Bezinteresowny dar z siebie samego 

Sobór uczy, że człowiek jest tym jedynym na świecie stworzeniem, którego Bóg chciał i chce dla 
niego samego; równocześnie stwierdza, że człowiek ten „nie może odnaleźć się w pełni inaczej 
jak tylko poprzez bezinteresowny dar z siebie samego”. Może się to wydać sprzecznością, ale 
sprzecznością nie jest. Jest – owszem – głębokim paradoksem ludzkiego bytowania: bytowania w 
prawdzie, które służy miłości. To miłość właśnie sprawia, że człowiek urzeczywistnia siebie przez 
bezinteresowny dar z siebie. Miłość bowiem jest dawaniem i przyjmowaniem daru. Nie można jej 
kupować ani sprzedawać. Można się nią tylko wzajemnie obdarowywać. 

Dar osoby z istoty swojej jest trwały i nieodwołalny. Nierozerwalność małżeństwa wynika nade 
wszystko z samej istoty tego daru: dar osoby dla osoby. W tym darze wzajemnym wyraża się 
oblubieńczy charakter miłości. W przysiędze małżeńskiej narzeczeni nazywają siebie 
imieniem własnym: „Ja… biorę ciebie… za żonę – za męża – i ślubuję (…), że cię nie 
opuszczę aż do śmierci”. Taki dar zobowiązuje o wiele mocniej, zobowiązuje głębiej niż to, co 
może być „nabyte” w jakikolwiek sposób i za jakąkolwiek cenę. Zginając kolana przed Ojcem, 



 

 

od którego pochodzi wszelkie rodzicielstwo, przyszli rodzice mają świadomość, że zostali „odkupieni”, 
czyli nabyci za największą cenę: za cenę Krwi Chrystusa, to jest daru najbardziej bezinteresownego, w 
którym sakramentalnie uczestniczą. Przysięga małżeńska dopełni się Eucharystią, czyli ofiarą „Ciała 
wydanego” i „Krwi przelanej”. Sama z siebie już jest jej wyrazem. 

Ta sama logika bezinteresownego daru wkracza w ich życie, kiedy mężczyzna i kobieta w małżeństwie 
wzajemnie się sobie oddają i wzajemnie przyjmują jako „jedno ciało” i jedność dwojga. Bez tej logiki 
małżeństwo byłoby puste. Komunia osób na tej logice zbudowana staje się komunią rodzicielską. 
Małżonkowie dają życie własnemu dziecku. Jest to nowe ludzkie „ty”, które pojawia się w orbicie ich 
rodzicielskiego „my”. Istota, do której mówić będą nowym imieniem: „nasz syn… nasza córka…”. 
„Urodziłam człowieka za sprawą Boga” (por. Rdz 4,1) – mówi pierwsza rodząca kobieta w Księdze 
Rodzaju: biblijna Ewa. Jest to człowiek naprzód oczekiwany przez dziewięć miesięcy, potem „objawiony” 
rodzicom i rodzeństwu. Cały ten proces – poczęcia, rozwoju w łonie matki, wreszcie zrodzenia, wydania 
na świat – służy do stworzenia stosownej jakby przestrzeni, aby ten nowy człowiek mógł się objawić jako 
„dar”. Albowiem również on – ten nowy człowiek – jest od początku takim właśnie darem. Jakże inaczej 
można określić tę istotę kruchą i bezbronną, która całkowicie jest zależna od swych ludzkich rodziców, 
całkowicie im zawierzona? Nowo narodzony człowiek oddaje siebie rodzicom przez sam fakt swojego 
zaistnienia. Istnienie – życie – jest pierwszym darem Stwórcy dla stworzenia. 

Dobro wspólne rodziny urzeczywistnia się w nowo narodzonym. Tak jak dobro 
wspólne małżeństwa urzeczywistnia się poprzez miłość oblubieńczą, która gotowa jest 
dawać i przyjmować nowe życie — tak dobro wspólne rodziny urzeczywistnia się przez 
tę samą oblubieńczą miłość spełnioną w nowo narodzonym. W genealogię osoby 
wpisana jest genealogia rodziny. Upamiętnią to zapisy w księgach parafialnych, w 
księdze chrztów, ale akt ten jest już tylko pochodną, jest społeczną konsekwencją 
faktu, „że się człowiek narodził na świat” (J 16,21). 

To, że rodzi się człowiek, „że się człowiek narodził na świat” (J 16,21), jest znakiem paschalnym. Mówi o 
nim Ewangelia według św. Jana w tych słowach, które Chrystus skierował do uczniów przed swym 
odejściem. Mówił im wtedy o smutku, jaki z racji tego odejścia napełnił ich serce. I ten właśnie smutek 
odejścia, czyli śmierci, porównał ze smutkiem rodzącej kobiety: „Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku (czyli 
cierpi), bo przyszła jej godzina. Gdy jednak urodzi dziecię, już nie pamięta o bólu z powodu radości, że się 
człowiek narodził na świat” (J 16,21). „Godzina” Chrystusowej śmierci (por. J 13,1) została tutaj 
przyrównana do „godziny” rodzącej niewiasty. Natomiast narodzenie człowieka znajduje swój 
odpowiednik w zwycięstwie życia nad śmiercią: znajduje swój odpowiednik w Chrystusowym 
zmartwychwstaniu. Można snuć wokół tego zestawienia wielorakie refleksje. Zmartwychwstanie jest 
objawieniem Życia poza progiem śmierci. Narodziny dziecka są też objawieniem życia. Dla Chrystusa, 
który przyszedł, abyśmy życie mieli, i mieli w obfitości, jest to zawsze objawienie życia dla „pełni życia”, 
która jest w Bogu samym: „Przyszedłem po to, aby mieli życie i mieli je w obfitości” (por. J 10,10). Tu 
także odsłania się właściwe znaczenie Ireneuszowego „Gloria Dei vivens homo”. 

Taka jest ewangeliczna prawda o darze z siebie, bez którego człowiek nie może „urzeczywistnić” siebie 
samego. Widać zarazem, jak głęboko ten „bezinteresowny dar” jest osadzony w Darze Boga-Stwórcy i 
Boga-Odkupiciela. Jak głęboko jest on osadzony w Duchu Świętym, którego Kościół w Sakramencie 
Małżeństwa zaprasza do „nawiedzenia serc”. Istotnie, bez tego „nawiedzenia” trudno byłoby to wszystko 
pojąć i spełnić jako powołanie człowieka. Jest wiele ludzi, którzy to pojmują. Iluż mężczyzn i kobiet 
chłonie tę prawdę, wiedząc i wyczuwając, że tu właśnie spotykają się z „Prawdą i Życiem” (por. J 14,6)! Że 
bez tej prawdy nie ma też prawdziwie ludzkiego sensu życie małżeństwa i rodziny. 



 

 

Kościół nie przestaje tej prawdy nauczać i o niej świadczyć. Przy tej całej wyrozumiałości dla tylu trudnych 
sytuacji kryzysowych w rodzinie i dla całej kruchości ludzkich istot — Kościół nie przestaje żywić 
przeświadczenia, że musi on sam pozostawać wierny prawdzie o ludzkiej miłości, gdyby od niej odstąpił, 
zdradziłby siebie samego. Gdyby Kościół od tej zbawczej prawdy odstąpił, nie mógłby już otwierać na nią 
„oczu wiary” (por. Ef 1,18), bo one są zawsze wrażliwe na światło rzucone na życie ludzkie przez 
Ewangelię (por. 2 Tm 1,10). Świadomość daru, bezinteresownego daru z siebie, przez który człowiek 
„urzeczywistnia siebie samego”, musi być stale odnawiana i stale zabezpieczana, nawet za cenę wszystkich 
sprzeciwów, których Kościołowi nie szczędzą rzecznicy tak zwanej postępowej cywilizacji. Rodzina 
zawsze wyraża nowy wymiar dobra „dla ludzi”, a przez to też rodzi nową odpowiedzialność. Jest to 
odpowiedzialność za szczególne dobro wspólne, w którym zawarte jest dobro człowieka: każdego z 
uczestników rodzinnej wspólnoty. Jest to z pewnością dobro „trudne” („bonum arduum”), a tym bardziej 
fascynujące. 

Odpowiedzialne rodzicielstwo 

Wypada chyba tutaj w osnowę Listu do Rodzin wprowadzić dwa zagadnienia, które z sobą są 
wzajemnie powiązane. Jedno – ogólniejsze – to zagadnienie cywilizacji miłości, drugie – 
bardziej konkretne i szczegółowe – to odpowiedzialne rodzicielstwo. 

W świetle wszystkiego, co powiedziano dotychczas, łatwo stwierdzić, iż małżeństwo niesie z 
sobą szczególną odpowiedzialność za dobro wspólne, naprzód małżonków, a z kolei za 
dobro wspólne rodziny. Tym wspólnym dobrem jest człowiek, jest wartość osoby, która jest 
miarą godności człowieka. Człowiek nosi z sobą tę właśnie miarę wszędzie, w każdym 
układzie społecznym czy polityczno-ekonomicznym. Jednakże w układzie małżeństwa i 
rodziny odpowiedzialność ta staje się z wielu względów jeszcze bardziej „zobowiązująca”. Nie bez 
powodu Konstytucja duszpasterska Gaudium et spes mówi o „popieraniu godności małżeństwa i 
rodziny”. „Popieranie” rozumie Sobór jako zadanie Kościoła i państwa, jednakże w każdej kulturze 
pozostaje ono nade wszystko zadaniem osób, które to małżeństwo i rodzinę same tworzą. 
„Odpowiedzialne rodzicielstwo” nie jest niczym jak tylko konkretyzacją tego zadania, angażującego 
zawsze osoby i społeczeństwa, które w świecie współczesnym stało się zadaniem w nowej mierze i 
poniekąd w nowy sposób. 

„Odpowiedzialne rodzicielstwo” dotyczy bezpośrednio i wprost tego momentu, w którym mężczyzna i 
kobieta, łącząc się z sobą „jako jedno ciało”, mogą stać się rodzicami. Moment ten ma szczególną wartość 
dla ich więzi międzyosobowej. Równocześnie niesie on z sobą możliwość rodzicielską. Jest to ten 
moment, w którym oboje mogą stać się rodzicami – ojcem i matką – przekazując życie nowej ludzkiej 
istocie. Dwa aspekty zjednoczenia małżeńskiego: jednoczący oraz prokreacyjny nie mogą być rozdzielane 
w sposób sztuczny bez naruszenia wewnętrznej prawdy samego aktu. 

Tak zawsze uczył Kościół, zaś „znaki czasu”, których jesteśmy świadkami, dają podstawę do tego, by 
podkreślić to z całą mocą. Wszak św. Paweł, który z pewnością był otwarty na potrzeby duszpasterskie 
swego czasu, żądał z całą stanowczością, by przepowiadać „w porę i nie w porę” (por. 2 Tm 4,2), nie 
zważając na to, iż ludzie nie będą chcieli znosić zdrowej nauki (por. 2 Tm 4,3). Słowa Apostoła znają 
zapewne na pamięć ci wszyscy, którzy – rozumiejąc dogłębnie życie współczesne – oczekują od Kościoła, 
aby nie odstępował od „zdrowej nauki”, ale głosił ją, z nową mocą szukając w „znakach czasu” tych 
przesłanek, które służą jej pogłębieniu. 

Przesłanki te zawierają się już w naukach szczegółowych, które z tradycyjnego pnia antropologii rozrosły 
się na szereg specjalizacji: biologia, psychologia, socjologia oraz wiele dalszych ich rozgałęzień. Wszystkie 
one krążą w pewien sposób wokół medycyny, która jest zarazem nauką i sztuką (ars medica) służącą życiu 



 

 

i zdrowiu człowieka. Przesłanki, o których mowa, zawierają się przede wszystkim w wielorakim ludzkim 
doświadczeniu. Doświadczenie poniekąd wyprzedza naukę, a równocześnie idzie w ślad za nią. 

Małżonkowie uczą się, czym jest odpowiedzialne rodzicielstwo z własnego doświadczenia, a równocześnie 
z doświadczenia innych małżeństw żyjących w podobnych warunkach, co czyni ich także bardziej 
otwartymi na sugestie nauk. W pewnym sensie jest więc tak, że „uczeni” uczą się „od małżonków”, aby z 
kolei w sposób bardziej kompetentny uczyć ich, czym jest odpowiedzialne rodzicielstwo oraz jak je 
wprowadzać w życie. Temat ten został szeroko przedstawiony w dokumentach Soboru, w Encyklice 
Humanae vitae, na Synodzie Biskupów z 1980 roku oraz w Adhortacji posynodalnej Familiaris consortio i 
w szeregu podobnych wypowiedzi, łącznie z Instrukcją Kongregacji Nauki Wiary Donum vitae. Kościół 
naucza prawdy moralnej dotyczącej odpowiedzialnego rodzicielstwa i broni jej wobec przeciwnych 
trendów współczesności. Dlaczego tak czyni? Dlaczego nie godzi się z tylu głosami, które nie tylko 
doradzają mu ustępstwa w tej dziedzinie, ale także wydają się mu grozić? Najczęściej oskarża się 
Magisterium Kościoła o zacofanie, o niezrozumienie ducha czasów nowożytnych i o działanie na szkodę 
ludzkości, a przy tym — na własną szkodę Kościoła. To ostatnie należy rozumieć w tym znaczeniu, że 
Kościół, „upierając się” przy swym stanowisku, traci popularność, a wierni odchodzą od niego. 

Nie można powiedzieć, aby Kościół — a zwłaszcza Episkopat wraz z Papieżem — nie był wrażliwy na te 
trudne i aktualne tematy. Paweł VI w nich właśnie widział problemy tak doniosłej wagi, że skłoniły go one 
do ogłoszenia Encykliki Humanae vitae. Argument, na jakim opiera się Magisterium w nauczaniu o 
„odpowiedzialnym rodzicielstwie”, jest głębszy i pełniejszy. Sobór wyraził ten argument przede wszystkim 
w nauce o człowieku, głosząc, iż jest on tym „jedynym na ziemi stworzeniem, którego Bóg chciał dla 
niego samego” i że ten sam człowiek „nie może odnaleźć się w pełni inaczej jak tylko poprzez 
bezinteresowny dar z siebie samego”. To wszystko zaś dlatego, że został on stworzony na obraz i 
podobieństwo Boga samego oraz dlatego, że został odkupiony przez Jednorodzonego Syna Bożego, który 
dla nas i dla naszego zbawienia sam stał się człowiekiem. 

Sobór Watykański II, tak gruntownie przejęty sprawą człowieka i jego powołania, głosi, że zjednoczenie 
małżeńskie, biblijne „jedno ciało” (una caro), nie może być w pełni zrozumiane i wyjaśnione inaczej, jak 
tylko w kategoriach „osoby” i „daru”. Każdy mężczyzna i każda kobieta nie urzeczywistnia się w 
pełni inaczej, jak tylko przez bezinteresowny dar z siebie. Moment zjednoczenia małżeńskiego jest 
najbardziej szczególnym doświadczeniem tego właśnie daru. Mężczyzna i kobieta, w całej „prawdzie” swej 
męskości i kobiecości, stają się w tym momencie wzajemnym darem dla siebie. Całe życie w małżeństwie 
jest darem, ale odnosi się w sposób szczególny do tego właśnie momentu, kiedy małżonkowie oddając się 
sobie wzajemnie w miłości, urzeczywistniają to spotkanie, które czyni z nich dwojga „jedno ciało” (por. 
Rdz 2,24). 

Jest to równocześnie moment – rzec można – szczególnej odpowiedzialności ze 
względu na potencjalne rodzicielstwo związane z aktem małżeńskim. Oto w tym 
właśnie momencie mogą stać się ojcem i matką, dając początek procesowi nowego 
ludzkiego istnienia, który z kolei dokonuje się w samej kobiecie. To ona jako 
pierwsza wie, że stała się matką, a dzięki jej świadectwu mężczyzna, z którym łączyła 
ją „jedność w ciele”, uświadamia sobie z kolei, że stał się ojcem. Za to potencjalne, a 
następnie zaktualizowane rodzicielstwo, on jest odpowiedzialny wspólnie z nią. Nie 

może nie uznać czy też nie przyjąć tego, do czego on sam również się przyczynił. Nie może mówić: „nie 
wiem”, „nie chciałem”, „ty chciałaś”. Zjednoczenie małżeńskie w każdym przypadku angażuje 
odpowiedzialność obojga. Jest to odpowiedzialność potencjalna, trzeba jednak, ażeby potwierdziła się ona 
jako aktualna w konkretnych okolicznościach. Odnosi się to w sposób szczególny do mężczyzny, dlatego 
że także on, będąc sprawcą rodzicielstwa, równocześnie jest od niego biologicznie oddalony. Ten proces w 
całości dokonuje się w kobiecie. Czyż jednak mężczyzna może pozostać obojętny? Za nowe, wzbudzone 



 

 

przez nich życie mężczyzna i kobieta są wspólnie odpowiedzialni wobec siebie samych i wobec 
innych ludzi. 

Z wnioskiem tym zgadzają się w istocie zainteresowane dyscypliny naukowe. Trzeba jednak iść bardziej w 
głąb, analizując znaczenie aktu małżeńskiego w świetle, wspomnianych już kategorii „osoby” i „daru”. 
Czyni to Kościół w swoim stałym nauczaniu, w sposób szczególny zaktualizowanym w czasie Soboru 
Watykańskiego II. 

Otóż mężczyzna i kobieta w momencie małżeńskiego zjednoczenia są równocześnie 
odpowiedzialni za dar, jakim dla siebie wzajemnie się stali przez sakramentalne przymierze. 
Logika całkowitego daru z siebie dla drugiego człowieka otwiera ich potencjalnie na 
rodzicielstwo. W ten sposób małżeństwo ma urzeczywistnić się jeszcze pełniej jako rodzina. Oczywiście, 
celem wzajemnego daru mężczyzny i kobiety nie jest tylko zrodzenie dzieci, lecz również wzajemna 
kontynuacja miłości i życia. Trzeba jednak, ażeby została zabezpieczona wewnętrzna prawda tego daru. 
„Wewnętrzna” to nie znaczy tylko „subiektywna”. „Wewnętrzna” — to znaczy odpowiadająca 
obiektywnej prawdzie tego i tej, która przekazuje dar. Osoba nie może być nigdy środkiem do celu, 
środkiem „użycia” — musi być sama celem działań. Tylko wtedy działanie odpowiada jej prawdziwej 
godności. 

Kończąc naszą refleksję nad tym tak ważnym i jednocześnie delikatnym problemem, chciałbym skierować 
słowa szczególnej zachęty przede wszystkim do Was, drodzy małżonkowie, i do wszystkich, którzy starają 
się Wam pomóc, zrozumieć i wprowadzić w życie naukę Kościoła o małżeństwie i „odpowiedzialnym 
rodzicielstwie”. Mam na myśli szczególnie duszpasterzy, a także licznych uczonych, teologów, filozofów, 
pisarzy i publicystów, którzy w tej problematyce nie ulegają panującemu cywilizacyjnemu konformizmowi i 
gotowi są „płynąć pod prąd”. Ta zachęta dotyczy równocześnie coraz szerszego grona 
ekspertów — lekarzy i wychowawców, prawdziwych świeckich apostołów, dla których 
popieranie godności małżeństwa i rodziny stało się celem ich życia. Dziękuję wszystkim w 
imieniu Kościoła! Cóż mogliby bez nich uczynić duszpasterze, kapłani, biskupi czy nawet 
Następca św. Piotra? O tym przekonuję się stale, a początek tego przekonania sięga 
pierwszych lat mojego kapłaństwa, odkąd zacząłem zasiadać w konfesjonale, aby dzielić 
troski i obawy tylu małżonków. Spotykałem trudne przypadki buntu i odrzucenia, ale 
jednocześnie tak liczne osoby wspaniale odpowiedzialne i ofiarne. Wszyscy stają mi przed 
oczyma w chwili pisania tego Listu i ogarniam ich swoją modlitwą. 

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/gratissimam.html 

 

 

Rodzina jest instytucją pośrednią między jednostką a społeczeństwem i nic nie może jej w pełni 
zastąpić. Ona sama opiera się przede wszystkim na głębokim związku osobowym między mężem 
a żoną, wspieranym miłością i wzajemnym zrozumieniem. Dlatego otrzymuje obfitą pomoc od 

Boga w sakramencie małżeństwa, który pociąga za sobą prawdziwe powołanie do świętości. Oby 
dzieci mogły doświadczać więcej momentów zgody i miłości rodziców, niż niezgody czy 

obojętności, albowiem miłość między ojcem a matką daje dzieciom poczucie bezpieczeństwa 
oraz uczy je piękna wiernej i trwałej miłości. (BXVI) 

 
 



 

 

Homilia J. E. ks. arcybiskupa Józefa Kowalczyka, metropolity gnieźnieńskiego, prymasa Polski, 
wygłoszona podczas Mszy św. sprawowanej 14 października w bazylice prymasowskiej w 
Gnieźnie z okazji XII Dnia Papieskiego. (wybrane fragmenty) 

 Nasze rodziny doświadczają dzisiaj skutków przemian, które dokonują się w naszym społeczeństwie. 
Chodzi tutaj o przemiany gospodarcze, kulturowe, ale również o pewien rodzaj niebezpieczeństwa, jakie 
one ze sobą niosą. Jest to dla wielu rodzin powód do zagubienia i zejścia z tej drogi, którą wyznacza im 
sakrament małżeństwa, odpowiedzialność rodzicielska, czy zobowiązania, jakie wzajemnie wobec siebie 
podejmują małżonkowie. Dobrze się dzieje, kiedy w swoim zagubieniu i niepewności rodzina potrafi 
stanąć w postawie młodzieńca z Ewangelii i tak jak on zapytać: „Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby 
osiągnąć życie wieczne?” (Mk 10,17). Do postawienia takiego pytania może doprowadzić głębokie 
pragnienie bliskości Boga, które rodzi się na osobistej i rodzinnej modlitwie. Kiedy w naszym życiu 
rodzinnym czy osobistym doświadczamy kryzysów, czujemy, że tak wiele spraw zaczyna nas przerastać, 
czujemy się zagubieni w świecie, który staje się dla nas niezrozumiały, wówczas musimy zapytać o naszą 
modlitwę, o naszą relację z Bogiem, wreszcie o Jego miejsce w naszej codzienności. (…) 

Jak ogromna jest godność rodziny, skoro właśnie ją wybrał sam Chrystus, by objawić się światu. Dlatego 
nie da się zrozumieć współczesnego świata, nie da się pokonać żadnego kryzysu, nie da się 
zbudować trwałej i kochającej się rodziny, jeśli nie będzie w niej miejsca dla przychodzącego 
Zbawiciela. Możemy mieć szczere chęci, mogą nami kierować najlepsze intencje, możemy za każdym 
razem postanawiać, że się uda, ale nie jest to i nie będzie możliwe, jeśli najpierw na kolanach, na wspólnej 
modlitwie matka, ojciec i dzieci nie będą budować więzi z Bogiem i ze sobą. Przerośnie ich to wszystko, 
co zwyczajnie po ludzku i tylko po ludzku, nie jest możliwe. Doskonale zdawał sobie z tego sprawę bł. Jan 
Paweł II. Dorastał w rodzinie przepełnionej modlitwą. Często widział swojego ojca na kolanach. To 
świadectwo było zaproszeniem do modlitwy, było bramą do najbardziej intymnej relacji z Bogiem. Rzecz 
znamienna – mówił papież do rodzin – że właśnie w modlitwie i przez modlitwę człowiek odkrywa w 
sposób najprostszy i najgłębszy zarazem właściwą sobie podmiotowość: ludzkie „ja” potwierdza się jako 
podmiot najłatwiej wówczas, gdy jest zwrócone do Boskiego „Ty”. Odnosi się również do rodziny. Jest 
ona nie tylko podstawową „komórką” społeczeństwa, ale posiada równocześnie właściwą sobie 
podmiotowość. I ta podmiotowość rodziny również znajduje swe pierwsze i podstawowe potwierdzenie, a 
zarazem umocnienie, gdy spotyka się we wspólnym wołaniu „Ojcze nasz”. Modlitwa służy ugruntowaniu 
duchowej spoistości rodziny, przyczyniając się do tego, że rodzina staje się silna Bogiem (Jan Paweł II, List 
do rodzin Gratissimam Sane, Rzym 1994). 

Cóż może bardziej scalać rodzinę przeżywającą kryzys, co może bardziej zbliżyć oddalających się od siebie 
małżonków, jeśli nie wspólnie wypowiedziane: „i przebacz nam nasze winy, jak my przebaczamy tym, 
którzy wobec nas zawinili?”. Co może budować lepsze relacje rodziców z dziećmi, dzieci z rodzicami czy 
wzajemne relacje rodzeństwa, jeśli nie wspólne zawołanie: Ojcze nasz? Dlatego, kochane rodziny, wołam 
do Was słowami bł. Jana Pawła II, Przyjaciela Rodzin i wzywam was w szczególności do rozwijania 
modlitwy osobistej, małżeńskiej i rodzinnej, bez której chrześcijaninowi grozi osłabnięcie. (…) 
Autentyczna modlitwa bynajmniej nie odrywa od angażowania się w świecie, uświęca ona 
małżonków i członków rodziny, otwiera serca na miłość Boga i braci. Uzdalnia również do 
kształtowania dziejów zgodnie z planem Bożym (Jan Paweł II, Do przedstawicieli Equipes Notre – 
Dame, Rzym 2003). Życie tak wielu rodzin pokazuje nam, że modlitwa nie nakłada na nas żadnych 
ograniczeń, modlitwa niczego nam nie odbiera, nie odbiera nam czasu, którego dziś tak mało mamy, 
zabiegani w codziennych obowiązkach. Czas oddany na modlitwę wraca do nas podwojony darem Bożej 
obecności. Nasza rodzina staje się wówczas silna Bogiem i już na wszystko znajduje czas – znajduje czas 
na pracę, na bycie ze sobą, czas dla żony, męża, dzieci, czas na odpoczynek. Bo to Bóg uzdalnia człowieka 
do pokonywania naszych ludzkich ograniczeń. Nie trzeba obawiać się „marnowania” swojego cennego 
czasu na modlitwę. To nigdy nie będzie zmarnowany czas, gdy Wasz syn czy córka zobaczą Was na 
kolanach i dołączą do wieczornej modlitwy. To będzie czas, który pomoże pokonać wszelkie kryzysy i 
trudności. 

Nie można kategorycznie powiedzieć, że współczesne rodziny nie chcą być szczęśliwe, że nie mają dobrej 
woli, że nie planują pięknego życia. Podobnie jak młodzieńcowi z Ewangelii nie brakowało dobrych chęci, 
nie można mu także odmówić zapału i głębokiego pragnienia bycia blisko Boga i ułożenia z Nim 



 

 

szczęśliwego życia. Stanowiło to doskonały punkt wyjścia do propozycji, którą składa Jezus. Propozycja ta 
wypływała z miłości, a miłość zobowiązuje człowieka i stawia mu wymagania. Dzięki nim wzrastamy 
i dojrzewamy w swoim człowieczeństwie. To jednak wymaga trudu, a nie każdy chce ten trud 
podejmować. W tym kontekście możemy powiedzieć, że pierwszym powołaniem małżonków, pierwszym 
powołaniem rodzin, jest powołanie do miłości. Rzeczywiście tak jest, że małżeństwo, które zostało 
wyniesione do godności sakramentu, że rodzina, która musi być podstawową komórką każdego 
normalnego społeczeństwa, dla chrześcijan jest ze swej natury znakiem przymierza i komunii Boga z 
człowiekiem, jest zatem znakiem nadprzyrodzonej, pięknej miłości. Dlatego właśnie małżonkowie 
chrześcijańscy przez całe swoje życie winni ukazywać w sposób wyraźny i jednoznaczny obraz prawdziwej 
miłości, do której uzdolnił ich Bóg w sakramencie małżeństwa. Nie musicie liczyć tylko na własne siły i 
możliwości. Nie musicie obawiać się, że sami sobie nie poradzicie. W Waszej miłości nie jesteście sami, 
w Waszej przysiędze małżeńskiej nie jesteście sami, w Waszych zadaniach i zobowiązaniach nie 
jesteście sami. Poprzez modlitwę pielęgnujecie w Waszych rodzinach miłość, która jest znakiem 
obecności Boga. Miłość, która „wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję i 
wszystko przetrzyma” (por. 1 Kor 13, 7). Taką gwarancję daje Waszym rodzinom sam Bóg. Nie trzeba 
szukać nigdzie indziej, nie trzeba szukać innych rozwiązań, nie trzeba stawiać wszystkiego na ostrzu noża. 
Ale można zaufać, można dać się poprowadzić, można uwierzyć, że taka miłość jest możliwa, że macie do 
niej dostęp w Chrystusie, i że macie też swoje miejsce w Kościele, który nigdy nie porzuci rodziny, nigdy 
nie będzie przeciw rodzinie, choć często próbuje się to wmawiać. Macie swoje miejsce w Kościele, który 
kocha rodzinę i zawsze staje po jej stronie, bo rodzina jest drogą Kościoła. Wy jesteście drogą Kościoła, 
gdy walczycie o miłość, gdy jesteście obrazem miłości. Gdy jak ten młody człowiek pytacie: „Panie, co 
mam czynić?”. Co mam zrobić, żeby nie zrujnować swojego życia? Co mam zrobić, żeby uratować moją 
rodzinę? Jak mam żyć, żeby pokonać te wszystkie przeciwności, które niesie świat? Jak mam zawalczyć o 
moich bliskich? To są często dramatyczne chwile w Waszym życiu. Pamiętajcie, że nie jesteście w nich 
pozostawieni samym sobie. Nie pozwólcie sobie wmówić, że nie warto, że już nie ma szansy, że nie może 
się udać, że przegraliście Wasze małżeństwo, Waszą rodzinę. To nie jest prawda. Miłość wszystko 
przetrzyma, gdy zbudowana jest na fundamencie wiary, gdy jej częścią jest Chrystus, a w Nim wszystko 
jest możliwe. To miłość właśnie sprawia, że człowiek urzeczywistnia siebie przez bezinteresowny 
dar z siebie. Miłość bowiem jest dawaniem i przyjmowaniem daru. Nie można jej kupować ani 
sprzedawać. Można się nią tylko wzajemnie obdarowywać (Jan Paweł II, List do rodzin Gratissimam 
Sane, Rzym 1994). 

Drodzy małżonkowie, jesteście dla siebie właśnie takim darem. Darem nieodwołalnym i nierozerwalnym, 
bo tylko takie może być obdarowywanie sobą. Jest ono nieporównywalne z niczym innym, z niczym, co 
można nabyć lub kupić. Dar z siebie samego nie podlega prawom kupna i sprzedaży, nie można 
zastosować tu konsumenckiego prawa do zwrotu. Jest on najbardziej intymnym ofiarowaniem siebie z 
miłości i w miłości. Ta sama logika daru ma zastosowanie, gdy w rodzinie pojawia się dziecko. Nie jest 
ono własnością rodziców, ale darem Stwórcy, który zaprosił rodziców do współudziału w tworzeniu 
świata. I pomimo różnych trudności i przeciwieństw Kościół zawsze nauczał i będzie nauczał tej prawdy o 
wartości ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Prawo Boże w stosunku do życia ludzkiego, ale 
i prawo miłości, są jednoznaczne i kategoryczne. Dobrze jest, gdy to życie może realizować się w rodzinie. 

Pragnę również zwrócić się do tych wszystkich rodzin, które przeżywają poważny kryzys i zwątpienie. 
Choć to trudne, możliwe jest pokochanie swojego powołania nawet wtedy, gdy jest ono stromą i 
wąską ścieżką. Pozostańcie wierni swojej drodze, pozostańcie wierni Waszemu przymierzu z 
Bogiem. Nie rezygnujcie z walki. Proście na wspólnej modlitwie o dar pojednania i powrotu do 
pierwotnej miłości. To nie Wy sami, ale Bóg jest gwarantem Waszego szczęścia i tylko we 
współpracy z Nim dźwigniecie się z każdego kryzysu. Musicie być odważni i mieć świadomość, 
że Wasze świadectwo potrzebne jest jeszcze słabszym i bardziej pogubionym. Nie rezygnujcie z 
Waszej miłości. Bł. Jan Paweł II chciał, abyście „czuli się ogarnięci miłością i troską ze strony braci i 
sióstr”. 

Zwracam się również do tych wszystkich, którzy po ludzku przegrali swoją walkę o miłość, o uratowanie 
małżeństwa, o rodzinę. Nie jesteście na marginesie życia, nie jesteście na marginesie Kościoła. Nadal 
należycie do tej wielkiej rodziny Jezusa Chrystusa. Macie tu swoje miejsce i jesteście chciani z całą historią 
swojego życia. „Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat 



 

 

został przez Niego zbawiony” (J 3,17). I jak napisał św. Jan od Krzyża: „o zmierzchu życia sądzeni 
będziemy z miłości”. 

Jan Paweł II – Papież Rodziny. To w nim mamy potężnego orędownika w tych wszystkich trudnych 
wydarzeniach, jakich każdego dnia doświadczają małżeństwa i rodziny. Wpatrujemy się w jego życie, na 
nowo odkrywamy jego słowa, wczytujemy się w jego nauczanie. Najwyższy już czas, by uwierzyć i zaufać.  

Kochane Rodziny, drodzy bracia i siostry, niech na zakończenie jeszcze raz zabrzmią słowa bł. Jana Pawła 
II: Pośród tych wielu dróg rodzina jest drogą pierwszą i z wielu względów najważniejszą. Jest 
drogą powszechną, pozostając za każdym razem drogą szczególną, jedyną i niepowtarzalną, tak 
jak niepowtarzalny jest każdy człowiek (Jan Paweł II, List do rodzin Gratissimam Sane, Rzym 1994).  

Niech Wasze piękne i szlachetne życie, Wasze kochające się rodziny, Wasza wzajemna miłość, ale także 
pokonywane przez Was trudności i walka, jaką musicie podejmować będą żywym pomnikiem, jaki 
stawiamy bł. papieżowi Janowi Pawłowi II. Pamiętajcie, że w nim macie przyjaciela i orędownika. Amen. 

http://www.prymaspolski.pl/pl/prymas_polski/homilie_i_listy_pasterskie/xii_dzien_papieski_.html 

 

 

 

Nie rań innych swoim głodem miłości 

Nie ranić bliźnich swoim głodem miłości, to jedna z najważniejszych zasad życia 
małżeńskiego i rodzinnego. Tę zasadę winniśmy stopniowo, w miarę ich rozwoju 
emocjonalnego, przekazywać także naszym dzieciom. 

To w dzieciństwie uczymy się bowiem „terroryzować” emocjonalnie bliźnich, jeżeli 
wydaję nam się, że do czegoś mamy prawo lub też, że coś się nam należy. 

Pokora każe nam prosić i cierpliwie czekać. Pokora w miłości wyrzeka się postawy 
roszczenia i oskarżania tych, którzy w jakikolwiek sposób skrzywdzili nas w miłości; zarówno w odległych 
czasach dzieciństwa i dorastania, jak też i w życiu dorosłym. Dopiero wówczas, kiedy rozumiemy siebie 
samych i własny ból skrzywdzenia oraz swój wewnętrzny gniew i pragnienie zemsty, jakie spontanicznie 
rodzą się pod wpływem krzywdy, zaczynamy pojmować, jak łatwo skrzywdzony staje się krzywdzicielem, a 
ofiara przemienia się w kata. 

Daje temu świadectwo Aleksander Sołżenicyn: „Nakazał nam Sokrates: poznaj samego siebie. Nad samym 
brzegiem przepastnej jamy, do której już chcieliśmy zepchnąć naszych krzywdzicieli, zatrzymujemy się 
zdrętwiali: toż to tylko przypadek, że katami zostaliśmy nie my, tylko oni. A gdyby nas tak skrzyknął sam 
Maluta Skuratow (naczelny oprawca na dworze Iwana Groźnego) – chyba byśmy go nie zawiedli! Dobre 
od złego jeden krok dzieli – mówi przysłowie. Więc chyba i złe od dobrego”. 

Oto pokorne świadectwo Aleksandra Sołżenicyna ukazujące, jak bardzo niebezpieczny jest brak poznania 
siebie i głębin swojego mrocznego serca, które kierowane pychą, bierze przemocą to, co jak mu się wydaje 
należy do niego; nie zdaje sobie ono nawet sprawy, że w ten sposób staje się dla innych nieludzkie i 
okrutne. Władza, siła, wpływy czy nawet bogactwo, które winny być narzędziem służenia bliźnim, w 
rękach człowieka pysznego stają się narzędziem ucisku, przemocy i krzywdy. 

„Patrząc wstecz, ujrzałem, że przez całe swoje świadome życie nie rozumiałem ani siebie samego, ani 
swoich dążeń. Przez długi czas uważałem za ratunek dla siebie to, co właśnie było moją zgubą. (…) 
Podobnie jak morze zbija z nóg niedoświadczonego pływaka, obala go i uderzeniami fal wyrzuca na brzeg 



 

 

– tak samo mnie dotkliwe ciosy nieszczęść wyrzucały na stały ląd. I tylko w ten sposób 
mogłem dotrzeć do tej drogi, której zawsze szukałem. Na swoim zgiętym, omal nie 
przetrąconym grzbiecie wyniosłem jednak z głębi więziennych lat świadomość tego, jak 
człowiek staje się zły, a jak dobry. Oszołomiony sukcesami odniesionymi w młodości, 
uważałem się za istotę niezdolną do omyłek i dlatego stałem się okrutny. Gdy dano mi w 
ręce władzę – i to w nadmiarze – stałem się mordercą i zadawałem ludziom gwałt. Nawet 
gdy czyniłem zło, byłem przekonany, że postępki moje są dobre i miałem na podorędziu 
bardzo logiczne dowody”. 

Dalej Aleksander Sołżenicyn ukazuje, w jaki sposób osiem lat spędzonych w łagrach stało się dla niego 
darem, dzięki któremu mógł dokonać głębokiego rachunku sumienia i dotrzeć do głębi swojego serca, na 
dnie którego odkrył maleńki przyczółek dobra, który był przyczółkiem miłości. „Dopiero na zgniłej, 
więziennej słomie poczułem w sobie drgnienie dobra. Dopiero pojąłem, że linia oddzielająca zło od 
dobra, przebiega nie między państwami, nie między klasami, nie między partiami, że przecina każde 
ludzkie serce nie omijając żadnego. Jest to linia ruchoma i z upływem lat jej bieg zmienia się w nas samych. 
Nawet w sercu omotanym przez zło linia ta odgradza maleńki przyczółek dobra. Nawet w najlepszym 
sercu – niewykorzenione zło zachowuje swój kącik. Od tego czasu stała się jasna dla mnie zasadność 
wszystkich religii: walczą one z pierwiastkami zła w człowieku. Nie sposób oczyścić świata z wszelkiego 
zła, ale można w każdym człowieku zmniejszyć obszar jego władania. (…) Poznaj samego siebie! Nic tak 
nie sprzyja przebudzeniu w nas zdolności do rozumienia innych, jak szarpiące duszę rozmyślania nad 
własnymi przestępstwami, błędami i przeoczeniami. (…) Oto dlaczego powracam do lat, gdy siedziałem 
za kratą i powiadam, wprowadzając często w zdumienie ludzi, którzy mnie otaczają: Bądź błogosławione 
więzienie. Błogosławione bądź więzienie za to, żeś było w moim życiu”. 

Więcej w książce: Spragnieni miłości - Józef Augustyn SJ 
http://www.deon.pl/inteligentne-zycie/psychologia-na-co-dzien/art,527,nie-ran-innych-swoim-glodem-milosci.html#najwieksza 

 

 

Drogie rodziny chrześcijańskie! 
Mówcie światu z radością 
o tym skarbie wspaniałym, 

który posiadacie 
jako domowe Kościoły! 

(JPII) 
 

 

Warto tu zajrzeć: 
http://www.spotkaniamalzenskie.pl/ 
http://www.npr.pl/ 
http://www.szansaspotkania.net/ 
http://www.embrion.pl/ 
http://www.poronienie.pl/ 
http://sychar.org/ 
 



 

 

Rodzina Kościołem domowym 

Święto Rodziny Nazaretańskiej – Jezusa, Maryi i Józefa, które 
obchodzimy w niedzielę po Narodzeniu Pańskim, przypomina nam te 
trzy wielkie postaci w dziejach świata, które dla wszystkich rodzin 
stanowią najwspanialszy ideał świętości i przykład do naśladowania. 

Święto to zaczęto obchodzić w różnych krajach i diecezjach już w wieku XVIII. Zatwierdził je papież 
Leon XIII, a rozszerzył na cały Kościół w 1921 r. papież Benedykt XV. Cel, który przyświecał wówczas 
papieżowi, był bardzo konkretny: dać rodzinom chrześcijańskim najpiękniejszy wzór rodziny, rodziny 
doskonałej i świętej, takiej, która byłaby Kościołem domowym. Mówi o tym Sobór Watykański II: 

„Z małżeństwa chrześcijańskiego wywodzi się rodzina. W niej rodzą się nowi obywatele społeczności 
ludzkiej, którzy, dzięki łasce Ducha Świętego, stają się przez chrzest synami Bożymi, aby Lud Boży trwał 
poprzez wieki. W tym domowym niejako Kościele, rodzice, przy pomocy słowa i przykładu, winni być dla 
swoich dzieci pierwszymi zwiastunami wiary” (KK 11). Znaczy to, że rodzina chrześcijańska jest religijną 
wspólnotą, apostolską i misyjną, że jej członkowie są w szczególny sposób wzajemnie odpowiedzialni za 
rozwój swojej wiary i swoje zbawienie. 

Przez Sakrament Małżeństwa małżonkowie wiążą się nierozerwalnym węzłem błogosławieństwa, 
połączywszy się uprzednio węzłem wzajemnej miłości. „Opuści człowiek ojca i matkę, i złączy się ze 
swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem” (Mt 19,5). Tak zostaje ustanowiona rodzina, włączona do 
wielkiego Planu Bożego. Sakrament wspiera ją, aby sprostała swojemu powołaniu. 

Gdy Bóg obdarzy dziećmi, najpierw rodzice prowadzą je do Stwórcy, ucząc jednocześnie miłości do ludzi 
i radości życia. Dzięki potomstwu zachowuje się rodzaj ludzki. Już w raju rzekł Bóg do pierwszych 
rodziców: „Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną” (Rdz 
1,28). Adam dobrze zrozumiał plan Boży, kiedy swoją małżonkę nazwał Ewą, „bo ona stała się matką 
wszystkich żyjących” (Rdz 3,20). Tak więc pierwszym zadaniem i celem rodziny jest posiadanie 
potomstwa. 

Dzisiaj wiedza i nauka doszły do tego, że każda kobieta może znać czas swego macierzyństwa. Dlatego 
małżonkowie mogą według praw natury regulować swoje pożycie tak, aby mieć tyle dzieci, ile mogą 
wyżywić i wychować. Jednak zastanawiające jest to, że właśnie rodziny zamożne i inteligenckie wystrzegają 
się większej ilości dzieci. W licznej rodzinie dzieci wykazują więcej inicjatywy, samodzielności, 
zamiłowania do pracy, karności, ofiarności, uczą się solidarności, umiejętności współżycia itp. Gdyby 
jednak nawet nieplanowane dziecko zostało poczęte, na straży jego życia stoi piąte przykazanie Boże: „Nie 
zabijaj!”. Dlatego Kościół słusznie i stanowczo „przerywanie ciąży” nazywa zabójstwem. A jest ono tym 
okrutniejsze, że dokonane przez matkę na własnym dziecku, kiedy ono jest zupełnie bezbronne. 

Rodzina jest szkołą wychowania. Przede wszystkim właśnie rodzice mają obowiązek i prawo do 
wychowania dzieci zgodnie z własnymi tradycjami, wartościami religijnymi i kulturotwórczymi, przy 
pomocy koniecznych środków i instytucji państwowych. Rodzice są dla swych dzieci pierwszymi 
głosicielami wiary i wychowawcami: słowem i przykładem przysposabiają je do życia chrześcijańskiego i 
apostolskiego, służą im pomocą w wyborze drogi życiowej. 

Nie mogą jednak zapominać, że rodzinny dom to nie przede wszystkim dostatek i spełnianie zachcianek 
dzieci, ale nade wszystko prawdziwa chrześcijańska atmosfera w rodzinie, której członkowie pomnażają 
swym życiem dobro wokół siebie. Szczęśliwy dom, gdzie dziecko od początku żyje w klimacie 
głębokiej wiary w Boga, gdzie nie mówi się wiele o moralności, ale żyje się nią na co dzień. Stare 
przysłowie oddaje wielką prawdę: „Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci”. Mogą 



 

 

rodzice dać dziecku wszystko, ale jeśli o chrześcijańskim wychowaniu zapomną, wyrządzą mu krzywdę na 
całe życie i kiedyś sami mogą to odczuć w sędziwym wieku. Codzienne życie potwierdza, że największy 
wpływ na wychowanie i charakter człowieka wywierają przeżycia z wczesnego dzieciństwa. 

Aby rodzina katolicka była mocna, musi być stabilna, mieć silne podstawy. Dlatego każdy związek 
małżeński jest z natury swojej nierozerwalny. Kiedy Żydzi zapytali Jezusa: „Czy wolno oddalić swoją żonę 
z jakiegokolwiek powodu?”, On odpowiedział: „Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich 
jako mężczyznę i kobietę?”. I mówił dalej: „Co więc Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela” (Mt 19,3-
6). Kościół stoi na straży tych słów Jezusa, pragnie, by rodzina była silna Bogiem przez swą jedność, by 
mogła należycie wypełniać swoje zadanie. 

Jan Uryga 
http://www.katolik.pl/rodzina-kosciolem-domowym,1362,416,cz.html 

 

ZAPRASZAMY!!! 
Terminarz anielskich spotkań w 2013 roku 

 

FESTYN (s. Anna) 
9 czerwca 
„Z Aniołami na straży skarbu” – Konstancin-Jeziorna 
  

ZELATORZY (s. Anna) 
9-10 lutego – Konstancin-Jeziorna 

20-21kwietnia – Zakopane 
29 czerwca - 5 lipca – Bieszczady 

12-13 października – Częstochowa 
 

PIELGRZYMKA NA ROK WIARY (s. Anna) 
6-15 września „Do grobów świętych Apostołów” – Włochy 

W programie m.in.: Asyż, Rzym, Padwa, Bolonia, Manopello, Pompeje, San Giovani 
Rotondo, Loretto 

 
REKOLEKCJE ZIMOWE (s. Joanna i s. Maria) 
(dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej)  
„Poszukiwacze skarbów” 
27 stycznia - 1 lutego – Częstochowa 
11-16 lutego - Częstochowa 
 

WAKACJE Z BOGIEM (s. Joanna i s. Maria) 
7-13 lipca „Anioła Stróża mam, nigdy nie jestem sam” (dla dzieci, które będą 

pierwszy raz) - Konstancin-Jeziorna 
30 czerwca - 6 lipca „Mój Anioł ma mnie – potrzebujemy się” (dla dzieci które będą 

kolejny raz) – Lisów k/Częstochowy 



 

 

7-13 lipca „Mój Anioł się trudzi, bym wyszedł na ludzi” (dla młodzieży gimnazjalnej 
i licealnej) – Wilno 

15-21 lipca „Z Aniołami i kajakami” (dla studentów) – Pisz 
 

ANIELSKIE WEEKENDY (s. Joanna i s. Maria) 
(dla dorosłych) 

11-13 stycznia – Częstochowa 
12-14 kwietnia – Konstancin-Jeziorna 

27-29 września – Częstochowa 
26 października – Częstochowa 

 
ANIELSKI WEEKEND (s. Joanna i s. Maria) 
(dla studentów)  
1-3 lutego – Częstochowa 
 

REKOLEKCJE (s. Joanna i s. Maria) 
24-26 maja „Królowa Aniołów – wzór wiary chrześcijańskiej” – Częstochowa 

 
DNI SKUPIENIA (s. Iwona) 

(dla rozeznających powołanie)  
22-24 lutego „Powołanie do wiary” – Konstancin-Jeziorna 

19-21 kwietnia „Powołanie do miłości” – Konstancin-Jeziorna 
 
SKUPIENIE WIELKOPOSTNE (s. Alicja) 
(dla studentów i młodych pracujących)  
15-17 marca – Konstancin-Jeziorna 
 

REKOLEKCJE DLA CZCICIELI ŚWIĘTYCH ANIOŁÓW I AMWK (s. Teresa) 
16-17 marca „Wiara rodzi się ze słuchania” – Częstochowa 

31 maja - 2 czerwca „Świadectwo wiary” – Zakopane 
27-29 września „Wiara bez uczynków martwa jest” – Gdynia 

30 listopada - 1 grudnia „W oczekiwaniu na przyjście Pana” – Konstancin-Jeziorna 
 

Kontakt: 
s. Joanna i s. Maria, tel. 665 479 083 

s. Iwona, tel. 603 837 120 
s. Alicja, tel. 886 359 547 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Adres redakcji: alaaniol@gmail.com i apostolstwocsa@gmail.com  

Zapraszamy do współpracy!! Mile widziane są świadectwa, artykuły, 
wiersze i zdjęcia, które mogłabym wykorzystywać podczas składania kolejnych numerów. Dziękuję również wszystkim 

Kolporterom!!! Ogarniam wszystkich Czytelników i Współpracowników swoją modlitwą – s. Alicja 


