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Właściwe i specjalne zadanie rodziny w Kościele 

50. Rodzina chrześcijańska jest powołana do brania żywego i 

odpowiedzialnego udziału w posłannictwie Kościoła w sposób sobie 

właściwy i odrębny, czyli oddając siebie samą na służbę Kościołowi i 

społeczeństwu w tym, czym jest i co czyni, jako głęboka wspólnota życia i 

miłości. 

Skoro rodzina chrześcijańska jest wspólnotą, której więzy zostały 

odnowione przez Chrystusa przez wiarę i sakramenty, jej udział w 

posłannictwie Kościoła winien dokonywać się na sposób wspólnotowy: a 

więc wspólnie, małżonkowie jako para, rodzice i dzieci jako rodzina winni 

przeżywać swoją służbę dla Kościoła i dla świata. Powinni być w wierze 

jako „jeden duch i jedno serce”, poprzez ożywiającego ich ducha 

apostolskiego i poprzez współpracę, która włącza ich w dzieło służenia 

wspólnocie kościelnej i obywatelskiej. 

Rodzina chrześcijańska buduje również Królestwo Boże w dziejach poprzez 

samą codzienną rzeczywistość, określoną i wyznaczoną przez jej warunki 

życiowe: a więc poprzez miłość małżeńską i rodzinną — przeżywaną w jej 

nadzwyczajnym bogactwie wartości i wymogów pełni, wyłączności, 

wierności i płodności — wyraża się i realizuje udział rodziny 

chrześcijańskiej w misji prorockiej, kapłańskiej i królewskiej Jezusa 

Chrystusa i Jego Kościoła: miłość i życie stanowią zatem rdzeń zbawczego 

posłannictwa rodziny chrześcijańskiej w Kościele i dla Kościoła. 

Przypomina o tym Sobór Watykański II, gdy mówi: „Rodzina winna dzielić 

się wspaniałomyślnie swym bogactwem duchowym z innymi rodzinami. 

Toteż rodzina chrześcijańska, ponieważ powstaje z małżeństwa, będącego 

obrazem i uczestnictwem w miłosnym przymierzu Chrystusa i Kościoła, 

przez miłość małżonków, ofiarną płodność, jedność i wierność, jak i przez 

miłosną współpracę wszystkich członków ujawniać będzie wszystkim żywą 

obecność Zbawiciela w świecie oraz prawdziwą naturę Kościoła”. 

https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/adhortacje/familiaris.html


Przedstawiwszy w ten sposób podstawę udziału rodziny chrześcijańskiej w 

posłannictwie Kościoła, trzeba teraz zobrazować treść owego posłannictwa 

w potrójnym a zarazem jedynym odniesieniu do Jezusa Chrystusa Proroka, 

Kapłana i Króla, ukazując rodzinę chrześcijańską jako 1. wspólnotę 

wierzącą i ewangelizującą, 2. wspólnotę w dialogu z Bogiem, 3. wspólnotę 

w służbie człowiekowi. 

1. Rodzina chrześcijańska, jako wspólnota wierząca. 

51. Uczestnicząc w życiu i posłannictwie Kościoła, który słucha nabożnie 

Słowa Bożego i głosi je z pełną ufnością, rodzina chrześcijańska wypełnia 

swoje zadanie prorockie przyjmując i głosząc Słowo Boże: w ten sposób 

staje się z każdym dniem bardziej wspólnotą wierzącą i ewangelizującą. 

Również od małżonków i rodziców chrześcijańskich żąda się 

posłuszeństwa wierze: wezwani są oni do przyjęcia Słowa Pańskiego, 

objawiającego im zdumiewającą nowość — Dobrą Nowinę — ich życia 

małżeńskiego i rodzinnego, które Chrystus uczynił świętym i uświęcającym. 

Istotnie, tylko w świetle wiary mogą oni odkryć i podziwiać w radosnej 

wdzięczności godność, do której Bóg zechciał podnieść małżeństwo i 

rodzinę, czyniąc je znakiem i miejscem przymierza miłości między Bogiem i 

ludźmi, między Jezusem Chrystusem i Kościołem, Jego oblubienicą. 

Już samo przygotowanie do chrześcijańskiego małżeństwa stanowi jakby 

drogę wiary: pojawia się bowiem jako uprzywilejowana sposobność dla 

narzeczonych odkrycia na nowo i pogłębienia wiary otrzymanej na chrzcie 

świętym i umocnionej chrześcijańskim wychowaniem. W ten sposób 

narzeczeni poznają i dobrowolnie przyjmują powołanie do pójścia za 

Chrystusem i służenia Królestwu Bożemu w stanie małżeńskim. 

Zasadniczym momentem dla wiary nowożeńców jest obrzęd sakramentu 

małżeństwa, którego najgłębszą istotę stanowi głoszenie w Kościele Dobrej 

Nowiny o miłości małżeńskiej, czyli Słowa Bożego, które „objawia” i 

„wypełnia” mądry i pełen miłości zamysł Boga wobec małżonków, 

wprowadzonych w tajemnicze i rzeczywiste uczestnictwo w miłości samego 

Boga do ludzkości. Jeżeli obrzęd sakramentu małżeństwa sam w sobie jest 

głoszeniem Słowa Bożego, to dla tych, którzy z różnego tytułu biorą udział 

w ceremonii zaślubin, powinien być „wyznaniem wiary” dokonanym w 

Kościele i z Kościołem, wspólnotą wierzących. 



To wyznanie wiary domaga się przedłużenia na całe życie małżonków i 

rodziny: Bóg bowiem, który powołał oblubieńców „do” małżeństwa, nadal 

powołuje ich „w” małżeństwie. Bóg przychodzi do nich w wydarzeniach i 

poprzez nie, w problemach, trudnościach, codziennych sprawach życia, 

objawiając i przedkładając konkretne „wymagania”, odnoszące się do ich 

uczestnictwa w miłości Chrystusa dla Kościoła w kontekście każdej sytuacji 

— rodzinnej, społecznej i kościelnej — w której się znajdują. 

Odkrywanie i wierne wypełnianie zamysłu Bożego winno dokonywać się 

„razem”, „we” wspólnocie małżeńskiej i rodzinnej, przez samo ludzkie 

doświadczenie miłości pomiędzy małżonkami, pomiędzy rodzicami i 

dziećmi, miłości przeżywanej w Duchu Chrystusa. 

Dlatego tak jak wielki Kościół, również i mały „Kościół domowy” potrzebuje 

stałej i dogłębnej ewangelizacji, skąd też wypływa spoczywający na nim 

obowiązek ustawicznego wychowania w wierze. 


