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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 i ewangelizująca 

Wiara — odkrycie i uwielbienie zamysłu Bożego wobec rodziny 

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. 

Posługa ewangelizacji w rodzinie chrześcijańskiej 

52. Zależnie od tego, w jakim stopniu rodzina chrześcijańska przyjmie 

Ewangelię i dojrzeje w wierze, staje się ona wspólnotą ewangelizującą. 

Posłuchajmy raz jeszcze Pawła VI: „rodzinę, podobnie jak Kościół, należy 

uważać za pole, na które przynosi się Ewangelię i z którego ona się 

rozkrzewia. Dlatego w łonie rodziny świadomej tego zadania wszyscy 

członkowie jej ewangelizują a także podlegają ewangelizacji. Rodzice nie 

tylko dzielą się z dziećmi Ewangelią, ale mogą od nich odebrać tę 

Ewangelię wyrażoną głęboko życiem. Rodzina staje się głosicielką 

Ewangelii dla wielu rodzin oraz dla otoczenia, w którym żyje”. 

Jak przypomniał Synod, podejmując moje wezwanie wypowiedziane w 

Puebla, przyszłość ewangelizacji w dużej mierze zależy od Kościoła 

domowego. To apostolskie posłannictwo rodziny jest zakorzenione w 

chrzcie świętym, a przez łaskę sakramentu małżeństwa otrzymuje nową 

moc dla przekazywania wiary, dla uświęcania i przemiany współczesnego 

społeczeństwa wedle zamysłu Bożego. 

Rodzina chrześcijańska, zwłaszcza dzisiaj, jest szczególnie powołana do 

świadczenia o przymierzu paschalnym Chrystusa poprzez ustawiczne 

promieniowanie radością miłowania i pewnością nadziei, z których ma zdać 

sprawę: „Rodzina chrześcijańska pełnym głosem oznajmia zarówno obecne 

cnoty Królestwa Bożego, jak i nadzieję błogosławionego życia”. 



Bezwzględna konieczność katechezy rodzinnej ujawnia się ze szczególną 

mocą w określonych sytuacjach, które Kościół notuje niestety w różnych 

miejscach: „... tam, gdzie ustawy przeciwne religii utrudniają samo 

wychowanie w wierze, gdzie z powodu rozpowszechnionego niedowiarstwa 

lub panującego tak zwanego laicyzmu nie daje się faktycznie możliwości 

pełnego rozwoju religijności, tam ten «Kościół domowy» pozostaje jedynym 

miejscem, gdzie dzieci i młodzież mogą pobierać prawdziwą katechezę”. 

Głoszenie Ewangelii wszelkiemu stworzeniu 

54. Uniwersalność, która nie zna granic, jest właściwym polem 

ewangelizacji ożywionej wewnętrznie zapałem misyjnym. Taka jest w 

istocie odpowiedź na wyraźny i niedwuznaczny nakaz Chrystusa: „Idźcie na 

cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu”. 

Wiara i posłannictwo ewangelizacyjne rodziny chrześcijańskiej mają 

również owo tchnienie misyjności katolickiej. Sakrament małżeństwa, który 

podejmuje na nowo i nakłada obowiązek wszczepiony na chrzcie świętym i 

w bierzmowaniu — obrony i szerzenia wiary, czyni małżonków i rodziców 

chrześcijańskich świadkami Chrystusa „aż po krańce ziemi”, prawdziwymi i 

właściwymi „misjonarzami” miłości i życia. 

Pewna forma działalności misyjnej może być rozwijana już wewnątrz 

rodziny. Ma to miejsce wtedy, gdy któryś z jej członków nie wierzy lub nie 

praktykuje konsekwentnie W tym przypadku inni członkowie rodziny winni 

dać mu żywe świadectwo ich wiary, które by go pobudziło i podtrzymało na 

drodze ku pełnemu przylgnięciu do Chrystusa Zbawiciela. 

Ożywiony już we własnym wnętrzu duchem misyjnym, „Kościół domowy” 

jest powołany do tego, by był jaśniejącym znakiem obecności Chrystusa i 

Jego miłości także dla ludzi stojących „daleko”, znakiem dla rodzin, które 

jeszcze nie wierzą i dla tych rodzin chrześcijańskich, które już nie żyją 

konsekwentnie wedle otrzymanej wiary: jest wezwany, ażeby „przykładem i 

świadectwem swoim” oświecał „tych, co szukują prawdy”. 

Jak u zarania chrześcijaństwa Akwila i Pryscylla występowali jako para 

misjonarska, tak dzisiaj Kościół świadczy o swej nieprzemijającej nowości i 

rozkwicie poprzez obecność małżonków i rodzin chrześcijańskich, które 

przynajmniej na pewien czas udają się na tereny misyjne, ażeby głosić 

Ewangelię, służąc człowiekowi z miłością Jezusa Chrystusa. 



Rodziny chrześcijańskie dają szczególny wkład w sprawę misyjną Kościoła, 

pielęgnując powołania misyjne wśród swoich synów i córek oraz, w 

ogólniejszy sposób, poprzez całe dzieło wychowania, które przysposabia 

„dzieci od najmłodszych lat do coraz lepszego poznawania miłości Boga ku 

wszystkim ludziom”. 


