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Święta Rodzina – dar i inspiracja

Żyjemy w świecie, w którym podejmowane są liczne działania prze-
ciwne rodzinie, rozumianej jako związek mężczyzny i kobiety oparty na 
fundamencie sakramentalnego małżeństwa. Stąd też troska o rodzinę 
należy dzisiaj do podstawowych zadań Kościoła, który wciąż przypo-
mina Dobrą Nowinę o powołaniu człowieka do życia w rodzinie. Nie 
tylko bowiem człowiek jest drogą Kościoła, ale też rodzina jest drogą 
Kościoła, ponieważ człowiek wychodzi z rodziny, aby z kolei w nowej 
rodzinie urzeczywistnić swe życiowe powołanie1.

Rodzina jest przestrzenią, w której zechciał objawić się Syn Boży 
jako Bóg-Człowiek. Wkroczył On w ludzką historię poprzez konkret-
ną Rodzinę z Nazaretu, w której nie tylko się urodził, ale też wzrastał 
i wychowywał, pozostając w niej ukryty przez większą część swojego 
życia. To zbawcze misterium ukrycia Odkupiciela możemy rozważać 
i kontemplować jedynie w kontekście zwyczajnego życia rodzinnego. 
Należy ono do tajemnicy Osoby Jezusa z Nazaretu.

Rodzina, w której dokonało się misterium Wcielenia, jest Święta 
właśnie ze względu na obecność Jezusa, bo tylko On uświęca wszystkich 
i wszystko. Jezus, Maryja i Józef tworzą w Nazarecie pierwszy „domowy 
Kościół”. Jest on dla nas darem i inspiracją. 

Najpierw darem, bo odkrywamy zamysł Bożej miłości, który jest 
u początków ludzkiej rodziny, co objawił nam Chrystus. Przychodząc 
bowiem na świat w Rodzinie Nazaretańskiej, sprawia, że ta Jego Ro-
dzina staje się dla nas darem, znakiem Bożej bliskości i świadkiem, iż 
Odwieczny Syn, współistotny Ojcu, stał się prawdziwie jednym z nas2. 
W darze Świętej Rodziny odkrywamy Boga, który zechciał objawić się 
jako Miłość. Dzięki temu każda rodzina ludzka poznaje, że jej misja 
konkretyzuje się w miłości, czyli w żywym udziale w Miłości Stwórcy 
i Odkupiciela. W rodzinie zatem urzeczywistnia się ludzkie powołanie 
do miłości, która winna ujawniać się w codziennym życiu i przenikać 
wszelkie ludzkie relacje. 

Misterium Świętej Rodziny jest inspiracją dla chrześcijańskich ro-
dzin. Przede wszystkim ukazuje, że życie małżeńskie i rodzinne Chrystus 
czyni świętym i uświęcającym, stąd też małżeństwo i rodzina są znakiem 
i miejscem przymierza miłości między Bogiem i ludźmi, między Jezusem 

1 JAN PAWEŁ II, List do rodzin (1994 r.), 2.
2 SOBÓR WATYKAŃSKI II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współ-

czesnym Gaudium et spes, 22 (dalej: GS).
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Chrystusem i Kościołem, Jego oblubienicą3. Święci Małżonkowie – Ma-
ryja i Józef – przypominają chrześcijańskim małżonkom, że u źródła 
ich bycia razem jest Boża inicjatywa i miłość, objawiające się w łasce 
powołania. Pójście za wezwaniem do życia małżeńskiego wyraża w spo-
sób naturalny gotowość stworzenia wspólnoty rodzinnej, która będzie 
wspólnotą miłości i życia. Przykład Rodziny z Nazaretu wskazuje, że 
to właśnie Bóg tworzy rodzinę, chroni ją i prowadzi drogami świata. 
Czyni z niej środowisko duchowego wzrastania, odkrywania tajemnicy 
Bożej miłości i doświadczania jej poprzez bezinteresowność bycia dla 
siebie nawzajem. W ten sposób rodzina staje się domowym sanktuarium, 
w którym toczy się żywy dialog z Bogiem poprzez życie sakramentalne, 
ofiarę życia i modlitwę4.

W rodzinie chrześcijańskiej centralne miejsce zajmuje Chrystus, dla-
tego ma ona wyjątkową misję do spełnienia. Przypomina o tym Sobór 
Watykański II: Ponieważ rodzina chrześcijańska powstaje z małżeństwa, 
które jest obrazem i uczestnictwem w przymierzu miłości Chrystusa i Ko-
ścioła, będzie – przez miłość małżonków, wielkoduszną płodność, przez 
jedność i wierność, jak i przez życzliwą współpracę wszystkich swoich 
członków – ukazywać wszystkim żywą obecność Zbawiciela w świecie 
oraz prawdziwą naturę Kościoła (pogrub. – J.K.)5.

Refleksja nad misterium Świętej Rodziny jest dzisiaj bardzo aktualna. 
Doświadczenie kryzysu małżeństwa i kryzysu rodziny staje się, niestety, 
coraz bardziej powszechne, dlatego ponowne odkrycie prawdy o świę-
tości życia rodzinnego jawi się jako konieczne i może być dla wielu 
uzdrawiające. Dobra Nowina zapisana w ewangelicznej ikonie Świętej 
Rodziny winna być zatem dzisiaj gorliwiej i mocniej głoszona współcze-
snemu człowiekowi. 
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3 JAN PAWEŁ II, Adhortacja apostolska o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie 
współczesnym Familiaris consortio (1981 r.), 51.

4 TAMŻE, 55.
5 GS 48.


