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Z HISTORII KULTU ŚWIĘTEJ RODZINY W KOŚCIELE

Dzisiaj wiele mówi się o rodzinie. Stawia się jej określone wymogi,
szuka się dla niej najdoskonalszych wzorców. Najlepszym wzorem dla
współczesnych rodzin jest przykład życia Świętej Rodziny z Nazaretu.
W niniejszym artykule podjęta zostanie próba przedstawienia w sposób
syntetyczny niektórych aspektów historii kultu Świętej Rodziny.

Rozwój kultu Świętej Rodziny

Bardzo trudno jest opisać, z powodu braku źródeł, historię kultu
Świętej Rodziny od początku chrześcijaństwa do czasów średniowiecza.

Wypowiedzi historyków Kościoła wskazują, że kult Świętej Rodziny
wywodzi się z katolickiej Francji, a został rozpowszechniony w Kanadzie
w XVII wieku. Nowa Francja – Kanada stanowiła uprzywilejowane miej-
sce dla rozwoju tej duchowości dzięki Jerome Le Royer de la Dauver-
siere, który w 1630 r. dokonał aktu poświęcenia Świętej Rodzinie siebie,
swej żony i dzieci. Wielką rolę odegrał także François Bourgoing, prze-
łożony generalny oratorianów, który założył stowarzyszenie propagują-
ce kult Świętej Rodziny i je popierał. Dopatrywał się on związku widzial-
nej rodziny Jezusa, Maryi i Józefa z Nazaretu z Trójcą niewidzialną. Ta-
kie ujęcie rozpowszechniło się w Hiszpanii, Francji i Holandii.

Chociaż kult Świętej Rodziny znany jest także przed XVII wiekiem,
to jednak szczególny jego rozkwit nastąpił po 1630 roku. Zaczęły wtedy
powstawać różne stowarzyszenia i bractwa religijne. Duchowość tych
wspólnot wyrażała się w naśladowaniu Świętej Rodziny oraz miała na celu
uświęcenie rodzin chrześcijańskich według wzoru Świętej Rodziny. Nie-
co później pobożność względem Świętej Rodziny rozpowszechniały rów-
nież seminaria sulpicjańskie1.

Wielkim promotorem kultu i naśladowania Świętej Rodziny był biskup
de Laval, który 28 I 1665 r. otrzymał dla swej diecezji od papieża Alek-
sandra VII pozwolenie na celebrowanie święta Świętej Rodziny w drugą
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niedzielę po Objawieniu Pańskim. Nie było jeszcze wówczas własnych tek-
stów mszy i oficjum o Świętej Rodzinie, dlatego korzystano z formularzy
uroczystości Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie2.

W XVIII wieku do rozwoju kultu Świętej Rodziny przyczyniły się też
różne celebracje liturgiczne, z których nie wszystkie były akceptowane
i popierane przez władze kościelne. Na gruncie pobożności świętorodzin-
nej pojawiły się dedykacje bractw, kościołów i ołtarzy, publikacje, ryciny,
nowenny. Powstały też nowe zgromadzenia zakonne pod wezwaniem Świę-
tej Rodziny. Elementem nowatorskim, charakterystycznym dla XVIII wie-
ku, było proponowanie w formacji moralnej ludu chrześcijańskiego Rodzi-
ny z Nazaretu jako wzoru cnót3.

Również w XIX-wiecznej Europie w różny sposób dochodziło do gło-
su pragnienie obchodzenia święta Świętej Rodziny.

Od XVIII w. do naszych czasów kult Świętej Rodziny ciągle się roz-
wijał. W tym czasie towarzyszyły mu liczne postanowienia papieskie do-
tyczące kultu Świętej Rodziny oraz poznania jego walorów doktrynalnych
i praktycznych.

Postanowienia papieży odnośnie do kultu Świętej Rodziny

Wielu papieży przede wszystkim zatwierdzało bractwa, których za-
daniem było propagowanie duchowości i kultu Świętej Rodziny.

W 1705 r. Klemens XI erygował Bractwo Świętej Rodziny w Lecto-
ure we Francji, a w 1711 r. zatwierdził Bractwo Boskiego Pasterza zało-
żone w kościele p.w. Jezusa, Maryi i Józefa w Ugijar. Z kolei 6 IX 1727 r.
Benedykt XIII podniósł do rangi arcybractwa Wspólnotę dusz najbardziej
potrzebujących oczyszczenia pw. Jezusa, Maryi i Józefa, utworzoną
w Rzymie w 1687 r.4, a Klemens XII zatwierdził 28 IX 1734 r. nowy sta-
tut i przywileje dla tegoż arcybractwa. Natomiast jego następca, Bene-
dykt XIV, 6 III 1750 r. zatwierdził powstałe w La Pena (Santafe, Bogo-
ta) Bractwo ku czci Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa. Wydał tak-
że bullę nadającą mu trzy odpusty: za zapisanie się do bractwa, na go-
dzinę śmierci oraz z racji głównego święta Bractwa. Z kolei Pius VI
(1775–1799) za pośrednictwem Kongregacji Obrzędów zatwierdził for-
mularz mszy i oficjum świąt oczekiwania narodzenia i znalezienia Jezu-
sa wśród uczonych dla ludności Colurno w diecezji Parma we Włoszech5.

Pius VII w 1815 roku zbadał teksty mszy i oficjum ku czci Świętej
Rodziny przedstawione przez kapitułę katedralną z Prato (we Włoszech).
Nie udzielił im jednak aprobaty6. Ale w breve Laborantibus Nobis z 28 VIII
1821 r., wiedząc o istnieniu stowarzyszeń powstałych w celu uczczenia Świę-
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tej Rodziny i rozpropagowania Jej pobożności, obdarzył je licznymi odpu-
stami7. Grzegorz XVI zezwolił 5 IX 1842 r. na obchodzenie święta Świę-
tej Rodziny Stowarzyszeniu z Belley i kamedułom z Montecorone8.

Pius IX w 1847 r. (20 IV) podniósł Stowarzyszenie Świętej Rodziny
z Liège do rangi arcybractwa i obdarzył je w następnych latach odpusta-
mi, a także zaaprobował dla niego teksty własne na święto Świętej
Rodziny. Kilkanaście lat później, 23 III 1865 r., zaaprobował teksty mszal-
ne i oficjum już używane w diecezji Quebek i rozciągnął je na całą Ka-
nadę. W tym samym roku w Bolonii powstało Stowarzyszenie Rodzin po-
święconych Świętej Rodzinie Jezusa, Maryi i Józefa w celu rozpowszech-
nienia wśród rodzin kultu i naśladowania Świętej Rodziny. Stowarzysze-
nie otrzymało zgodę na obchodzenie święta Świętej Rodziny w pierwszą
niedzielę po Objawieniu Pańskim. Dnia 5 I 1870 r. listem Dum supremae,
skierowanym do ojca Franciszka Francoz, Pius IX zatwierdził Stowarzy-
szenie Rodzin poświęconych Świętej Rodzinie, założone w Lyonie w 1861
roku9, bowiem chciał zatrzymać kryzys dotykający rodziny poprzez zakła-
danie stowarzyszeń poświęconych Świętej Rodzinie. W dekrecie Urbis et
orbis quemadmodum Deum z 8 XII 1870 r. podkreślił godność świętego
Józefa wynikającą z faktu, że był opiekunem Matki Najświętszej i Syna
Bożego10.

Leon XIII stwierdził, że rodzina stanowi zalążek, z którego rozwija
się cały społeczny organizm. W encyklice Arcanum Divinae z 10 II 1880 r.
papież ukazał podstawy życia rodzinnego i społecznego, wyłożył naukę
katolicką o społeczności i małżeństwie, podkreślając, że dobro społeczeń-
stwa zależy od dobrych obyczajów poszczególnych członków rodziny11.
Wydał także nakaz oddawania czci Świętej Rodzinie, by dać rodzinom
wzorzec praktyki cnót w życiu codziennym. Propagował kult Maryi12.
Także w encyklice Quamquam pluries (15 VIII 1889) wskazał na potrze-
bę rozwoju kultu św. Józefa. Chciał włączyć ten kult w proces odnowie-
nia i rozwoju życia religijnego. Zalecał biskupom i kapłanom troskę
o wyższy poziom moralny rodziny13.

W 1890 r. Leon XIII postanowił udzielić odpowiedzi na kolejne proś-
by dotyczące możliwości włączenia święta Świętej Rodziny do kalenda-
rza niektórych diecezji oraz nabożeństwa do Świętej Rodziny14. Dlatego
zwrócił się do ekspertów, by zbadali możliwość wprowadzenia kultu
Świętej Rodziny do liturgii Kościoła i wyjaśnili jego sens liturgiczny.
Otrzymawszy pozytywną odpowiedź, w liście Novum argumentum z 20 XI
1890 r. potwierdził, że Kościół ma nadzieję odnowienia życia rodzinne-
go i religijnego poprzez uczczenie i naśladowanie Świętej Rodziny15.
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Niespełna dwa lata później, 18 II 1892 r., tenże papież zatwierdził
dekret Kongregacji Kultu Bożego z 13 II 1892 r., aprobując nowy statut
dla utworzenia jednego stowarzyszenia ku czci Świętej Rodziny. Statut ten
został opublikowany 23 III 1892 r. Jednak kluczowym dokumentem od-
nośnie do kultu Świętej Rodziny był list apostolski Neminem fugit z 14 VI
1892 r., w którym został zawarty także statut Stowarzyszenia Uniwersal-
nego Rodzin Chrześcijańskich poświęconych Świętej Rodzinie oraz formu-
ła poświęcenia rodzin chrześcijańskich i modlitwa do odmawiania przed
obrazem Świętej Rodziny16.

Ponadto Leon XIII ustanowił święto Najświętszej Rodziny Nazare-
tańskiej w trzecią niedzielę po Objawieniu Pańskim, dając pozwolenie na
jego obchodzenie wszystkim biskupom i zakonom, które go o to prosiły,
a prośby takie napływały ze wszystkich stron świata17. Dnia 20 VI 1892 r.
został opublikowany dekret Quum nuper, zawierający odpusty i przywi-
leje dla Stowarzyszenia i ustalający jako specjalne dni świąteczne dla
członków wszystkie uroczystości Pańskie, maryjne i świętego Józefa.
Dopiero 8 I 1893 r. ustalono święto Świętej Rodziny na niedzielę w okta-
wie Objawienia Pańskiego, w celu zbliżenia uroczystości Bożego Naro-
dzenia i święta Świętej Rodziny18. Na mocy dekretu Sanctissimus Domi-
nus z 14 VI 1893 r. papież Leon XIII ofiarował diecezjom i rodzinom
zakonnym nowy formularz własnego oficjum i mszy Świętej Rodziny19.

Po śmierci papieża Leona XIII, Pius X skupił się bardziej na kulcie
świętego Józefa niż na kulcie całej Świętej Rodziny. Jednak w 1908 roku,
w czasie Międzynarodowego Kongresu Maryjnego w Saragossie, została
przedstawiona propozycja, by rozszerzyć święto Świętej Rodziny na cały
Kościół. Następnie 9 III 1912 r. Kongregacja Kultu Bożego opublikowała
dekret, w którym stwierdziła, że gdyby święto Świętej Rodziny przypa-
dło w niedzielę, należy je traktować jako simplex (dzisiaj wspomnienie
dowolne)20. Dnia 28 IV 1914 r. ta sama Kongregacja ustaliła święto Świę-
tej Rodziny na 19 dzień stycznia21. Decyzja ta nie zadowoliła szerokiej
rzeszy czcicieli Świętej Rodziny, ponieważ powodowała konieczność ob-
chodzenia tego święta także w dni powszednie tygodnia, tymczasem wier-
ni pragnęli celebrować święto Świętej Rodziny uroczyście i w dni wolne
od pracy.

Na zmianę decyzji trzeba było czekać do 24 VII 1920 r., kiedy to pa-
pież Benedykt XV w motu prioprio Bonum sane22 napisał, że wraz ze wzro-
stem pobożności do świętego Józefa będzie łatwiej wzmocnić nabożeństwo
do Świętej Rodziny z Nazaretu. Rok później dekretem Sanctissimus Do-
minus z 26 X 1921 r. 23, w odpowiedzi na kolejne prośby wiernych, Bene-
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dykt XV rozszerzył święto Świętej Rodziny na cały Kościół powszechny24.
Od tej pory można było obchodzić to święto w stopniu duplex maior
w niedzielę w oktawie Objawienia Pańskiego. Ponadto papież zachęcił wszyst-
kich wierzących, zakonników, kapłanów i świeckich do celebrowania święta
Świętej Rodziny w całym Kościele dla dobra rodziny i społeczeństwa25.

Gorliwym propagatorem kultu Świętej Rodziny okazał się również
następca Benedykta XV, papież Pius XI. Tematykę rodzinną poruszył on
w trzech encyklikach: Divini illus magistri z 1929 r., Casti connubii z 1930 r.
oraz Quadragesimo anno z 1931 r.26

Również papież Pius XII (1939–1958) zajmował się sprawami rodzi-
ny. Poruszał je we wszystkich uroczystych dokumentach swojego naucza-
nia, począwszy od pierwszej swej encykliki Summi Pontificatus z 20 X
1939 r. Jego nauczanie w sprawach rodziny ukazuje już pewną koncep-
cję personalistyczną płciowości i małżeństwa oraz staje się podstawą do
orzeczeń Soboru Watykańskiego II w tym względzie27.

Jan XXIII w kontekście nauki o małżeństwie i rodzinie stosunkowo
często odwoływał się do wzoru Świętej Rodziny. Uważał on, że Święta
Rodzina nie tylko uczestniczy w wezwaniu do świętości, ale także sama
sobą tłumaczy zamysł Boga wobec małżeństwa28.

Chociaż Sobór Watykański II nie zajmował się w sposób bezpośred-
ni tematyką Świętej Rodziny, ale wskazywał na Nią wypowiadając się
o rodzinie chrześcijańskiej. Przedstawił Rodzinę Nazaretańską jako wzór
odnowy rodziny i przez nią społeczeństwa. Dokonano tego na wielu płasz-
czyznach: liturgicznej, moralno-duchowej, społecznej i pastoralnej. W tym
celu 4 XII 1963 r. papież Paweł VI promulgował Konstytucję o liturgii
Sacrosanctum Concilium, w której dokonał reformy oficjum dotyczące-
go także niektórych tekstów na święto Świętej Rodziny29. Natomiast
14 II 1969 r. w motu proprio Mysterii Paschalis zatwierdził nowy porzą-
dek roku liturgicznego i kalendarza rzymskiego, na mocy którego usta-
nowił święto Świętej Rodziny w niedzielę w oktawie Bożego Narodzenia30.

Paweł VI widział w Świętej Rodzinie wzór odpowiedzi małżonków
na otrzymane od Boga powołanie do świętości w życiu małżeńskim31.
Upatrywał w Świętej Rodzinie świadków życia chrześcijańskiego32. We-
dług niego Nazaret jest szkołą, w której przez wzajemny szacunek
i wspólną pracę zaczyna się pojmować i naśladować Jezusa33. W ten spo-
sób Święta Rodzina stanowi skarb wiary i wychowania chrześcijańskiego
i ludzkiego, szkołę cnót i wzór do naśladowania34.

Temat rodziny został ponownie podjęty w czasie obrad synodu bisku-
pów, który odbył się w Rzymie 26 IX – 25 X 1980 r. Poruszono wtedy
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problem zadań rodziny w świecie współczesnym i wskazano charaktery-
stykę duchowości życia rodzinnego w jego głównych kierunkach: stwo-
rzenie jako płodność, przymierze, wspólnota-jedność, krzyż, zmartwych-
wstanie, nadzieja eschatologiczna. Rezultaty synodu zostały zebrane
w adhortacji apostolskiej Familiaris consortio (22 XI 1981) papieża Jana
Pawła II, który ma wielki wkład w pogłębienie duchowości i rozwój kul-
tu Świętej Rodziny. Ukazał on rodzinę jako uprzywilejowaną wspólno-
tę, w której doktryna Soboru na temat ludu Bożego i apostolatu laikatu
przenosi się na praktykę, odnawiając Kościół35 . W tym duchu kluczem
do zrozumienia tajemnicy Świętej Rodziny jest misterium odkupienia. Ta
tajemnica ukazuje Jezusa jako Drogę Kościoła do Boga i do człowieka36.

Z kolei papież Benedykt XVI podkreśla raczej znaczenie Maryi
i Józefa w tajemnicy Wcielenia Syna Bożego. Zachęca człowieka do przy-
jęcia stylu życia Świętej Rodziny. Uważa, że tylko w taki sposób może
nastąpić prawdziwa odnowa moralna i społeczna współczesnych rodzin37.

*     *     *
Historia kultu Świętej Rodziny przechodziła różne koleje. W proce-

sie tym można zauważyć pewien rozwój. Towarzyszył on stopniowemu
odkrywaniu znaczenia samej rodziny i Świętej Rodziny z Nazaretu jako
wzoru rodziny chrześcijańskiej. Z jednej strony rozwój ten był inspiro-
wany wypowiedziami papieży. Był też dynamizowany oddolnie, przez
laikat, który widział w Świętej Rodzinie opiekę i wzór do naśladowania.
Można powiedzieć, że papieże aprobowali właściwe pragnienia ludu
odnośnie do duchowości Świętej Rodziny i swym nauczaniem zachęcali
do wprowadzania ich w życie. Zaczęły także powstawać stowarzyszenia,
a później i zgromadzenia zakonne poświęcone Świętej Rodzinie. Szcze-
gólne zasługi w rozwoju kultu Świętej Rodziny ma papież Leon XIII.

Obecnie, na początku trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa, obserwuje
się ponowne skierowanie uwagi w stronę Świętej Rodziny z Nazaretu.
W niej współczesne rodziny szukają pomocy i wzoru do naśladowania
w codzienności życia.
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