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ZNACZENIE KOŚCIOŁA DLA RODZINY 

 

Aktualnie zarówno Kościół jak i więzy rodzinne mają dla ludzi coraz mniejsze 

znaczenie. Powody tej sytuacji są przeróżne: zapewne najczęstszym jest brak czasu 

w związku z pracą, oraz innymi problemami życia codziennego, ale także lansowany styl 

życia. Praca niewątpliwie jest bardzo ważnym elementem życia koniecznym do zapewnienia 

godziwego bytu rodzinie, jednak często dominuje życie na tyle, że staje się przyczyną 

konfliktów małżeńskich a co za tym idzie rozpadu rodziny. Wydaje się, że dobrym 

rozwiązaniem wyżej opisanego problemu jest wygospodarowanie czasu tylko i na wyłączność 

dla rodziny. Bez wątpienia najlepszym dniem dla wielu rodzin okaże się niedziela ponieważ 

to właśnie ten dzień dla większości jest dniem wolnym od pracy, a dla dzieci od szkoły. Dzień 

ten zyskuje tym bardziej na znaczeniu ponieważ to właśnie w niedzielę chrześcijanie mają 

prawo i obowiązek uczestniczyć w Mszy Świętej.  

 

Wybór niedzieli na celebrację Mszy Świętej i spędzanie czasu z rodziną ma swoje 

uzasadnienie w Biblii: Bóg „(…) odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął. 

Wtedy Bóg pobłogosławił ów siódmy dzień i uczynił go świętym; w tym bowiem dniu odpoczął 

po całej swej pracy, (…)”
1
 Jak zauważył Ojciec Święty Benedykt XVI, „praca i święto są 

głęboko związane z życiem rodzin: warunkują dokonywane przez nie wybory, wpływają na 

relacje między małżonkami oraz między rodzicami i dziećmi, oddziaływają na stosunek 

rodziny do społeczeństwa i Kościoła”
2
. Człowiek pracuje i odpoczywa na obraz 

i podobieństwo Boga.
3
 Bezsporną kwestią jest fakt, że czas wolny pozwala na odpowiednią 

pielęgnację więzów rodzinnych, tym bardziej jeżeli będzie to czas wypełniony także 

przebywaniem z Bogiem, a nie tylko i wyłącznie z drugim człowiekiem. Już na podstawie 

samego opisu dzieła stworzenia można wywnioskować, że praca jest bardzo ważnym 

elementem życia, a przede wszystkim elementem zezwalającym na godne życie, jednak 

należy pamiętać, że to praca jest dla człowieka, a nie człowiek dla pracy. Rodzina powinna 

uwzględniać w swoim życiu dzień świąteczny, którego centralnym punktem jest spotkanie 

z Bogiem i z bliźnim. „Niedzielny stół w domu i we wspólnocie jest inny od posiłków dnia 

powszedniego: te codzienne służą, by się utrzymać przy życiu, niedzielne są po to, by 
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przeżywać radość spotkania. Świąteczny posiłek jest czasem dla Boga, miejscem słuchania 

i komunii, nastawienia na liturgię i na miłość bliźniego”
4
. 

 

Dla dobra i rozwoju rodziny konieczne jest żeby była ona inspirowana Ewangelią
5
. 

Przez sakrament chrztu człowiek zostaje wszczepiony w Chrystusa
6
, ale także konstytuuje się 

jego uczestnictwo w społeczności jaką jest Kościół. Przez chrzest wierni zostali zobowiązani 

do zachowania wspólnoty z Kościołem
7
, czego podstawą jest uczestnictwo w niedzielnej 

Mszy Świętej. Rodzice mają tutaj szczególne zadanie ponieważ w największym stopniu od 

nich zależy rozwój i umocnienie więzi jakie łączą rodzinę z Kościołem. Następstwem tych 

działań jest umacnianie wspólnoty miłości, która pozwoli w wierności, jedności i zgodzie 

przetrwać każdy kryzys, a także „wspólnoty życia” dającej początek nowemu życiu
8
. 

 

Błogosławiony Jan Paweł II w Watykanie w 1980 r. nawoływał rodziny 

chrześcijańskie do modlitwy. Rodzina czerpie z modlitwy swoją jedność i siłę. Błogosławiony 

Papież wskazał, że modlitwa jest „pierwszym warunkiem spełnienia zadań jakie stawia wobec 

nich Chrystus i Kościół.”
9
 Oczekiwania wobec chrześcijańskich rodzin są większe niż wobec 

innych, ponieważ to właśnie chrześcijanie są obdarowani mocą „wiary i godności 

sakramentu, jaką Chrystus obdarzył” rodziny
10

. 

 

Fundamentem każdej chrześcijańskiej rodziny jest sakrament małżeństwa
11

. 

Sakrament ten jest darem, który umacnia i jednoczy rodzinę, a także zapewnia jego 

nierozerwalność. Zapewne każdy z nas słyszał chociaż raz słowa wypowiedziane przez 

kapłana „co Bóg złączył niech człowiek nie rozdziela”
12

. Słowa te ukazują wyjątkowy 

charakter sakramentu małżeństwa. Młode małżeństwa powinny zyskiwać pewność, że dzięki 

ich przysięgom mogą stworzyć bezpieczny, rodzinny dom nie tylko dla siebie ale także dla 

potomstwa jakim zostaną obdarzeni. Niestety należy tu zauważyć, że coraz częściej 

w społeczeństwie akceptowane są związki poza małżeńskie czy rozwody, a nawet lansowany 

jest taki styl życia. Często mamy także do czynienia z lekceważeniem samego sakramentu 

małżeństwa lub z brakiem rozumienia jego znaczenia.  
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W 1978 r. papież Jan Paweł II przypomniał o trzech podstawowych funkcjach rodziny: 

„wychowanie w wierze, kształtowanie człowieka jako osoby i sprzyjanie rozwojowi”
13

. Słowa 

te powinny przypominać każdej rodzinie o podstawowych wartościach jakimi należy się 

kierować w życiu. „Święta Rodzina Jezusa, Maryi i Józefa stanowi model życia, dla każdego 

człowieka, dla każdego chrześcijanina, dla każdej rodzinnej wspólnoty”
14

. 
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