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Familiaris Consortio

Rodzina — pierwszą i żywotną komórką społeczeństwa

„Ponieważ Stwórca wszechrzeczy ustanowił związek małżeń-
ski początkiem i podstawą społeczności ludzkiej”, rodzina stała się 
„pierwszą i żywotną komórką społeczeństwa” .

Rodzinę łączą ze społeczeństwem żywotne i  organiczne więzi, 
stanowi ona bowiem jego podstawę i  stale je zasila poprzez swe 
zadanie służenia życiu: w  rodzinie przecież rodzą się obywatele 
i w niej znajdują pierwszą szkołę tych cnót społecznych, które sta-
nowią o życiu i rozwoju samego społeczeństwa .

W ten sposób na mocy swej natury i powołania, daleka od za-
mknięcia się w sobie, rodzina otwiera się na inne rodziny i na spo-
łeczeństwo, podejmując swoje zadanie społeczne .94

Życie rodzinne jako doświadczenie komunii i uczestnictwa

To doświadczenie komunii i uczestnictwa, które winno cecho-
wać codzienne życie rodziny, stanowi jej pierwszy i  podstawowy 
wkład na rzecz społeczeństwa .

We wzajemnych stosunkach członkowie wspólnoty rodzin-
nej są inspirowani i kierują się „prawem bezinteresowności”, które 
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szanując i umacniając we wszystkich i w każdym godność osobistą 
jako jedyną rację wartości, przybiera postać serdecznego otwarcia 
się, spotkania i dialogu, bezinteresownej gotowości służenia, wiel-
kodusznej służby i głębokiej solidarności .

W ten sposób umocnienie autentycznej i dojrzałej komunii osób 
w rodzinie, staje się pierwszą i niezastąpioną szkołą życia społeczne-
go, przykładem oraz bodźcem dla szerszych kontaktów społecznych 
w duchu szacunku, sprawiedliwości, dialogu i miłości .

Tak więc — o czym przypomnieli Ojcowie Synodu — rodzina 
stanowi kolebkę i najskuteczniejsze narzędzie humanizacji i perso-
nalizacji społeczeństwa: współpracuje w pełni i w sposób sobie tylko 
właściwy w  budowaniu świata, czyniąc życie naprawdę ludzkim, 
zwłaszcza przez to, że strzeże, zachowuje i przekazuje cnoty oraz 
„wartości” . W rodzinie — stwierdza Sobór Watykański II — „róż-
ne pokolenia spotykają się i pomagają sobie wzajemnie w osiąganiu 
pełniejszej mądrości życiowej oraz w godzeniu praw poszczególnych 
osób z wymaganiami życia społecznego” .

Dzięki temu, w obliczu społeczeństwa zagrożonego coraz większą 
depersonalizacją i umasowieniem, a stąd odczłowieczeniem i tym, że 
samo będzie działać odczłowieczająco, co w efekcie przynosi negatyw-
ne skutki w tak licznych formach „ucieczki”, jakimi na przykład są 
alkoholizm, narkomania, a nawet terroryzm — rodzina jeszcze dzisiaj 
posiada i wyzwala potężne energie, które są zdolne wyrwać człowieka 
z  anonimowości, podtrzymać w nim świadomość godności własnej 
osoby, wzbogacić go głębokim człowieczeństwem i włączyć, zacho-
wując jego odrębność i niepowtarzalność, w tkankę społeczeństwa .95
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Zadanie społeczne i polityczne

Choć społeczne zadanie rodziny wyraża się przede wszystkim 
w dziele prokreacji i wychowania, w którym jest ona nie do zastą-
pienia, nie może z pewnością do tego jedynie się ograniczać .

Dlatego rodziny — pojedyncze czy też połączone w związki — 
mogą i  powinny podejmować rozmaite dzieła służby społecznej, 
zwłaszcza dla ubogich, a w każdym razie na rzecz tych osób i sy-
tuacji, do których nie są w stanie dotrzeć organizacje dobroczynne 
i opiekuńcze powołane przez władze publiczne .

Wkład społeczny rodziny posiada swą własną specyfikę, którą 
należy lepiej poznać i w sposób bardziej zdecydowany uwzględniać, 
zwłaszcza w miarę dorastania dzieci, angażując do współpracy, na 
ile to możliwe, wszystkich członków rodziny .

W  szczególny sposób należy podkreślić wzrastające w naszym 
społeczeństwie znaczenie gościnności ze wszystkimi jej przejawami, 
od otwarcia na prośby braci drzwi własnego domu, a bardziej jesz-
cze serca, aż po konkretne zatroszczenie się o zapewnienie każdej 
rodzinie własnego mieszkania, jako naturalnego środowiska, które 
ją zachowuje i pozwala jej wzrastać . Nade wszystko rodzina chrze-
ścijańska winna wsłuchiwać się w polecenie Apostoła: „Zaradzajcie 
potrzebom (…) . Przestrzegajcie gościnności”, by naśladując przy-
kład Chrystusa i dzieląc Jego miłość, umiała przyjąć potrzebujące-
go brata: „Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych 
najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę, powiadam wam, 
nie utraci swojej nagrody” (Mt 10, 42) .

Do zadań społecznych rodziny należy również wyrażanie opi-
nii w  formie interwencji politycznej: rodziny winny więc zabiegać 
jako pierwsze o to, ażeby prawa i instytucje państwa nie tylko nie 
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naruszały praw i obowiązków rodziny; ale by je popierały i pozy-
tywnie ich broniły . W tym sensie rodziny powinny coraz lepiej so-
bie uświadamiać własną rolę współtwórców tak zwanej „polityki 
rodzinnej” oraz podejmować odpowiedzialność za przemianę spo-
łeczeństwa: w przeciwnym razie one pierwsze padną ofiarą tego zła, 
na które patrzyły obojętnie . Apel Soboru Watykańskiego II o prze-
zwyciężanie etyki indywidualistycznej dotyczy również rodziny 
jako takiej .96

Społeczeństwo w służbie rodziny

Jeśli wewnętrzne powiązanie rodziny ze społeczeństwem wyma-
ga od niej otwarcia się i uczestniczenia w życiu oraz rozwoju spo-
łeczeństwa, to i  przed społeczeństwem ten wewnętrzny związek 
stawia również wymaganie niezaniedbywania podstawowego zada-
nia, którym jest okazywanie rodzinie szacunku i poparcia .

Z  pewnością rodzina i  społeczeństwo uzupełniają się w  funk-
cji obrony i rozwoju dobra wszystkich ludzi i każdego człowieka . 
Jednak społeczeństwo, a mówiąc ściślej państwo, winno uznać, że 
rodzina jest „społecznością cieszącą się własnym i pierwotnym pra-
wem”, a zatem, że jest ściśle zobowiązane do przestrzegania w od-
niesieniu do rodziny zasady pomocniczości .

Państwo, w myśl tej zasady, nie może i nie powinno pozbawiać 
rodziny takich zadań, które równie dobrze może ona wypełnić sama, 
lub w ramach dobrowolnego zrzeszenia rodzin; powinno natomiast 
popierać w sposób pozytywny i jak najbardziej pobudzać odpowie-
dzialną ich inicjatywę . Władze publiczne przekonane o tym, że dobro 
rodziny stanowi wartość niezastąpioną i nieodzowną we wspólnocie 
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obywateli, winny czynić wszystko co możliwe celem zabezpieczenia 
wszelkiej pomocy — gospodarczej, społecznej, pedagogicznej, po-
litycznej, kulturalnej — niezbędnej do tego, ażeby rodziny mogły 
w sposób ludzki sprostać swoim odpowiedzialnym zadaniom .97

Karta praw rodziny

Ideał współpracy rodziny i społeczeństwa we wzajemnym wspieraniu 
się i rozwoju natrafia często i w wymiarach bardzo poważnych na nie-
bezpieczeństwo rozdziału czy wręcz wzajemnego przeciwstawiania się .

W  rezultacie — co nieustannie ujawniał Synod — sytuacja 
ogromnej liczby rodzin w różnych krajach jest bardzo skompliko-
wana, jeśli nie wprost krytyczna: instytucje i ustawy negują w spo-
sób niesprawiedliwy nienaruszalne prawa rodziny i  samej osoby 
ludzkiej, a społeczeństwo — dalekie od służenia rodzinie — gwał-
townie atakuje jej wartości i wymagania . W  ten sposób rodzina, 
która wedle zamysłu Bożego jest podstawową komórką społeczeń-
stwa, podmiotem praw i obowiązków najpierw ze strony państwa, 
a następnie wszelkich innych wspólnot, pada ofiarą społeczeństwa, 
ofiarą opieszałości jego interwencji, a bardziej jeszcze oczywistych 
jego niesprawiedliwości .

Dlatego też Kościół otwarcie i z mocą broni praw rodziny przed niedo-
puszczalnymi uzurpacjami ze strony społeczeństwa i państwa . W szcze-
gólności Ojcowie Synodu przypomnieli następujące prawa rodziny:

• prawo do istnienia i rozwoju jako rodziny, czyli prawo każ-
dego, zwłaszcza człowieka ubogiego, do założenia rodziny 
i posiadania odpowiednich środków do jej utrzymania; 
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• prawo do wypełniania własnej odpowiedzialności w zakresie 
przekazywania życia i wychowania dzieci; 

• prawo do intymności życia małżeńskiego i rodzinnego; 
• prawo do stałości więzi i instytucji małżeństwa; 
• prawo do wyznawania własnej wiary i stawania w jej obronie; 
• prawo do wychowania dzieci wedle własnych tradycji i war-

tości religijnych i  kulturowych, przy pomocy koniecznych 
środków, narzędzi oraz instytucji; 

• prawo do uzyskania zabezpieczenia fizycznego, społeczne-
go, politycznego, ekonomicznego, zwłaszcza dla ubogich 
i chorych; 

• prawo do mieszkania, pozwalającego na godziwe życie 
rodzinne; 

• prawo do wypowiedzi i  przedstawicielstwa wobec publicz-
nych władz gospodarczych, społecznych i kulturalnych oraz 
władz niższego szczebla, bądź bezpośrednio, bądź za pośred-
nictwem stowarzyszeń; 

• prawo do zrzeszania się z innymi rodzinami i instytucjami 
celem właściwego i gorliwego wypełnienia swych zadań; 

• prawo do ochrony nieletnich poprzez odpowiednie instytu-
cje i prawodawstwo przed szkodliwymi środkami farmako-
logicznymi, pornografią, alkoholizmem itp .; 

• prawo do godziwej rozrywki, która służyłaby również warto-
ściom rodziny; 

• prawo osób starszych do godziwego życia i umierania w spo-
sób godny człowieka; 

• prawo do emigrowania całej rodziny w poszukiwaniu lep-
szych warunków życia . 

Stolica Apostolska, podejmując wyraźne życzenie Synodu, zajmie 
się pogłębieniem tych sugestii, opracowując „kartę praw rodziny” 
celem przedłożenia jej zainteresowanym środowiskom i władzom .98

Łaska i odpowiedzialność rodziny chrześcijańskiej

Społeczne zadanie właściwe każdej rodzinie, z nowego i odręb-
nego tytułu, odnosi się do rodziny chrześcijańskiej, zbudowanej 
na fundamencie sakramentu małżeństwa . Obejmując ludzką rze-
czywistość miłości małżeńskiej z tym wszystkim, co ona zawiera, 
sakrament uzdalnia oraz zobowiązuje chrześcijańskich małżonków 
i  rodziców do życia odpowiadającego powołaniu ludzi świeckich, 
a więc do tego, by „szukali Królestwa Bożego zajmując się sprawami 
świeckimi i kierując nimi po myśli Bożej” .

Zadanie społeczne i polityczne wchodzi w zakres tego królew-
skiego posłannictwa czy służby, w  której małżonkowie chrześci-
jańscy uczestniczą na mocy sakramentu małżeństwa, otrzymawszy 
jednocześnie przykazanie, od którego nie mogą się uchylić, oraz ła-
skę, która ich wspomaga i ożywia .

W ten sposób rodzina chrześcijańska jest powołana do złożenia 
wobec wszystkich świadectwa wielkodusznego i bezinteresownego 
oddania się problemom społecznym, poprzez „stawianie na pierw-
szym miejscu” ubogich i  zepchniętych na margines . Naśladując 
przeto Chrystusa w szczególnym umiłowaniu wszystkich ubogich, 
musi ona specjalnie wziąć sobie do serca los ludzi głodnych, bied-
nych, starych, narkomanów i pozbawionych rodziny .99
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O nowy ład międzynarodowy

Wobec światowego wymiaru, jaki charakteryzuje dzisiaj różne 
problemy społeczne, rodzina staje wobec zupełnie nowego rozszerze-
nia zakresu zadań, które ma wypełnić dla rozwoju społeczeństwa: 
chodzi tu także o współpracę w tworzeniu nowego ładu międzyna-
rodowego, ponieważ tylko w ramach światowej solidarności można 
rozpatrywać i rozwiązywać ogromne i dramatyczne problemy spra-
wiedliwości w świecie, wolności ludów i pokoju dla ludzkości .

Duchowa komunia rodzin chrześcijańskich, zakorzenionych 
we wspólnej wierze i  nadziei, ożywionych miłością, stanowi we-
wnętrzną energię, która rodzi i szerzy sprawiedliwość, pojednanie, 
braterstwo i pokój między ludźmi . Jako „mały Kościół”, rodzina 
chrześcijańska jest powołana na podobieństwo „wielkiego Kościo-
ła” do tego, ażeby być dla świata znakiem jedności i w ten sposób 
pełnić swą rolę prorocką, świadcząc o Królestwie i pokoju Chrystu-
sowym, do którego zdąża cały świat .

Rodziny chrześcijańskie będą mogły tego dokonać zarówno 
poprzez dzieło wychowania, dając dzieciom wzór życia opartego 
na takich wartościach, jak prawda, wolność, sprawiedliwość i mi-
łość, jak też przez czynne i odpowiedzialne zaangażowanie się na 
rzecz autentycznie ludzkiego dorastania społeczeństwa i  jego in-
stytucji, czy wreszcie przez popieranie na różny sposób stowarzy-
szeń specjalnie powołanych do zajmowania się problemami ładu 
międzynarodowego .100
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IX

Rodzina – uczestnictwo  
w życiu i misji Kościoła


