O nowy ład międzynarodowy
Wobec światowego wymiaru, jaki charakteryzuje dzisiaj różne
problemy społeczne, rodzina staje wobec zupełnie nowego rozszerzenia zakresu zadań, które ma wypełnić dla rozwoju społeczeństwa:
chodzi tu także o współpracę w tworzeniu nowego ładu międzynarodowego, ponieważ tylko w ramach światowej solidarności można
rozpatrywać i rozwiązywać ogromne i dramatyczne problemy sprawiedliwości w świecie, wolności ludów i pokoju dla ludzkości.
Duchowa komunia rodzin chrześcijańskich, zakorzenionych
we wspólnej wierze i nadziei, ożywionych miłością, stanowi wewnętrzną energię, która rodzi i szerzy sprawiedliwość, pojednanie,
braterstwo i pokój między ludźmi. Jako „mały Kościół”, rodzina
chrześcijańska jest powołana na podobieństwo „wielkiego Kościoła” do tego, ażeby być dla świata znakiem jedności i w ten sposób
pełnić swą rolę prorocką, świadcząc o Królestwie i pokoju Chrystusowym, 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 miłość, jak też przez czynne i odpowiedzialne zaangażowanie się na
rzecz autentycznie ludzkiego dorastania społeczeństwa i jego instytucji, czy wreszcie przez popieranie na różny sposób stowarzyszeń specjalnie powołanych do zajmowania się problemami ładu
międzynarodowego.100
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IX
Rodzina – uczestnictwo
w życiu i misji Kościoła

Familiaris Consortio
Rodzina w tajemnicy Kościoła
Do zasadniczych zadań rodziny chrześcijańskiej należy również
zadanie kościelne: jest ona powołana do budowania Królestwa Bożego w dziejach, poprzez udział w życiu i posłannictwie Kościoła.
Ażeby lepiej zrozumieć podstawy, treści i cechy charakterystyczne tego uczestnictwa, należy zgłębić wielorakie i mocne więzy
wzajemnie łączące Kościół i rodzinę chrześcijańską, tworzące z niej
niejako „Kościół w miniaturze” (Ecclesia domestica), i sprawiające, że
jest ona swego rodzaju żywym odbiciem i historycznym ukazaniem
tajemnicy Kościoła.
To nade wszystko Matka-Kościół rodzi, wychowuje, buduje rodzinę chrześcijańską, wypełniając wobec niej zbawczą misję otrzymaną
od Pana. Głosząc Słowo Boże, Kościół objawia rodzinie chrześcijańskiej jej prawdziwą tożsamość, to, czym ona jest i czym powinna
być wedle zamysłu Pana; sprawując sakramenty, Kościół wzbogaca i umacnia rodzinę chrześcijańską łaską Chrystusową, ażeby ją
uświęcić na chwałę Ojca; poprzez głoszenie z nową mocą nowego
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przykazania miłości Kościół pobudza i prowadzi rodzinę chrześcijańską do służby miłości, aby naśladowała i przeżywała tę samą miłość oddania i ofiary, którą Chrystus żywi dla całej ludzkości.
Ze swej strony rodzina chrześcijańska jest do tego stopnia wpisana w tajemnicę Kościoła, że staje się, na swój sposób, uczestnikiem
zbawczego posłannictwa samego Kościoła: małżonkowie i rodzice
chrześcijańscy, na mocy sakramentu „we właściwym sobie stanie
i porządku życia mają własny dar wśród Ludu Bożego”. Dlatego też
nie tylko „otrzymują” miłość Chrystusa, stając się wspólnotą „zbawioną”, ale są również powołani do „przekazywania” braciom tej
samej miłości Chrystusa, stając się w ten sposób wspólnotą „zbawiającą”. Tak więc rodzina chrześcijańska, będąc owocem i znakiem
nadprzyrodzonej płodności Kościoła, staje się symbolem, świadectwem i uczestnikiem macierzyństwa Kościoła.101

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.102
1. Rodzina chrześcijańska wspólnotą wierzącą i ewangelizującą
Wiara — odkrycie i uwielbienie zamysłu Bożego wobec rodziny

Właściwe i specjalne zadanie rodziny w Kościele
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
101
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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
102
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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,
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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.103
Posługa ewangelizacji w rodzinie chrześcijańskiej
Zależnie od tego, w jakim stopniu rodzina chrześcijańska przyjmie Ewangelię i dojrzeje w wierze, staje się ona wspólnotą ewangelizującą. Posłuchajmy (…) 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”. (…)
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”.104
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Kościelna posługa rodziny
Posługa ewangelizacyjna rodziców chrześcijańskich jest swoista
i nie do zastąpienia: nabiera ona cech typowych dla życia rodzinnego, na które winny się składać miłość, prostota, konkretne i codzienne świadectwo.
Rodzina winna tak przygotować dzieci do życia, aby każde wypełniło całkowicie swe zadanie, zgodnie z otrzymanym od Boga
powołaniem. Istotnie, rodzina, która jest otwarta na wartości transcendentne, która służy braciom w radości, która wykonuje swoje
zadania z wielkoduszną wiernością i która jest świadoma swego codziennego uczestnictwa w tajemnicy chwalebnego Krzyża Chrystusowego, staje się pierwszym i najlepszym seminarium powołania do
życia poświęconego Królestwu Bożemu.
Posługa ewangelizacyjna i katechetyczna rodziców powinna towarzyszyć dzieciom także w okresie ich dojrzewania i młodości,
kiedy — jak to często się zdarza — kontestują lub wręcz odrzucają
wiarę chrześcijańską, otrzymaną w pierwszych latach życia. Podobnie jak w Kościele dzieło ewangelizacji zawsze związane jest z cierpieniem apostoła, tak w rodzinie chrześcijańskiej rodzice powinni
odważnie i z wielką pogodą ducha przyjmować trudności, na jakie
niejednokrotnie napotyka ich posługiwanie ewangelizacyjne wobec
własnych dzieci.105
Głoszenie Ewangelii wszelkiemu stworzeniu
Uniwersalność, która nie zna granic, jest właściwym polem
ewangelizacji ożywionej wewnętrznie zapałem misyjnym. Taka jest
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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 szukają prawdy”.106
2. Rodzina chrześcijańska — wspólnotą w dialogu z Bogiem
Małżeństwo sakramentem uświęcenia i aktem kultu
(…) Rodzina chrześcijańska jest włączona w Kościół, lud kapłański: poprzez sakrament małżeństwa, z którego wyrasta i z którego
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czerpie pokarm, jest stale ożywiana przez Chrystusa Pana i przez
Niego wzywana i zobowiązana do dialogu z Bogiem poprzez życie
sakramentalne, ofiarę życia i modlitwę.107
Właściwym źródłem i pierwotnym środkiem uświęcenia małżeństwa i rodziny chrześcijańskiej jest sakrament małżeństwa, który
podejmuje i rozwija łaskę uświęcającą chrztu. (…)
Dar Jezusa Chrystusa nie wyczerpuje się w samym sprawowaniu
sakramentu małżeństwa, ale towarzyszy małżonkom przez całe ich
życie. Przypomina to wyraźnie Sobór Watykański II, gdy mówi,
że Jezus Chrystus „pozostaje z nimi nadal po to, aby tak, jak On
umiłował Kościół i wydał zań Siebie samego, również małżonkowie
przez obopólne oddanie się sobie miłowali się wzajemnie w trwałej
wierności … Dlatego osobny sakrament umacnia i jakby konsekruje małżonków chrześcijańskich do obowiązków i godności ich stanu; wypełniając mocą tego sakramentu swoje zadania małżeńskie
i rodzinne, przeniknięci duchem Chrystusa, który przepaja całe ich
życie wiarą, nadzieją i miłością, zbliżają się małżonkowie coraz bardziej do osiągnięcia własnej doskonałości i obopólnego uświęcenia,
a tym samym do wspólnego uwielbienia Boga”.108
Małżeństwo, Eucharystia, nawrócenie i pojednanie
Zadanie uświęcenia rodziny chrześcijańskiej ma swe pierwsze źródło w chrzcie świętym, znajduje zaś swój najpełniejszy wyraz w Eucharystii, z którą chrześcijańskie małżeństwo jest wewnętrznie związane.
Sobór Watykański II pragnął zwrócić uwagę na szczególny związek
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zachodzący między Eucharystią i małżeństwem, postanawiając, że
„zwyczajnie małżeństwo należy zawierać podczas Mszy świętej” (…).
W darze eucharystycznym miłości rodzina chrześcijańska znajduje podstawę i ducha ożywiającego jej „komunię” i jej „posłannictwo”: Chleb eucharystyczny czyni z różnych członków wspólnoty
rodzinnej jedno ciało, objawienie szerszej jedności Kościoła i uczestnictwo w niej; uczestnictwo w Ciele „wydanym” i Krwi „przelanej”
Chrystusa staje się niewyczerpanym źródłem misyjnego i apostolskiego dynamizmu rodziny chrześcijańskiej.109 (…)
Skrucha i wzajemne przebaczenie w łonie rodziny chrześcijańskiej, odgrywające taką rolę w życiu codziennym, znajdują szczególny wyraz sakramentalny w sakramencie pokuty chrześcijańskiej.
Zwracając się do małżonków, Paweł VI tak pisze w Encyklice
Humanae vitae: „Jeśli zaś są jeszcze uwikłani w grzechy, niech nie
upadają na duchu, ale z pokorą i wytrwałością uciekają się do miłosierdzia Bożego, którego Sakrament Pokuty obficie udziela”.
Sprawowanie tego sakramentu nabiera szczególnego znaczenia
dla życia rodzinnego: odkrycie w duchu wiary tego, jak grzech sprzeciwia się nie tylko przymierzu z Bogiem, ale i przymierzu małżeńskiemu oraz komunii rodzinnej, prowadzi małżonków i wszystkich
członków rodziny do spotkania Boga, „bogatego w miłosierdzie”,
który rozszerzając swą miłość potężniejszą niż grzech, odbudowuje
i udoskonala przymierze małżeńskie i komunię rodzinną.110
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Modlitwa rodzinna
Modlitwa rodzinna ma swoje cechy charakterystyczne. Jest modlitwą wspólną męża i żony, rodziców i dzieci. Komunia w modlitwie
jest jednocześnie owocem i wymogiem owej komunii, otrzymanej
w sakramentach chrztu i małżeństwa. Do członków rodziny chrześcijańskiej można w sposób szczególny odnieść słowa, w których
Chrystus obiecał swą obecność: „[…] zaprawdę powiadam wam:
Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego
użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo
trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 28, 19n).111

dzieci modlitwy chrześcijańskiej? Czy przygotowujecie je w łączności
z kapłanami do sakramentów wieku dziecięcego: spowiedzi i komunii świętej, bierzmowania? Czy przyzwyczajacie je myśleć w chorobie
o Chrystusie cierpiącym? Wzywać pomocy Matki Bożej i Świętych?
Czy odmawiacie Różaniec w rodzinie? A wy, ojcowie, czy umiecie modlić się z waszymi dziećmi, z całą wspólnotą domową, przynajmniej od
czasu do czasu? Wasz przykład — prawego myślenia i działania — poparty wspólną modlitwą jest lekcją życia, stanowi akt kultu szczególnie zasługujący; wnosicie w ten sposób pokój w progi domu: Pax huic
domui! Pamiętajcie: w ten sposób budujecie Kościół”.112
Modlitwa liturgiczna i prywatna

Nauczyciele modlitwy
Na mocy swej godności i misji kapłańskiej właściwej wszystkim ochrzczonym, rodzice chrześcijańscy mają szczególne zadanie
wychowania dzieci do modlitwy, wprowadzenia ich w stopniowe
odkrywanie Bożego misterium i nauczenia osobistej z Nim rozmowy: „Szczególnie zaś w rodzinie chrześcijańskiej, ubogaconej łaską
i obowiązkami sakramentu małżeństwa, należy już od najwcześniejszego wieku uczyć dzieci, zgodnie z wiarą na chrzcie otrzymaną, poznawania i czci Boga, a także miłowania bliźniego”.
Zasadniczym i niezastąpionym elementem wychowania do modlitwy jest konkretny przykład, żywe świadectwo rodziców: tylko modląc
się wspólnie z dziećmi, wypełniając swoje królewskie kapłaństwo, ojciec i matka zstępują w głąb serc dzieci pozostawiając ślady, których nie
zdołają zatrzeć późniejsze wydarzenia życiowe. Posłuchajmy wezwania, które Paweł VI skierował do rodziców. „Matki, czy uczycie wasze
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Celem przygotowania i przedłużenia w domu kultu sprawowanego w Kościele, rodzina chrześcijańska sięga do modlitwy prywatnej,
która posiada wielką rozmaitość form: ta rozmaitość, świadcząca
o niezwykłym bogactwie, z jakim Duch ożywia modlitwę chrześcijańską, wychodzi naprzeciw różnym potrzebom i sytuacjom życiowym, w których człowiek zwraca się do Pana. Poza modlitwą
poranną i wieczorną, należy, idąc za wskazaniami Ojców Synodu,
polecić lekturę i rozważanie Słowa Bożego, przygotowanie do sakramentów, nabożeństwo i poświęcenie się Sercu Jezusowemu, różne formy kultu Matki Bożej, modlitwę przed i po posiłku, praktyki
pobożności ludowej.
Szanując wolność dzieci Bożych, Kościół polecał i nieustannie
poleca wiernym niektóre praktyki ze szczególną troską i naciskiem.
Wśród nich należy wymienić odmawianie różańca: „[…] w łączności z zamiarami naszych Poprzedników, pragniemy gorąco zalecić
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odmawianie różańca maryjnego w rodzinach […] Nie ulega […] wątpliwości, iż […] Koronkę Najświętszej Maryi Panny trzeba zaliczyć
do najwspanialszych i najskuteczniejszych «wspólnych modlitw», do
zanoszenia których wzywa się rodzinę chrześcijańską.113 (…)
Nie należy nigdy zapominać, że modlitwa stanowi istotną część
życia chrześcijańskiego, ujmowanego w jego integralności i w tym,
co stanowi jego centrum, co więcej, jest częścią naszego człowieczeństwa: „jest pierwszym wyrazem prawdy wewnętrznej człowieka
i pierwszym warunkiem autentycznej wolności ludzkiego ducha”.
Dlatego modlitwa wcale nie jest ucieczką od codziennych obowiązków, lecz dla rodziny chrześcijańskiej stanowi jeszcze większą
zachętę do podejmowania i wypełniania wszystkich swoich odpowiedzialnych zadań pierwszej i podstawowej komórki ludzkiego
społeczeństwa. W tym sensie skuteczny udział w życiu i misji Kościoła w świecie jest proporcjonalny do wierności i intensywności
modlitwy, w której rodzina chrześcijańska jednoczy się z płodnym
Szczepem, którym jest Chrystus Pan.
Z żywotnego zjednoczenia z Chrystusem, które jest zasilane
Liturgią, z ofiarowania siebie i z modlitwy płynie również płodność rodziny chrześcijańskiej w jej szczególnej służbie dla postępu Judzkiego, która sama z siebie nie może nie prowadzić do
przemiany świata.114

3. Rodzina chrześcijańska wspólnotą w służbie człowieka
Nowe przykazanie miłości
Życie chrześcijańskie znajduje swoje prawo nie w jakimś pisanym
kodeksie, ale w osobowym działaniu Ducha Świętego, który ożywia
i prowadzi chrześcijanina, to znaczy w prawie „Ducha, które daje
życie w Jezusie Chrystusie”: „miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany”.
Ma to znaczenie również dla chrześcijańskiego małżeństwa
i rodziny chrześcijańskiej: ich przewodnikiem i prawem jest Duch
Jezusa, rozlany w sercach przez sakrament małżeństwa. Jako kontynuacja chrztu z wody i Ducha, małżeństwo stawia na nowo przed
małżonkami chrześcijańskimi prawo ewangelicznej miłości, i wraz
z darem Ducha wpisuje ją głęboko w ich serca: miłość ich oczyszczona i zbawiona, jest owocem Ducha, który działa w sercach wierzących, będąc dla nich równocześnie podstawowym przykazaniem
życia moralnego, domagającym się odpowiedzialnej wolności.
Rodzina chrześcijańska jest w ten sposób ożywiona i kierowana
nowym prawem Ducha i w wewnętrznej komunii z Kościołem —
ludem królewskim — zostaje wezwana do przeżywania swej „służby” miłości wobec Boga i wobec braci.115
Dostrzec w każdym człowieku obraz Boga
Rodzina chrześcijańska, ożywiona i podtrzymywana nowym
przykazaniem miłości, żyje gościnnością, szacunkiem i służbą
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każdemu człowiekowi, w którym zawsze dostrzega godność osoby
i dziecka Bożego.
Winno się to dokonać przede wszystkim wewnątrz i dla dobra
małżeństwa oraz rodziny, poprzez codzienny trud tworzenia autentycznej wspólnoty osób, której podstawą jest i którą zasila wewnętrzna komunia miłości. Powinno to następnie rozwijać się w szerszym
kręgu wspólnoty kościelnej, w którą rodzina chrześcijańska jest
wpisana: dzięki miłości rodziny Kościół może i powinien nabrać
charakteru bardziej domowego, to znaczy bardziej rodzinnego, stając się w swoich stosunkach bardziej ludzkim i braterskim.
Miłość sięga dalej, aniżeli tylko do własnych braci w wierze:
„Każdy człowiek jest moim bratem”, ponieważ w każdym, a nade
wszystko w ubogim, słabym, cierpiącym i niesprawiedliwie traktowanym, miłość umie dostrzec oblicze Chrystusa i brata, którego ma
kochać i któremu ma służyć.
Ażeby służba człowiekowi była przeżyta przez rodzinę w stylu
ewangelicznym, należy gorliwie wcielać w życie to, co mówi Sobór
Watykański II: „By tego rodzaju praktyka miłości była i objawiała się w sposób nieposzlakowany, trzeba widzieć w bliźnim obraz
Boga, wedle którego został stworzony, oraz Chrystusa Pana, któremu rzeczywiście ofiaruje się, cokolwiek daje się potrzebującemu”.
Rodzina chrześcijańska, budując Kościół w miłości, oddaje się
na służbę człowiekowi i światu, urzeczywistniając prawdziwie ów
„postęp ludzki”, którego treść została zwięźle wyrażona w Orędziu
Synodu do rodzin: „Do was należy kształtowanie ludzi w miłości
i praktykowanie miłości we wszystkich odniesieniach do bliźnich
tak, aby miłość ogarniała całą wspólnotę, aby była przepojona poczuciem sprawiedliwości i szacunku dla innych, świadoma swej odpowiedzialności wobec całej społeczności”116.
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„Istnienie w Prawdzie i czynienie Prawdy”

