Płodno rodziny winna by wiadoma swej nieustannej „twórczo ci”, cudownego owocu
Ducha Bo ego, który otwiera oczy serca na odkrywanie nowych potrzeb i cierpie naszego
społecze stwa, i który daje odwag podj cia ich oraz udzielenia na nie odpowiedzi. Przedstawiony obraz ukazuje rodzinom szerokie pole działania. Bardziej jeszcze ani eli opuszczenie dzieci, niepokoi dzisiaj marginalizacja społeczna i kulturowa, bole nie uderzaj ca starych,
chorych, upo ledzonych, narkomanów, byłych wi niów itd.
W ten sposób poszerza si niepomiernie horyzont ojcostwa i macierzy stwa rodzin chrze cija skich: ich miło płodna duchowo podejmuje wyzwanie tych i innych nagl cych potrzeb
naszych czasów. Chrystus Pan, wraz z rodzinami i przez nie, nadal ma „współczucie” dla
rzesz.

III. — UCZESTNICTWO W ROZWOJU SPOŁECZE STWA
Rodzina — pierwsz i ywotn komórk społecze stwa

42.

„Poniewa Stwórca wszechrzeczy ustanowił zwi zek mał e ski pocz tkiem i podstaw społeczno ci ludzkiej”, rodzina stała si „pierwsz i ywotn komórk społecze stwa”[105].

Rodzin ł cz ze społecze stwem ywotne i organiczne wi zi, stanowi ona bowiem jego podstaw i stale je zasila poprzez swe zadanie słu enia yciu: w rodzinie przecie rodz si obywatele i w niej znajduj pierwsz szkoł tych cnót społecznych, które stanowi o yciu i rozwoju samego społecze stwa.
W ten sposób na mocy swej natury i powołania, daleka od zamkni cia si w sobie, rodzina
otwiera si na inne rodziny i na społecze stwo, podejmuj c swoje zadanie społeczne.

ycie rodzinne jako do wiadczenie komunii i uczestnictwa

43.

To do wiadczenie komunii i uczestnictwa, które winno cechowa codzienne ycie
rodziny, stanowi jej pierwszy i podstawowy wkład na rzecz społecze stwa.
We wzajemnych stosunkach członkowie wspólnoty rodzinnej s inspirowani i kieruj si
„prawem bezinteresowno ci”, które szanuj c i umacniaj c we wszystkich i w ka dym godno osobist jako jedyn racj warto ci, przybiera posta serdecznego otwarcia si , spotkania
i dialogu, bezinteresownej gotowo ci słu enia, wielkodusznej słu by i gł bokiej solidarno ci.
W ten sposób umocnienie autentycznej i dojrzałej komunii osób w rodzinie, staje si pierwsz
i niezast pion szkoł ycia społecznego, przykładem oraz bod cem dla szerszych kontaktów
społecznych w duchu szacunku, sprawiedliwo ci, dialogu i miło ci.
Tak wi c — o czym przypomnieli Ojcowie Synodu — rodzina stanowi kolebk i najskuteczniejsze narz dzie humanizacji i personalizacji społecze stwa: współpracuje w pełni i w spo-

sób sobie tylko wła ciwy w budowaniu wiata, czyni c ycie naprawd ludzkim, zwłaszcza
przez to, e strze e, zachowuje i przekazuje cnoty oraz „warto ci”. W rodzinie — stwierdza
Sobór Watyka ski II — „ró ne pokolenia spotykaj si i pomagaj sobie wzajemnie w osi ganiu pełniejszej m dro ci yciowej oraz w godzeniu praw poszczególnych osób z wymaganiami ycia społecznego”[106].
Dzi ki temu, w obliczu społecze stwa zagro onego coraz wi ksz depersonalizacj i umasowieniem, a st d odczłowieczeniem i tym, e samo b dzie działa odczłowieczaj co, co w
efekcie przynosi negatywne skutki w tak licznych formach „ucieczki”, jakimi na przykład s
alkoholizm, narkomania, a nawet terroryzm — rodzina jeszcze dzisiaj posiada i wyzwala pot ne energie, które s zdolne wyrwa człowieka z anonimowo ci, podtrzyma w nim wiadomo godno ci własnej osoby, wzbogaci go gł bokim człowiecze stwem i wł czy , zachowuj c jego odr bno i niepowtarzalno , w tkank społecze stwa.

Zadanie społeczne i polityczne

44.

Cho społeczne zadanie rodziny wyra a si przede wszystkim w dziele prokreacji i
wychowania, w którym jest ona nie do zast pienia, nie mo e z pewno ci do tego jedynie si
ogranicza .

Dlatego rodziny — pojedyncze czy te poł czone w zwi zki — mog i powinny podejmowa
rozmaite dzieła słu by społecznej, zwłaszcza dla ubogich, a w ka dym razie na rzecz tych
osób i sytuacji, do których nie s w stanie dotrze organizacje dobroczynne i opieku cze powołane przez władze publiczne.
Wkład społeczny rodziny posiada sw własn specyfik , któr nale y lepiej pozna i w sposób bardziej zdecydowany uwzgl dnia , zwłaszcza w miar dorastania dzieci, anga uj c do
współpracy, na ile to mo liwe, wszystkich członków rodziny[107].
W szczególny sposób nale y podkre li wzrastaj ce w naszym społecze stwie znaczenie gocinno ci ze wszystkimi jej przejawami, od otwarcia na pro by braci drzwi własnego domu, a
bardziej jeszcze serca, a po konkretne zatroszczenie si o zapewnienie ka dej rodzinie własnego mieszkania, jako naturalnego rodowiska, które j zachowuje i pozwala jej wzrasta .
Nade wszystko rodzina chrze cija ska winna wsłuchiwa si w polecenie Apostoła: „Zaradzajcie potrzebom … Przestrzegajcie go cinno ci”[108], by na laduj c przykład Chrystusa i
dziel c Jego miło , umiała przyj potrzebuj cego brata: „Kto poda kubek wie ej wody do
picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego e jest uczniem, zaprawd , powiadam wam, nie
utraci swojej nagrody”[109].
Do zada społecznych rodziny nale y równie wyra anie opinii w formie interwencji politycznej: rodziny winny wi c zabiega jako pierwsze o to, a eby prawa i instytucje pa stwa nie
tylko nie naruszały praw i obowi zków rodziny; ale by je popierały i pozytywnie ich broniły.
W tym sensie rodziny powinny coraz lepiej sobie u wiadamia własn rol współtwórców tak
zwanej „polityki rodzinnej” oraz podejmowa odpowiedzialno za przemian społecze stwa:
w przeciwnym razie one pierwsze padn ofiar tego zła, na które patrzyły oboj tnie. Apel
Soboru Watyka skiego II o przezwyci anie etyki indywidualistycznej dotyczy równie rodziny jako takiej[110].

Społecze stwo w słu bie rodziny

45.

Je li wewn trzne powi zanie rodziny ze społecze stwem wymaga od niej otwarcia si
i uczestniczenia w yciu oraz rozwoju społecze stwa, to i przed społecze stwem ten wewn trzny zwi zek stawia równie wymaganie niezaniedbywania podstawowego zadania, którym jest okazywanie rodzinie szacunku i poparcia.
Z pewno ci rodzina i społecze stwo uzupełniaj si w funkcji obrony i rozwoju dobra
wszystkich ludzi i ka dego człowieka. Jednak społecze stwo, a mówi c ci lej pa stwo, winno uzna , e rodzina jest „społeczno ci ciesz c si własnym i pierwotnym prawem”[111], a
zatem, e jest ci le zobowi zane do przestrzegania w odniesieniu do rodziny zasady pomocniczo ci.
Pa stwo, w my l tej zasady, nie mo e i nie powinno pozbawia rodziny takich zada , które
równie dobrze mo e ona wypełni sama, lub w ramach dobrowolnego zrzeszenia rodzin; powinno natomiast popiera w sposób pozytywny i jak najbardziej pobudza odpowiedzialn
ich inicjatyw .
Władze publiczne przekonane o tym, e dobro rodziny stanowi warto niezast pion i nieodzown we wspólnocie obywateli, winny czyni wszystko co mo liwe celem zabezpieczenia
wszelkiej pomocy — gospodarczej, społecznej, pedagogicznej, politycznej, kulturalnej —
niezb dnej do tego, a eby rodziny mogły w sposób ludzki sprosta swoim odpowiedzialnym
zadaniom.

Karta praw rodziny

46. Ideał współpracy rodziny i społecze stwa we wzajemnym wspieraniu si i rozwoju
natrafia cz sto i w wymiarach bardzo powa nych na niebezpiecze stwo rozdziału czy wr cz
wzajemnego przeciwstawiania si .
W rezultacie — co nieustannie ujawniał Synod — sytuacja ogromnej liczby rodzin w ró nych
krajach jest bardzo skomplikowana, je li nie wprost krytyczna: instytucje i ustawy neguj w
sposób niesprawiedliwy nienaruszalne prawa rodziny i samej osoby ludzkiej, a społecze stwo
— dalekie od słu enia rodzinie — gwałtownie atakuje jej warto ci i wymagania. W ten sposób rodzina, która wedle zamysłu Bo ego jest podstawow komórk społecze stwa, podmiotem praw i obowi zków najpierw ze strony pa stwa, a nast pnie wszelkich innych wspólnot,
pada ofiar społecze stwa, ofiar opieszało ci jego interwencji, a bardziej jeszcze oczywistych jego niesprawiedliwo ci.
Dlatego te Ko ciół otwarcie i z moc broni praw rodziny przed niedopuszczalnymi uzurpacjami ze strony społecze stwa i pa stwa. W szczególno ci Ojcowie Synodu przypomnieli
nast puj ce prawa rodziny:
- prawo do istnienia i rozwoju jako rodziny, czyli prawo ka dego, zwłaszcza człowieka ubogiego, do zało enia rodziny i posiadania odpowiednich rodków do jej utrzymania;
- prawo do wypełniania własnej odpowiedzialno ci w zakresie przekazywania ycia i wychowania dzieci;

- prawo do intymno ci ycia mał e skiego i rodzinnego;
- prawo do stało ci wi zi i instytucji mał e stwa;
- prawo do wyznawania własnej wiary i stawania w jej obronie;
- prawo do wychowania dzieci wedle własnych tradycji i warto ci religijnych i kulturowych,
przy pomocy koniecznych rodków, narz dzi oraz instytucji;
- prawo do uzyskania zabezpieczenia fizycznego, społecznego, politycznego, ekonomicznego,
zwłaszcza dla ubogich i chorych;
- prawo do mieszkania, pozwalaj cego na godziwe ycie rodzinne;
- prawo do wypowiedzi i przedstawicielstwa wobec publicznych władz gospodarczych, społecznych i kulturalnych oraz władz ni szego szczebla, b d bezpo rednio, b d za po rednictwem stowarzysze ;
- prawo do zrzeszania si z innymi rodzinami i instytucjami celem wła ciwego i gorliwego
wypełnienia swych zada ;
- prawo do ochrony nieletnich poprzez odpowiednie instytucje i prawodawstwo przed szkodliwymi rodkami farmakologicznymi, pornografi , alkoholizmem itp.;
- prawo do godziwej rozrywki, która słu yłaby równie warto ciom rodziny;
- prawo osób starszych do godziwego ycia i umierania w sposób godny człowieka;
- prawo do emigrowania całej rodziny w poszukiwaniu lepszych warunków ycia[112].
Stolica Apostolska, podejmuj c wyra ne yczenie Synodu, zajmie si pogł bieniem tych sugestii, opracowuj c „kart praw rodziny” celem przedło enia jej zainteresowanym rodowiskom i władzom.

Łaska i odpowiedzialno

rodziny chrze cija skiej

47. Społeczne zadanie wła ciwe ka dej rodzinie, z nowego i odr bnego tytułu, odnosi si
do rodziny chrze cija skiej, zbudowanej na fundamencie sakramentu mał e stwa. Obejmuj c
ludzk rzeczywisto miło ci mał e skiej z tym wszystkim, co ona zawiera, sakrament uzdalnia oraz zobowi zuje chrze cija skich mał onków i rodziców do ycia odpowiadaj cego powołaniu ludzi wieckich, a wi c do tego, by „szukali Królestwa Bo ego zajmuj c si sprawami wieckimi i kieruj c nimi po my li Bo ej”[113].
Zadanie społeczne i polityczne wchodzi w zakres tego królewskiego posłannictwa czy słu by,
w której mał onkowie chrze cija scy uczestnicz na mocy sakramentu mał e stwa, otrzymawszy jednocze nie przykazanie, od którego nie mog si uchyli , oraz łask , która ich
wspomaga i o ywia.
W ten sposób rodzina chrze cija ska jest powołana do zło enia wobec wszystkich wiadectwa wielkodusznego i bezinteresownego oddania si problemom społecznym, poprzez „stawianie na pierwszym miejscu” ubogich i zepchni tych na margines. Na laduj c przeto Chrystusa w szczególnym umiłowaniu wszystkich ubogich, musi ona specjalnie wzi sobie do
serca los ludzi głodnych, biednych, starych, narkomanów i pozbawionych rodziny.

O nowy ład mi dzynarodowy

48.

Wobec wiatowego wymiaru, jaki charakteryzuje dzisiaj ró ne problemy społeczne,
rodzina staje wobec zupełnie nowego rozszerzenia zakresu zada , które ma wypełni dla rozwoju społecze stwa: chodzi tu tak e o współprac w tworzeniu nowego ładu mi dzynarodowego, poniewa tylko w ramach wiatowej solidarno ci mo na rozpatrywa i rozwi zywa
ogromne i dramatyczne problemy sprawiedliwo ci w wiecie, wolno ci ludów i pokoju dla
ludzko ci.
Duchowa komunia rodzin chrze cija skich, zakorzenionych we wspólnej wierze i nadziei,
o ywionych miło ci , stanowi wewn trzn energi , która rodzi i szerzy sprawiedliwo , pojednanie, braterstwo i pokój mi dzy lud mi. Jako „mały Ko ciół”, rodzina chrze cija ska jest
powołana na podobie stwo „wielkiego Ko cioła” do tego, a eby by dla wiata znakiem jedno ci i w ten sposób pełni sw rol prorock , wiadcz c o Królestwie i pokoju Chrystusowym, do którego zd a cały wiat.
Rodziny chrze cija skie b d mogły tego dokona zarówno poprzez dzieło wychowania, daj c dzieciom wzór ycia opartego na takich warto ciach, jak prawda, wolno , sprawiedliwo i miło , jak te przez czynne i odpowiedzialne zaanga owanie si na rzecz autentycznie Judzkiego dorastania społecze stwa i jego instytucji, czy wreszcie przez popieranie na
ró ny sposób stowarzysze specjalnie powołanych do zajmowania si problemami ładu mi dzynarodowego.

IV. — UCZESTNICTWO W YCIU I MISJI KO CIOŁA
Rodzina w tajemnicy Ko cioła

49.

Do zasadniczych zada rodziny chrze cija skiej nale y równie zadanie ko cielne:
jest ona powołana do budowania Królestwa Bo ego w dziejach, poprzez udział w yciu i posłannictwie Ko cioła.
A eby lepiej zrozumie podstawy, tre ci i cechy charakterystyczne tego uczestnictwa, nale y
zgł bi wielorakie i mocne wi zy wzajemnie ł cz ce Ko ciół i rodzin chrze cija sk , tworz ce z niej niejako „Ko ciół w miniaturze” (Ecclesia domestica)[114], i sprawiaj ce, e jest
ona swego rodzaju ywym odbiciem i historycznym ukazaniem tajemnicy Ko cioła.
To nade wszystko Matka-Ko ciół rodzi, wychowuje, buduje rodzin chrze cija sk , wypełniaj c wobec niej zbawcz misj otrzyman od Pana. Głosz c Słowo Bo e, Ko ciół objawia
rodzinie chrze cija skiej jej prawdziw to samo , to, czym ona jest i czym powinna by
wedle zamysłu Pana; sprawuj c sakramenty, Ko ciół wzbogaca i umacnia rodzin chrze cija sk łask Chrystusow , a eby j u wi ci na chwał Ojca; poprzez głoszenie z now moc
nowego przykazania miło ci Ko ciół pobudza i prowadzi rodzin chrze cija sk do słu by
miło ci, aby na ladowała i prze ywała t sam miło oddania i ofiary, któr Chrystus ywi
dla całej ludzko ci.
Ze swej strony rodzina chrze cija ska jest do tego stopnia wpisana w tajemnic Ko cioła, e
staje si , na swój sposób, uczestnikiem zbawczego posłannictwa samego Ko cioła: mał onkowie i rodzice chrze cija scy, na mocy sakramentu „we wła ciwym sobie stanie i porz dku

