
Obchodzony w Kosciele i w świecie Rok Rodziny stanowi okazję, aby mając na uwadze List do
Rodzin Ojca Świętego Jana Pawła II podkreślić znaczenie rodziny w procesie wychowania
człowieka.

Tak jak "człowiek jest drogą Kościoła", tak również można powiedzieć, że "Rodzina jest drogą
Kościoła". Jest drogą posłannictwa i posługi. "Poprzez rodzinę toczą się dzieje człowieka, dzieje
zbawienia ludzkości". Znajduje się ona pośrodku zmagania pomiędzy dobrem a złem, między
życiem a śmiercią, między miłością a wszystkim co jest jej przeciwieństwem (Por. List nr 23).
"Rodzinom powierzone jest zadanie walki przede wszystkim o to, ażeby wyzwolić siły dobra,
których źródło znajduje się w Chrystusie Odkupicielu człowieka, aby te siły uczynić własnością
wszystkich rodzin" (Tamże).
Każdy z nas w rodzinie zdobywa pierwsze doświadczenia dobra i zła, miłości i nienawiści, a
także pierwsze przeżycia religijne. Religia jednak to nie tylko zespół wierzeń, zasad etycznych,
modlitw czy rytuałów. Religia to przede wszystkim sposób widzenia świata. Nie może ona
zmienić faktów w świecie, w którym żyjemy, ale może zmienić sposób w jaki te fakty widzimy.
Ten sposób widzenia świata wynosi się z domu rodzinnego. Katecheza szkolna może go jedynie
wzmocnić poprzez wychowanie religijne. Na czym polega wychowanie? Na to pytanie
odpowiada Ojciec św. tak: "nie można pominąć dwóch fundamentalnych prawd: po pierwsze, że
człowiek jest powołany do życia w prawdzie i miłości; po drugie, że każdy urzeczywistnia siebie
przez bezinteresowny dar z siebie. (...) Wychowanie jest więc przede wszystkim obdarzaniem
człowieczeństwem - obdarzaniem dwustronnym. Rodzice obdarzają swym dojrzałym
człowieczeństwem nowo narodzonego człowieka, a ten z kolei obdarza ich całą nowością i
świeżością człowieczeństwa, które z sobą przynosi świat" (List nr 16).<br>Rodzice są
pierwszymi i bezpośrednimi wychowawcami w stosunku do swoich dzieci dlatego, że są
rodzicami. "Wszyscy inni uczestnicy procesu wychowawczego (szkoła, Kościół) działają
poniekąd w imieniu rodziców, w oparciu o ich zgodę, a w pewnej mierze nawet na ich zlecenie"
(Tamże nr 16).<br>Podczas obrzędu ślubnego kapłan w imieniu Kościoła pyta nowożeńców:
"czy chcecie z miłością przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym was Bóg
obdarzy?" Miłość małżeńska wyraża się w wychowaniu jako prawdziwa miłość rodzicielska.
Dziedziną szczególnie wrażliwą na udział rodziców jest wychowanie religijno-moralne. Udział
Kościoła w tym procesie poprzez katechezę przynosi owoce jedynie w ścisłej współpracy z
rodziną. Ta współpraca jest konieczna szczególnie w naszym trudnym "polskim dzisiaj", gdyż
jesteśmy podatni na upadek ducha, a nasza tradycyjna religijność nie chroni nas przed
materializmem i relatywizmem etycznym. Część środowisk politycznych religię traktuje
instrumentalnie. W publicznych dyskusjach język religijny jest coraz częściej językiem
polityki.<br>W liście z okazji 950-lecia Opactwa Benedyktynów w Tyńcu Ojciec św. zwrócił
uwagę na jeszcze jeden moment: "Toczy się spór o tożsamość Europy, tożsamość Polski i jej
dziejów. Nie jest to spór często teoretyczny, gdyż chodzi tu wprost o człowieka, o jego
wewnętrzną prawdę i jego powołanie".<br>Drodzy Rodzice podejmijcie to zaproszenie,
podejmijcie to zadanie i włączcie się w trud formowania oblicza człowieka w prawdzie i
miłości!<br>Drodzy Duszpasterze, Katecheci i Katechetki, nie zapominajcie, że w szkole nie
jesteście ekspertami od spraw Bożych lecz jesteście świadkami spraw Bożych będącymi
całkowicie do dyspozycji waszych wychowanków, których kształtujecie w duchu
Ewangelii".<br>Drodzy nauczyciele i wychowawcy starajcie się o to, żeby "klimat Szkoły"
ułatwiał pracę waszym kolegom katechetom i katechetkom.<br>Drodzy młodzi przyjaciele, nie
dajcie się uwieść niektórym modnym a błędnym prądom religijnym i moralnym. Bądźcie
krytyczni. Uczestnictwo w katechezie szkolnej potraktujcie nie tylko jako wasz obowiązek ale
jako świadectwo wiary.
<li>Modlitwa Kościoła w Roku Rodziny jest modlitwą o wychowanie człowieka. Chciejmy w
nurt modlitwy włączyć się w naszych rodzinach, parafiach, szkołach, żeby poszerzała się
przestrzeń dobra. Szczególnie zapraszamy Was do uczestnictwa w Tygodniu Modlitw w intencji
Rodzin, który będzie miał miejsce w dniach od 2 do 9 października br. w naszych świątyniach i



2 Spis treściparafiach. "Niechaj Święta Rodzina, ikona i wzór każdej ludzkiej rodziny, pomoże każdemu
postępować w duchu Nazaretu. Niech pomoże każdej rodzinie pogłębić świadomość własnego
posłannictwa w społeczeństwie i Kościele przez słuchanie Słowa Bożego, modlitwę i braterskie
współżycie. Niech Maryja, Matka pięknej miłości i św. Józef Opiekun Odkupiciela, towarzyszą
wszystkim swą stałą opieką" (Jan Paweł II. List do Rodzin nr 23).


