
Święto Świętej Rodziny 29 grudnia 2019 roku 

Drodzy Kapłani i Osoby konsekrowane! 

Drodzy Małżonkowie, Rodzice, Dziadkowie! Ukochane Dzieci! 

Drodzy Bracia i Siostry! 

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie! W każdym położeniu dziękujcie, taka jest 

bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was (1 Tes 5,16-18). 

Na progu nowego 2020 r., w Święto Świętej Rodziny ‒ Jezusa, Maryi i Józefa, inspirowani 

słowami św. Pawła, pragniemy wejść w ducha radości i modlitewnej wdzięczności. Przede 

wszystkim dziękujemy Jedynemu Bogu w Najświętszej Trójcy za wspaniały dar, którym jest 

RODZINA ‒ szczególne miejsce objawienia Bożej miłości! Dziękujemy Panu Bogu za czas 

łaski, którym był ROK ŚWIĘTOŚCI MAŁŻEŃSTWA I RODZINY. Świadczymy słowami 

św. Jana Apostoła: „cośmy usłyszeli o Słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co 

patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce ‒ bo życie objawiło się” (1 J 1,1-2a). Rzeczywiście, 

w tym roku Boże Życie objawiło się w wielu małżeństwach, które mówiły „tak” wzajemnej, 

jedynej i nierozerwalnej aż do śmierci miłości.  Są to rodziny, które pomimo różnorodnych 

trudności nadal są „światłem dla świata” (por. Mt 5,13). Widzieliśmy również siłę łaski 

Bożej  wśród wielu starszych, samotnych i chorych, którzy odważnie niosą swój krzyż i 

uczestniczą w ten sposób w Paschalnej Tajemnicy naszego Zbawiciela. 

Dziękujemy za świadectwo wszystkim tym, którzy pomimo trudności w życiu małżeńskim, 

czasem nawet porzuceni przez małżonka, pozostają wierni ślubowaniu małżeńskiemu, a przez 

to ‒ samemu Bogu. Jesteśmy przekonani, że ta wierność przyniesie wspaniałe owoce w 

waszym życiu i życiu waszych dzieci, które w tej postawie miłości mogą ujrzeć żywego 

Chrystusa. Cieszymy się również, że są rodzice, którzy wracają z pracy za granicą, aby być 

razem w swoich rodzinach. Jest to bardzo ważne dla budowania jedności małżeńskiej i 

wychowywaniu dzieci. 

Głębokim przeżyciem tego roku była peregrynacja (nawiedzanie) Obrazu Świętej Rodziny w 

naszych domach. Dzięki niej wiele rodzin uświadomiło sobie swoją szczególną wartość i 

jednocześnie zapragnęło pójść w życiu za wzorem pozostawionym nam przez Pana Jezusa, 

Matkę Bożą i świętego Józefa. Ponadto doświadczenie to pokazało, że taka inicjatywa 

duszpasterska jest doskonałą okazją do odprawienia liturgii domowej i spotkania się z 

Waszymi duszpasterzami. Zachęcamy Was do dalszego korzystania z tego daru. 

Jesteśmy wdzięczni Bogu za wiele przeprowadzonych rekolekcji, dni skupienia, w tym 

obchodów „Dnia rodziny” w  parafiach. 

Z całą pewnością wielką manifestacją Bożego Życia był Ogólnoukraiński Marsz na rzecz 

ochrony praw dzieci i rodzin, który odbył się na ulicach stolicy oraz w wielu innych miastach, 

a przede wszystkim – Ogólnoukraiński Kongres Rodzin w Szargorodzie i Winnicy. Któż 

może wyrazić głębokie przeżycia uczestników Drogi Krzyżowej w Szargorodzie? Ileż 

natchnień do życia w łasce i służenia  rodzinie otrzymali uczestnicy sobotnich konferencji? 

Pozostają w pamięci także te poruszające doświadczenia w niedzielę, na zakończenie 

Kongresu – w szczególności Liturgia pod przewodnictwem przedstawiciela Ojca Świętego, 

Nuncjusza Apostolskiego na Ukrainie, abp. Claudio Gugerottiego. Nasz Pan w Najświętszym 

Sakramencie przeszedł przez miasto, ale w pewnym sensie przeszedł przez nasze życie, przez 

nasze domy, naszą Ojczyznę. Wierzymy, że to przejście Pana przyniesie obfite owoce. Mamy 



również nadzieję, że to wydarzenie zapoczątkowało swoistą tradycję duszpasterską i 

ewangelizacyjną. 

Jesteśmy głęboko świadomi, że mimo iż „Rok Świętości Małżeństwa i Rodziny” się kończy, 

nasza troska i walka o małżeństwo i rodzinę się nie kończą. Ponieważ małżeństwo i rodzina to 

droga Kościoła i misja, poprzez którą Kościół ewangelizuje, więc w naszej duszpasterskiej 

trosce pozostają one najważniejszym zadaniem. 

Miniony rok pokazał, jak wielka jest potrzeba odczuwania wspólnoty chrześcijańskiej, która 

jest najlepszym wsparciem dla rodziny. Zjednoczeni w Imię naszego Zbawiciela razem 

możemy zrobić znacznie więcej niż każdy z nas, nawet bardzo obdarowany, osobno. 

Wspólnota chrześcijańska, w której sprawowane są sakramenty Kościoła, jest dla każdej 

rodziny, jak łono matki, przez które dojrzewamy do „nowych narodzin”. „To Matka Kościół 

rodzi, pielęgnuje, buduje rodzinę chrześcijańską, wypełniając  zbawczą misję otrzymaną od 

Pana„ (Familiaris Consortio 49). 

Dlatego gorąco zachęcamy pasterzy do kontynuowania i starannego pielęgnowania każdej 

formy opieki duszpasterskiej w swoich parafiach. W szczególności zachęcamy do korzystania 

z tych ruchów i wspólnot, które Matka Kościół potwierdziła i pobłogosławiła, takich jak 

Domowy Kościół Ruchu Światło – Życie, Ruch Rodzin Nazaretańskich, Odnowa w Duchu 

Świętym, Droga Neokatechumenalna, Wspólnota Małżeństw w kryzysie „Sychar”, Spotkania 

Małżeńskie i inne. 

Zainspirowani  przeżyciami  tego roku,  zachęcamy was do dalszego pogłębiania  życia 

chrześcijańskiego poprzez codzienną wspólną modlitwę, czytanie słowa Bożego, przeżywanie 

świętych sakramentów, uczestnictwo we wspólnotach formacyjnych oraz różnorodnych  

rekolekcjach i spotkaniach. Zawsze szukajcie woli Boga w waszym życiu, a Pan będzie 

uświęcać wasze małżeństwa i rodziny. 

Drogie Rodziny! Chcielibyśmy wyrazić naszą wielką wdzięczność za to, że wielokrotnie w 

tym roku słyszeliśmy świadectwa o działaniu Boga w waszym codziennym życiu. Jest to 

wielki dar dla nas, duszpasterzy, a także dla całego Kościoła. 

Wszystkie powołania rodzą się z życia wiarą w rodzinie, także  powołania do kapłaństwa i 

życia konsekrowanego. Z pewnością wszyscy rozumiemy, jak są one ważne dla każdej 

rodziny i całego społeczeństwa ukraińskiego. Dlatego ogłaszamy następny 2020 rok Rokiem 

Modlitwy o Powołania i Świętość Kapłanów oraz Osób Konsekrowanych. Prosimy o usilną i 

trwałą modlitwę w tej intencji. Zachęcamy również do ofiarowania waszych trudów i 

cierpień. Wszyscy będziemy szczęśliwsi, gdy Kościół będzie się cieszył licznymi i świętymi 

kapłanami, siostrami zakonnymi, i zakonnikami. 

Za kilka minut  będziecie odnawiać wasze przyrzeczenia małżeńskie, a Pan Bóg napełni 

wasze serca swoją łaską i miłością. Zapraszamy wszystkich, którzy zawarli  sakrament 

małżeństwa, obecnych tutaj w parach lub osobno,  aby otworzyli na nowo swoje serce dla 

Pana – jedynego źródła Miłości. 

Z serca Wam błogosławimy w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego! 

Biskupi zebrani na 53. sesji plenarnej 

Rzymskokatolickiej Konferencji Episkopatu Ukrainy 
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List ma być odczytany wraz z obrzędem wyznania wiary i odnowienia przyrzeczeń 

małżeńskich we wszystkich parafiach Ukrainy, w niedzielę Świętej Rodziny 29 grudnia 

2019 roku. 

Bezpośrednio po przeczytaniu Listu następuje Wyznanie Wiary oraz odnowienie przyrzeczeń 

małżeńskich. Jeśli pozwalają warunki, kapłan zaprasza małżeństwa, związane więzią 

sakramentalną, wraz z ich dziećmi, aby wyszli na środek kościoła, bądź podeszli bliżej 

ołtarza. Należy również zaprosić tych, których mąż lub żona nie są w danym momencie obecni 

w kościele aby również i odnowili swoje przyrzeczenia. Później zwraca się do nich 

następującymi słowami: 

  

Kapłan:                 Drodzy Małżonkowie podejdźcie teraz blisko do siebie. Niech również 

podejdą do Was Wasze Dzieci. Niech podejdą również Ci małżonkowie których 

współmałżonek nie jest obecny. Wpatrzeni w ołtarz, który oznacza Chrystusa i wspominając 

swój własny Chrzest, odpowiadajcie teraz głośno, na moje pytania: 

Kapłan:   Czy wierzysz w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? 

Wszyscy wierni:     Wierzę. 

Kapłan:  Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Jego Syna Jedynego, a naszego Pana, 

narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i 

zasiada po prawicy Ojca? 

Wszyscy wierni:     Wierzę. 

Kapłan:                 Czy wierzysz w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, obcowanie 

Świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? 

Wszyscy wierni:     Wierzę. 

Kapłan:                 Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest 

naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. 

 Po Wyznaniu Wiary następuje odnowienie Sakramentu Małżeństwa. 

Kapłan zwraca się do Małżonków i ich Dzieci następującymi słowami: 

 Kapłan:               Teraz drodzy Małżonkowie, tak jak podczas zawarcia Sakramentu 

Małżeństwa, na znak, że coraz doskonalej chcecie wypełniać swoje święte zobowiązania, 

podajcie sobie prawe dłonie. Na Waszych złączonych dłoniach, niech położą dłonie Wasze 

Dzieci, które są Darem Boga i owocem Waszej wiernej miłości. 

Patrząc wzajemnie na siebie lub myśląc o nieobecnym współmałżonku odpowiadajcie w 

obecności Boga, na pytania, które Wam zadam w imieniu Kościoła. 



Kapłan:               Czy chcecie coraz doskonalej miłować się wzajemnie, biorąc za wzór 

Świętą Rodzinę z Nazaretu, w której objawiła się najpełniej obecność i posłuszeństwo 

Chrystusa, pokora i ufność Maryi oraz wiara i sprawiedliwość św. Józefa. 

Małżonkowie:     Chcemy. 

Kapłan:               Czy chcecie okazując zaufanie Bogu, który Was umiłował, otwierać się 

wielkodusznie na Dar nowego życia, którym Was Bóg obdarzy oraz okazywać sobie coraz 

głębszy szacunek i żyć w doskonałej wierności małżeńskiej? 

Małżonkowie:     Chcemy. 

Kapłan:               Czy chcecie wspierać się wzajemnie w codziennym niesieniu 

Chrystusowego krzyża, w troskach i radościach, w zdrowiu i chorobie, służąc sobie z serca, 

modląc się razem i za siebie, aż do końca Waszego życia? 

Małżonkowie:     Chcemy. 

Kapłan:               Bóg Wszechmogący, od którego pochodzą nasze dobre pragnienia, niech 

umocni Waszą wolę i wspiera Was łaską, abyście wiernie wypełniali święte ślubowania 

Sakramentu Małżeństwa, dzisiaj ponowione, wielkodusznie otwierali się na dar życia, którym 

Was Bóg obdarzy i z radością weszli do życia wiecznego. 

Małżonkowie:     Amen. 

 Potem następuje modlitwa wiernych. Byłoby dobrze, gdyby przedstawiciele kilku rodzin 

(młodzi z dziećmi, w średnim wieku i starsi) przeczytali odpowiednie prośby. 

Przedstawiciele rodzin parafialnych (młodzi ludzie z dziećmi, w średnim wieku i starsi) 

również przynoszą dary na ołtarz. 

Pod koniec Mszy Świętej kapłan udzieli błogosławieństwa, wyciągając ręce nad 

zgromadzonymi rodzinami. 

Uwaga: 

W uroczystość Bożego Narodzenia i Świętego Stefana podczas ogłoszeń parafialnych trzeba 

zachęcać wiernych, aby w najbliższą niedzielę Świętej Rodziny przyszli do świątyni z całą 

rodziną, ponieważ otrzymają specjalne błogosławieństwo na nowy Rok Pański 2020. 

Byłoby dobrze, by po ogłoszeniach parafialnych, przed błogosławieństwem, osoba z 

wielodzietnej rodziny dała krótkie (około 10 minut) świadectwo żywej wiary o życiu 

małżeńskim i otwartości na potomstwo (np. Kościół Domowy, Neokatechumenat, Odnowa w 

Duch Święty, Ruch Rodzin Nazaretańskich lub z innej wspólnoty parafialnej). Trzeba zwrócić 

uwagę, żeby to nie był teoretyczny wykład czy moralizacja, a jedynie osobiste świadectwo. 

 


