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Komunia z Bogiem to jedno z okre�leñ pe³ni chrze�cijañskiego ¿ycia. Nieco
upraszczaj¹c sprawê mo¿na powiedzieæ, ¿e oznacza ona �wiêto�æ, chocia¿ akcen-
tuje przede wszystkim jej teologalny wymiar1. Ko�ció³ na Soborze Watykañskim
II wypowiedzia³ siê w sposób jednoznaczny na temat powo³ania do �wiêto�ci:

[�] wierni ka¿dego stanu i zawodu powo³ani s¹ do pe³ni ¿ycia chrze�cijañskiego oraz
doskona³ej mi³o�ci2.

Z powy¿szego wynika, ¿e wszyscy „chrze�cijanie zachêcani s¹ i zobowi¹za-
ni do osi¹gania �wiêto�ci i doskona³o�ci w³asnego stanu” (KK, 42). Jest rzecz¹
jasn¹, ¿e miar¹ �wiêto�ci, doskona³o�ci chrze�cijañskiej, a zatem miar¹ komunii
z Bogiem jest mi³o�æ. Im wiêkszy rozwój mi³o�ci, tym wiêkszy postêp na drodze

do komunii z Bogiem3. Skoro ka¿dy ochrzczony jest powo³any przez Boga do
�wiêto�ci to jest rzecz¹ oczywist¹, ¿e dotyczy to równie¿ tych chrze�cijan, któ-
rzy zawarli sakramentalny zwi¹zek ma³¿eñski. Jan Pawe³ II stwierdzi³, ¿e:

Wszyscy ma³¿onkowie s¹ powo³ani do �wiêto�ci w ma³¿eñstwie wed³ug woli Boga,
a to powo³anie realizuje siê w miarê, jak osoba ludzka potrafi odpowiedzieæ na przy-
kazanie Bo¿e, o¿ywiona spokojn¹ ufno�ci¹ w ³askê Bo¿¹ i we w³asn¹ wolê4.
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1 Por. Ró¿ne ujêcia pe³ni chrze�cijañskiego ¿ycia, w: J. Gogola, Teologia komunii z Bogiem,
Kraków 2003, s. 101-108.

2 Sobór Watykañski II, Lumen gentium, 40, dalej skrót: KK.
3 Por. A. Marchetii, Zarys teologii ¿ycia duchowego, cz. 1, Kraków 1996, s. 49-54.
4 Jan Pawe³ II, Familiaris consortio, 34, dalej skrót: FC.
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Niemniej jednak sakrament ma³¿eñstwa implikuje specyfikê d¹¿enia do �wiêto-
�ci przez ma³¿onków. Jan Pawe³ II ujmuje to w nastêpuj¹cy sposób:

[�] w³a�ciwym �ród³em i pierwotnym �rodkiem u�wiêcenia ma³¿eñstwa i rodziny
chrze�cijañskiej jest sakrament ma³¿eñstwa, który podejmuje i rozwija ³askê u�wiê-
caj¹c¹ chrztu (FC, 56).

Pierwszorzêdnym celem niniejszego przed³o¿enia jest przedstawienie ma³-
¿eñstwa jako drogi prowadz¹cej do komunii z Bogiem. W zwi¹zku z powy¿-
szym autor podda³ analizie tre�æ adhortacji Jana Paw³a II Familiaris consortio.

Ca³o�æ refleksji zosta³a podzielna na kilka czê�ci, wzorowanych na poszczegól-
nych fragmentach adhortacji. W niniejszej pracy ukazano wpierw Bo¿y zamys³
wzglêdem ma³¿eñstwa, a nastêpnie poszczególne zadania ma³¿eñstwa oraz ich
realizacjê. Wnioski z przeprowadzonych badañ zosta³y zamieszczone w zakoñ-
czeniu.

BO¯Y ZAMYS£ WZGLÊDEM MA£¯EÑSTWA

Ma³¿eñstwo to przymierze, dziêki któremu mê¿czyzna i kobieta tworz¹ ze
sob¹ wspólnotê ¿ycia nakierowan¹, ze swej natury, na dobro ma³¿onków5. Pa-
pie¿ przypomnia³, ¿e Bóg stworzy³ cz³owieka na swój obraz i podobieñstwo (por.
Rdz 1,26n.), a powo³uj¹c go do istnienia z mi³o�ci, powo³a³ go jednocze�nie do

mi³o�ci. Bóg wpisa³ w cz³owieczeñstwo mê¿czyzny i kobiety zdolno�æ i zarazem
odpowiedzialno�æ za mi³o�æ i wspólnotê (por. FC, 11). Znakiem i obrazem przy-
mierza ³¹cz¹cego Boga z ludem wybranym sta³a siê mi³o�æ ma³¿eñska, za� nie-
wierno�æ ludu wobec Boga zosta³a nazwana cudzo³óstwem (por. FC, 12). Komu-

nia miêdzy Bogiem i lud�mi ostatecznie wype³ni³a siê w Jezusie Chrystusie,
który z mi³o�ci odda³ siebie ludzko�ci poprzez Wcielenie oraz �mieræ na krzy¿u.
W Jego ofierze ods³oni³ siê Bo¿y zamys³ wpisany w cz³owieczeñstwo mê¿czy-
zny i kobiety. Ma³¿eñstwo ochrzczonych sta³o siê faktycznym znakiem przymie-
rza zawartego we krwi Chrystusa: poprzez mi³o�æ ma³¿eñsk¹ ma³¿onkowie
„uczestnicz¹ i s¹ powo³ani do prze¿ywania samej mi³o�ci Chrystusa, ofiaruj¹ce-
go siê na krzy¿u” (FC, 13). Przez chrzest ma³¿onkowie s¹ w³¹czeni w sposób
niezniszczalny w przymierze oblubieñcze Chrystusa z Ko�cio³em, a na mocy
sakramentalnego charakteru ma³¿eñstwa ich zwi¹zek staje siê jeszcze bardziej
nierozerwalnym:

Poprzez sakramentalny znak ich wzajemna przynale¿no�æ jest rzeczywistym obrazem
samego stosunku Chrystusa do Ko�cio³a (FC, 13).

5 �Nikt z ma³¿onków nie u�wiêca siê i zbawia sam, a tak¿e nie potêpia siê sam, zawsze bo-
wiem poci¹ga za sob¹ wspó³ma³¿onka: ku �wiêto�ci albo ku potêpieniu�. M. Chmielewski, 101

pytañ o ¿ycie duchowe, Lublin 1999, s. 137.
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Wed³ug Jana Paw³a II ma³¿onkowie uosabiaj¹ to, co siê dokona³o na krzy¿u,
s¹ dla siebie i dla dzieci �wiadkami zbawienia. Ma³¿eñstwo, jak ka¿dy sakrament,
jest �pami¹tk¹, uobecnieniem i proroctwem tego zbawczego dzie³a� (FC, 13)6.
W dziele zbawienia ma³¿onkowie uczestnicz¹ we dwoje, st¹d te¿ pierwszym
skutkiem ma³¿eñstwa jest

[�] chrze�cijañska wiê� ma³¿eñska, komunia dwojga typowo chrze�cijañska, ponie-
wa¿ przedstawia tajemnicê Wcielenia Chrystusa i tajemnicê Jego Przymierza (FC, 13).

Jan Pawe³ II zauwa¿y³ tak¿e, ¿e uczestnictwo ma³¿onków w ¿yciu Chrystusa
posiada swoj¹ specyfikê, poniewa¿

[�] mi³o�æ ma³¿eñska zawiera jak¹� ca³kowito�æ, w któr¹ wchodz¹ wszystkie ele-
menty osoby � impulsy cia³a i instynktu, si³a uczuæ i przywi¹zania, d¹¿enie ducha
i woli. Mi³o�æ zmierza do jedno�ci g³êboko osobowej, która nie tylko ³¹czy w jedno
cia³o, ale prowadzi do tego, by by³o tylko jedno serce i jedna dusza (FC, 13).

Papie¿ przypomnia³, ¿e mi³o�æ wymaga

[�] nierozerwalno�ci i wierno�ci w ca³kowitym wzajemnym obdarowaniu i otwiera
siê ku p³odno�ci (FC, 13).

Mi³o�æ ma³¿eñska uzdalnia ma³¿onków do najwiêkszego oddania:

[�] ma³¿onkowie oddaj¹c siê sobie, wydaj¹ z siebie now¹ rzeczywisto�æ-dziecko,
¿ywe odbicie ich mi³o�ci, trwa³y znak jedno�ci ma³¿eñskiej oraz ¿yw¹ i nieroz³¹czn¹
syntezê ojcostwa i macierzyñstwa (FC, 14).

Mi³o�æ ma³¿onków ma siê staæ dla dzieci widzialnym znakiem mi³o�ci Boga
Ojca (por. FC, 14). Ma³¿eñstwo i rodzina buduj¹ Ko�ció³, gdy¿ ma³¿eñstwo
chrze�cijañskie stanowi naturalne �rodowisko, w którym dokonuje siê w³¹czenie
dziecka do wspólnoty Ko�cio³a7.

Przedstawiony przez Jana Paw³a II Bo¿y zamys³ wzglêdem ma³¿eñstwa, sam
w sobie stanowi wezwanie ma³¿onków do d¹¿enia do osobistej �wiêto�ci. O po-
wy¿szym �wiadczy: ukierunkowanie ma³¿eñstwa ku dobru wzajemnemu; powo-
³anie ka¿dego z ma³¿onków do mi³o�ci; uczestniczenie przez mi³o�æ w ofiarnej
mi³o�ci Chrystusa Ukrzy¿owanego; szczególne w³¹czenie w przymierze oblu-

6 �Jako pami¹tka, sakrament daje im ³askê i zadanie upamiêtniania wielkich dzie³ Bo¿ych
i �wiadczenia o nich wobec swych dzieci; jako uobecnienie, daje im ³askê i zadanie wprowadzania
w ¿ycie, wzajemnie wobec siebie i wobec dzieci, wymogów mi³o�ci, która przebacza i darzy odku-
pieniem; jako proroctwo daje im ³askê i zadanie ¿ycia i �wiadczenia o nadziei przysz³ego spotka-
nia z Chrystusem� (FC, 13).

7 �W ma³¿eñstwie i w rodzinie wytwarza siê ca³y zespó³ miêdzyosobowych odniesieñ: oblu-
bieñczo�æ, ojcostwo-macierzyñstwo, synostwo, braterstwo, poprzez które ka¿da osoba wchodzi do
�rodziny ludzkiej� i do �rodziny Bo¿ej�, któr¹ jest Ko�ció³� (FC, 15).
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bieñcze Chrystusa z Ko�cio³em, bycie sta³ym przypomnieniem tego, co dokona-
³o siê na krzy¿u; uczestniczenie we dwoje w dziele zbawienia; bycie �wiadkami
zbawienia; trwanie w komunii dwojga przedstawiaj¹cej tajemnicê Wcielenia
i Chrystusowego Przymierza; zmierzanie w mi³o�ci do jedno�ci g³êboko osobo-
wej; p³yn¹ca z mi³o�ci konieczno�æ troski o wierno�æ i nierozerwalno�æ; otwar-
cie ku p³odno�ci. Bez kierowania siê w ¿yciu prawami mi³o�ci, wype³nienie przez
ma³¿onków Bo¿ego zamys³u nie bêdzie mo¿liwe do wykonania.

ZADANIA RODZINY CHRZE�CIJAÑSKIEJ

Wed³ug Bo¿ego zamys³u rodzina zosta³a utworzona jako „g³êboka wspólno-
ta ¿ycia i mi³o�ci”8 i powinna d¹¿yæ do tego, aby tak¹ staæ siê w ca³ej pe³ni. „Isto-
ta i zadania rodziny s¹ ostatecznie okre�lone przez mi³o�æ” (FC, 17). Realizacja
konkretnych zadañ rodziny jest zawsze wype³nianiem pos³annictwa mi³o�ci. Za-
równo tworzenie wspólnoty osób, jak i s³u¿ba ¿yciu, udzia³ w rozwoju spo³eczeñ-
stwa oraz uczestniczenie w ¿yciu i pos³annictwie Ko�cio³a maj¹ byæ inspirowane
mi³o�ci¹ i ni¹ przenikniête.

1. Tworzenie wspólnoty osób

Tworzenie wspólnoty osób wymaga wiernego prze¿ywania komunii i jej sta-
³ego rozwoju. Wewnêtrzn¹ zasad¹, trwa³¹ moc¹ i celem ostatecznym tego zada-
nia jest mi³o�æ. Tak, jak bez mi³o�ci rodzina nie jest wspólnot¹ osób, tak samo

bez mi³o�ci nie mo¿e ona ¿yæ, wzrastaæ i doskonaliæ siê jako wspólnota osób (por.

FC, 18). Pierwsz¹ komuni¹ staje siê komunia miêdzy ma³¿onkami. Sakrament
ma³¿eñstwa tê komuniê prowadzi do doskona³o�ci. Dziêki darowi Ducha �wiê-
tego ma³¿onkowie maj¹ z ka¿dym dniem zmierzaæ ku coraz g³êbszej wiêzi ze
sob¹. Ma ona realizowaæ siê na ró¿nych poziomach: na poziomie zwi¹zku cia³,
charakterów, serc, umys³ów i d¹¿eñ, zwi¹zku dusz, ukazuj¹c w ten sposób Ko-
�cio³owi i �wiatu now¹ komuniê mi³o�ci jako dar ³aski Chrystusowej (por. FC,

19). Komunia ma³¿eñska posiada charakter nierozerwalny i wymaga pe³nej wier-
no�ci ma³¿onków: nierozerwalno�æ ma³¿eñstwa znajduje swoj¹ ostateczn¹ praw-
dê w zamy�le Bo¿ym wyra¿onym w Objawieniu: Bóg chce nierozerwalno�ci ma³-
¿eñstwa i daje j¹ jako owoc, jako znak i wymóg mi³o�ci absolutnie wiernej, któ-
r¹ On darzy cz³owieka i któr¹ Chrystus Pan ¿ywi dla swego Ko�cio³a (por. FC,

20). Ma³¿onkowie chrze�cijañscy uczestnicz¹ w nierozerwalno�ci � tej samej,

która ³¹czy Chrystusa z Ko�cio³em jako swoj¹ oblubienicê. Przez swoj¹ wierno�æ

8 Sobór Watykañski II, Gaudium et spes, 12, dalej skrót: KDK.
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staj¹ siê znakiem tej niestrudzonej wierno�ci, któr¹ Bóg i Jezus Chrystus mi³uj¹
wszystkich ludzi i ka¿dego cz³owieka (por. FC, 20). Rodzina chrze�cijañska ma
do�wiadczaæ nowej, szczególnej komunii, która udoskonala i wzmacnia natural-
n¹, ludzk¹ komuniê. Jan Pawe³ II zauwa¿y³, ¿e Objawienie i w³a�ciwe urzeczy-
wistnienie komunii ko�cielnej ma miejsce w rodzinie chrze�cijañskiej, która rów-
nie¿ z tego powodu mo¿e i powinna nazywaæ siê �Ko�cio³em domowym” (FC,

21). Wszyscy cz³onkowie rodziny maj¹ zarówno ³askê, jak i obowi¹zek budowa-
nia ka¿dego dnia komunii osób. Powy¿sze ma siê dokonywaæ poprzez mi³o�æ
wobec dzieci, wobec chorych i starszych; poprzez wzajemn¹ codzienn¹ s³u¿bê;
poprzez dzielenie siê dobrami, rado�ciami i cierpieniami (por. FC, 21). U pod-
staw budowania tej¿e komunii znajduje siê relacja miêdzy rodzicami i dzieæmi,
która polega na wzajemnym dawaniu i otrzymywaniu. Rodzice s¹ zaproszeni do
przyjêcia postawy s³u¿by wobec swoich dzieci w trosce o ich ludzkie i chrze�ci-
jañskie dobro. Jan Pawe³ II zaznaczy³, ¿e komunia rodzinna mo¿e byæ zachowa-
na i doskonalona jedynie w wielkim duchu ofiary. Wymaga bowiem szlachetnej
gotowo�ci ka¿dego i wszystkich do zrozumienia, tolerancji, przebaczenia i po-

jednania (por. FC, 21). Papie¿ podkre�li³, ¿e korzystanie z sakramentów pojed-
nania i Eucharystii obdarza rodzinê ³ask¹ potrzebn¹ do przezwyciê¿ania podzia-
³ów i d¹¿enia do komunii.

Tworzenie przez ma³¿onków wspólnoty osób, tak jak i realizacja ka¿dego
z pozosta³ych zadañ rodziny, s¹ okre�lone przez mi³o�æ. To ona stanowi we-
wnêtrzn¹ zasadê i ostateczny cel tworzenia wspólnoty osób, zarówno miêdzy
ma³¿onkami jaki i pozosta³ymi cz³onkami rodziny. Nowa komunia mi³o�ci ma³-
¿onków prze¿ywana na ka¿dym poziomie stanowi dar i zadanie; nierozerwalno�æ
komunii ma³¿eñskiej staje siê znakiem i wymogiem Bo¿ej mi³o�ci wzglêdem
cz³owieka, mi³o�ci wiernej a¿ do koñca, mi³o�ci Chrystusa do Ko�cio³a. Reali-
zowanie komunii osób zak³ada codzienn¹ praktykê mi³o�ci, a tak¿e korzystanie
z Eucharystii i sakramentu pojednania. Mo¿e siê ona dokonywaæ jedynie w du-
chu ofiary. Sama w sobie stanowi wyraz mi³o�ci oraz d¹¿enie do osi¹gniêcia jej
pe³ni. Skoro miar¹ komunii z Bogiem jest mi³o�æ, zatem tworzenie komunii osób
stanowi konkretn¹ drogê prowadz¹c¹ do komunii z Bogiem.

2. S³u¿ba ¿yciu

Bóg, stwarzaj¹c mê¿czyznê i kobietê na swój obraz i podobieñstwo, powo³a³
ich do wyj¹tkowego uczestnictwa w swojej mi³o�ci poprzez wspó³pracê w prze-
kazywaniu ludzkiego ¿ycia: „Bóg im b³ogos³awi³, mówi¹c do nich: «B¹d�cie
p³odni i rozmna¿ajcie siê, aby�cie zaludnili ziemiê i uczynili j¹ sobie poddan¹»”

(Rdz 1,28). P³odno�æ jest owocem oraz znakiem mi³o�ci ma³¿eñskiej, a tak¿e
�wiadectwem wzajemnego oddania siê ma³¿onków, jednak¿e nie ogranicza siê
jedynie do fizycznego aktu rodzenia dzieci:
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[�] poszerza siê i ubogaca wszelkimi owocami ¿ycia moralnego, duchowego i nad-
przyrodzonego, jakie ojciec i matka z racji swego powo³ania winni przekazaæ w da-
rze dzieciom (FC, 28).

Jan Pawe³ II zauwa¿y³, ¿e Ko�ció³ podaje moralne normy dotycz¹ce przeka-
zywania ¿ycia, których zachowanie wymaga radykalizmu i doskona³o�ci. St¹d
warunkami koniecznymi do zrozumienia i prze¿ywania warto�ci i norm moral-
nych w ¿yciu ma³¿eñskim s¹

[�] sta³o�æ i cierpliwo�æ, pokora i moc ducha, dzieciêce zaufanie Bogu i Jego ³asce,
czêste uciekanie siê do modlitwy i do sakramentów Eucharystii i pojednania (FC, 33).

Powy¿sze ma prowadziæ ma³¿onków do prze¿ywania p³ciowo�ci wed³ug
Bo¿ego zamys³u i rozumienia jej jako znaku jednocz¹cej i p³odnej mi³o�ci Chry-
stusa do Ko�cio³a. Wa¿ne jest prze¿ywanie cnoty czysto�ci oznaczaj¹cej w chrze-
�cijañstwie „energiê duchow¹, która potrafi broniæ mi³o�ci przed niebezpieczeñ-
stwami ze strony egoizmu i agresywno�ci oraz potrafi kierowaæ j¹ ku pe³nemu
urzeczywistnieniu” (FC, 33). W tym kontek�cie Jan Pawe³ II przytoczy³ fragment
nauczania Paw³a VI z encykliki Humanae vitae:

Nie ulega ¿adnej w¹tpliwo�ci, ¿e rozumne i wolne kierowanie popêdami wymaga
ascezy, a¿eby znaki mi³o�ci, w³a�ciwe dla ¿ycia ma³¿eñskiego, zgodne by³y z etycz-
nym porz¹dkiem, co konieczne jest zw³aszcza dla zachowania okresowej wstrzemiê�-
liwo�ci. Jednak¿e to opanowanie, w którym przejawia siê czysto�æ ma³¿eñska, nie
tylko nie przynosi szkody mi³o�ci ma³¿eñskiej, lecz wyposa¿a j¹ w nowe ludzkie
warto�ci. Wymaga ono wprawdzie sta³ego wysi³ku, ale dziêki jego dobroczynnemu
wp³ywowi ma³¿onkowie rozwijaj¹ w sposób pe³ny swoj¹ osobowo�æ, wzbogacaj¹c
siê o warto�ci duchowe. Opanowanie to przynosi ¿yciu rodzinnemu obfite owoce
w postaci harmonii i pokoju oraz pomaga w przezwyciê¿aniu innych jeszcze trudno-
�ci: sprzyja trosce o wspó³ma³¿onka i budzi dla niego szacunek, pomaga tak¿e ma³-
¿onkom wyzbyæ siê egoizmu, sprzeciwiaj¹cego siê prawdziwej mi³o�ci oraz wzmac-
nia w nich poczucie odpowiedzialno�ci. A wreszcie dziêki opanowaniu siebie rodzice
uzyskuj¹ g³êbszy i skuteczniejszy wp³yw wychowawczy na potomstwo (FC, 33)9.

S³u¿ba ¿yciu podejmowana przez chrze�cijañskich ma³¿onków nie polega
jedynie na przekazywaniu ¿ycia, ale tak¿e zawiera w sobie prawo i obowi¹zek
wychowywania potomstwa. Na wychowywanie sk³ada siê wiele elementów, ale

[�] najg³êbszym jest mi³o�æ ojcowska i macierzyñska, która znajduje w dziele wy-
chowawczym wype³nienie doskona³ej s³u¿by ¿yciu: mi³o�æ rodzicielska od pocz¹tku
staje siê dusz¹, a przez to i norm¹, która inspiruje i nadaje kierunek ca³ej konkretnej
dzia³alno�ci wychowawczej, ubogacaj¹c j¹ tak cennymi owocami mi³o�ci, jak czu-
³o�æ, sta³o�æ, dobroæ, us³u¿no�æ, bezinteresowno�æ i duch ofiary (FC, 36).

9 Pawe³ VI, Humanae vitae, 21.
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Wychowanie dzieci powinno obejmowaæ istotne warto�ci ¿ycia ludzkiego:
wolno�æ wobec dóbr materialnych, propagowanie prostego i surowego stylu ¿y-
cia, poczucie sprawiedliwo�ci i mi³o�ci rozumianej jako dar z siebie. W wycho-
wywaniu ku takim warto�ciom nieodzowne jest �wiadectwo ¿ycia ma³¿onków,
bycie przez nich darem dla siebie nawzajem (por. FC, 37). Sakrament ma³¿eñ-
stwa konsekruje rodziców

[�] do prawdziwie chrze�cijañskiego wychowania dzieci, to znaczy powo³uje ich do
uczestnictwa we w³adzy i mi³o�ci samego Boga Ojca i Chrystusa Pasterza, a tak¿e
w macierzyñskiej mi³o�ci Ko�cio³a, wzbogaca ich darami m¹dro�ci, rady, mêstwa
i wszystkimi innymi darami Ducha �wiêtego po to, a¿eby pomogli dzieciom w ich
ludzkim i chrze�cijañskim wzrastaniu (FC, 38).

Z tego wzglêdu zadania wychowawcze rodziców nabieraj¹ one godno�ci
i mo¿na je okre�liæ mianem powo³ania. Rodzice poprzez przyk³ad w³asnego ¿ycia
s¹ pierwszymi g³osicielami Ewangelii dla swoich dzieci: staj¹ siê w pe³ni rodzi-
cami, kiedy modl¹ siê z dzieæmi, czytaj¹ im S³owo Bo¿e, w³¹czaj¹ je stopniowo
poprzez inicjacjê chrze�cijañsk¹ w tajemnicê Chrystusa i Ko�cio³a (por. FC, 39).

P³odna mi³o�æ ma³¿eñska wyra¿a siê w ró¿nych formach s³u¿enia ¿yciu,
a zw³aszcza w rodzeniu i wychowaniu: ka¿dy akt prawdziwej mi³o�ci wobec
cz³owieka potwierdza i doskonali duchow¹ p³odno�æ rodziny, bêd¹c aktem po-
s³uszeñstwa wobec g³êbokiego, wewnêtrznego dynamizmu mi³o�ci rozumianej

jako oddawanie siebie innym (por. FC, 41). P³odno�æ to znak i owoc ma³¿eñskiej
mi³o�ci, ale obejmuje ona tak¿e ró¿norodne owoce ¿ycia nadprzyrodzonego, du-
chowego i moralnego, które rodzice maj¹ przekazaæ dzieciom. Zachowanie
moralnych norm dotycz¹cych przekazywania ¿ycia jest wezwaniem do radykali-
zmu oraz zaufania Bogu, cierpliwo�ci, pokory, modlitwy i czêstego korzystania
z sakramentów. Zak³ada d¹¿enie do wysokiego poziomu doskona³o�ci, przekra-
czanie egoizmu, podejmowania praktyk ascetycznych. S³u¿ba ¿yciu to tak¿e,
obok przekazywania ¿ycia, wychowywanie dzieci, w którym najistotniejszym
elementem jest ojcowska i macierzyñska mi³o�æ cechuj¹ca siê miêdzy innymi
dobroci¹, bezinteresowno�ci¹ oraz duchem ofiary. Ka¿dy akt mi³o�ci wobec cz³o-
wieka doskonali duchow¹ p³odno�æ rodziny, st¹d w³a�ciwie pojêta s³u¿ba ¿yciu
sama w sobie stanowi drogê do pe³nej komunii z Bogiem.

3. Uczestnictwo w rozwoju spo³eczeñstwa

Stwórca ustanowi³ zwi¹zek ma³¿eñski pocz¹tkiem i podstaw¹ spo³eczno�ci
ludzkiej, dlatego rodzina stanowi pierwsz¹ i ¿ywotn¹ komórkê spo³eczeñstwa
(por. FC, 42)10. Rodzinê wi¹¿¹ ze spo³eczeñstwem ró¿ne wiêzi,

10 Por. Sobór Watykañski II, Apostolicam actuositatem, 11.
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[�] stanowi ona bowiem jego podstawê i stale je zasila poprzez swe zadanie s³u¿enia
¿yciu: w rodzinie przecie¿ rodz¹ siê obywatele i w niej znajduj¹ pierwsz¹ szko³ê tych
cnót spo³ecznych, które stanowi¹ o ¿yciu i rozwoju samego spo³eczeñstwa (FC, 42).

Rodzina, zgodnie ze swoj¹ natur¹ i powo³aniem, powinna otwieraæ siê na
inne rodziny oraz na spo³eczeñstwo i podejmowaæ ró¿ne zadania. Pierwszym

i zarazem podstawowym sposobem wp³ywu rodziny na spo³eczeñstwo jest do-
�wiadczenie w jej codziennym funkcjonowaniu komunii i uczestnictwa. Kieru-
j¹c siê bezinteresown¹ mi³o�ci¹ ma³¿onkowie otwieraj¹ siê na spotkania, dialog,
bezinteresown¹ gotowo�æ s³u¿enia innym, g³êbok¹ solidarno�æ:

W ten sposób umocnienie autentycznej i dojrza³ej komunii osób w rodzinie staje siê
pierwsz¹ i niezast¹pion¹ szko³¹ ¿ycia spo³ecznego, przyk³adem oraz bod�cem dla
szerszych kontaktów spo³ecznych w duchu szacunku, sprawiedliwo�ci, dialogu i mi-
³o�ci (FC, 43).

W taki w³a�nie sposób rodzina staje siê najskuteczniejszym narzêdziem

[�] humanizacji i personalizacji spo³eczeñstwa: wspó³pracuje w pe³ni i w sposób
sobie tylko w³a�ciwy w budowaniu �wiata, czyni¹c ¿ycie naprawdê ludzkim, zw³asz-
cza przez to, ¿e strze¿e, zachowuje i przekazuje cnoty oraz �warto�ci� (FC, 43).

Rodziny, poza prokreacj¹ i wychowaniem, „mog¹ i powinny podejmowaæ
rozmaite dzie³a s³u¿by spo³ecznej, zw³aszcza dla ubogich” (FC, 44). Jan Pawe³ II
w kontek�cie zadañ spo³ecznych rodziny wymienia³ tak¿e znaczenie szeroko
pojêtej go�cinno�ci, zaradzania potrzebom innych i w ten sposób na�ladowania
Chrystusa, jak równie¿ podejmowania odpowiedzialno�ci za przemianê spo³e-
czeñstwa oraz tzw. politykê rodzinn¹ (por. FC, 44).

Papie¿ podkre�li³, ¿e sakrament ma³¿eñstwa uzdalnia oraz zobowi¹zuje
chrze�cijañskich ma³¿onków i rodziców do ¿ycia odpowiadaj¹cego powo³aniu
ludzi �wieckich, a wiêc do tego, by �szukali królestwa Bo¿ego zajmuj¹c siê spra-
wami �wieckimi i kieruj¹c nimi po my�li Bo¿ej� (FC, 47). Zadania spo³eczne
i polityczne wchodz¹ w zakres s³u¿by, w której ma³¿onkowie chrze�cijañscy
uczestnicz¹ na mocy sakramentu ma³¿eñstwa, otrzymawszy jednocze�nie przy-
kazanie, od którego nie mog¹ siê uchyliæ oraz ³askê, która ich wspomaga i o¿y-

wia. Rodzina chrze�cijañska jest powo³ana do z³o¿enia �wiadectwa wielkodusz-
nego i bezinteresownego oddania siê problemom spo³ecznym poprzez �stawianie
na pierwszym miejscu� ubogich i zepchniêtych na margines. Na�laduj¹c przeto
Chrystusa w szczególnym umi³owaniu wszystkich ubogich, musi ona specjalnie
wzi¹æ sobie do serca los ludzi g³odnych, biednych, starych, narkomanów i po-
zbawionych rodziny (por. FC, 47).

Bêd¹c domowym Ko�cio³em rodzina jest powo³ana do tego, aby byæ dla �wia-
ta znakiem jedno�ci. W ten sposób pe³ni ona rolê prorock¹, �wiadcz¹c o króle-
stwie i pokoju Chrystusa. Rodzina uczestniczy w rozwoju spo³eczeñstwa nie tyl-
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ko poprzez s³u¿bê ¿yciu, ale tak¿e poprzez bycie pierwsz¹ szko³¹ cnót spo³ecz-
nych. Jej zadaniem jest tak¿e bezinteresowna s³u¿ba, solidarno�æ, podejmowanie
ró¿nych dzie³ s³u¿by spo³ecznej, szczególnie wobec ubogich, a przede wszyst-
kim rozwijanie dojrza³ej rodzinnej komunii. W podejmowaniu spo³ecznych za-
dañ rodzinê wspomaga ³aska sakramentu ma³¿eñstwa, a zaanga¿owanie siê w ich
wype³nianie samo w sobie jest wzrastaniem w mi³o�ci i na�ladowaniem Chrystu-
sa, który szczególnie umi³owa³ ubogich.

4. Uczestnictwo w ¿yciu i misji Ko�cio³a

Rodzina jest powo³ana do budowania Ko�cio³a poprzez udzia³ w jego ¿yciu
i pos³annictwie. Ko�ció³ „rodzi, wychowuje, buduje rodzinê chrze�cijañsk¹”11.

Ma³¿onkowie i rodzice nie tylko otrzymuj¹ w Ko�ciele mi³o�æ Chrystusa, ale
sami s¹ powo³ani do przekazywania tej¿e mi³o�ci innym:

[�] rodzina chrze�cijañska, bêd¹c owocem i znakiem nadprzyrodzonej p³odno�ci
Ko�cio³a, staje siê symbolem, �wiadectwem i uczestnikiem macierzyñstwa Ko�cio³a
(FC, 49).

Chrze�cijañska rodzina buduje Bo¿e królestwo poprzez

[�] mi³o�æ ma³¿eñsk¹ i rodzinn¹ � prze¿ywan¹ w jej nadzwyczajnym bogactwie
warto�ci i wymogów pe³ni, wy³¹czno�ci, wierno�ci i p³odno�ci (FC, 50).

W ten sposób uczestniczy

[�] w misji prorockiej, kap³añskiej i królewskiej Jezusa Chrystusa i Jego Ko�cio³a:
mi³o�æ i ¿ycie stanowi¹ zatem rdzeñ zbawczego pos³annictwa rodziny chrze�cijañ-
skiej w Ko�ciele i dla Ko�cio³a (FC, 50).

Jan Pawe³ II za Soborem Watykañskim II przypomnia³, ¿e rodzina powinna
dzieliæ siê swym bogactwem duchowym z innymi rodzinami:

[�] rodzina chrze�cijañska, poniewa¿ powstaje z ma³¿eñstwa, bêd¹cego obrazem
i uczestnictwem w mi³osnym przymierzu Chrystusa i Ko�cio³a, przez mi³o�æ ma³¿on-
ków, ofiarn¹ p³odno�æ, jedno�æ i wierno�æ, jak i przez mi³osn¹ wspó³pracê wszyst-
kich cz³onków ujawniaæ bêdzie wszystkim ¿yw¹ obecno�æ Zbawiciela w �wiecie oraz
prawdziw¹ naturê Ko�cio³a (FC, 50)12.

11 �G³osz¹c S³owo Bo¿e, Ko�ció³ objawia rodzinie chrze�cijañskiej jej prawdziw¹ to¿samo�æ,
to, czym ona jest i czym powinna byæ wedle zamys³u Pana; sprawuj¹c sakramenty, Ko�ció³ wzbo-
gaca i umacnia rodzinê chrze�cijañsk¹ ³ask¹ Chrystusow¹, a¿eby j¹ u�wiêciæ na chwa³ê Ojca; po-
przez g³oszenie z now¹ moc¹ nowego przykazania mi³o�ci Ko�ció³ pobudza i prowadzi rodzinê
chrze�cijañsk¹ do s³u¿by mi³o�ci, aby na�ladowa³a i prze¿ywa³a tê sam¹ mi³o�æ oddania i ofiary,
któr¹ Chrystus ¿ywi dla ca³ej ludzko�ci� (FC, 49).

12 KDK, 48.
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Tre�æ pos³annictwa rodziny Jan Pawe³ II ukaza³ jako bycie przez ni¹ wspól-
notê wierz¹c¹ i ewangelizuj¹c¹, wspólnot¹ w dialogu z Bogiem i w s³u¿bie cz³o-
wiekowi.

A. Rodzina chrze�cijañska, jako wspólnota wierz¹ca i ewangelizuj¹ca

Uczestnicz¹c w ¿yciu i pos³annictwie Ko�cio³a rodzina chrze�cijañska staje
siê wspólnot¹ wierz¹c¹ i ewangelizuj¹c¹, a tak¿e wype³nia swoje zadanie pro-
rockie, przyjmuj¹c oraz g³osz¹c S³owo Bo¿e. Ma³¿onkowie s¹ zobowi¹zani do
pos³uszeñstwa wierze, przyjêcia S³owa Bo¿ego, które objawia prawdê o ich ¿y-
ciu ma³¿eñskim i rodzinnym:

[�] tylko w �wietle wiary mog¹ oni odkryæ i podziwiaæ w radosnej wdziêczno�ci
godno�æ, do której Bóg zechcia³ podnie�æ ma³¿eñstwo i rodzinê, czyni¹c je znakiem
i miejscem przymierza mi³o�ci miêdzy Bogiem i lud�mi, miêdzy Jezusem Chrystu-
sem i Ko�cio³em, Jego oblubienic¹ (FC, 51).

Samo przygotowanie siê do ma³¿eñstwa stanowi swoist¹ drogê wiary, jest
szans¹ pog³êbienia dotychczasowej wiary:

[�] narzeczeni poznaj¹ i dobrowolnie przyjmuj¹ powo³anie do pój�cia za Chrystu-
sem i s³u¿enia królestwu Bo¿emu w stanie ma³¿eñskim (FC, 51).

Dla wiary nowo¿eñców szczególnie wa¿nym momentem jest sam obrzêd
sakramentu ma³¿eñstwa, którego „najg³êbsz¹ istotê stanowi g³oszenie w Ko�cie-
le Dobrej Nowiny o mi³o�ci ma³¿eñskiej” (FC, 51). Wyznanie wiary podczas
ceremonii za�lubin domaga siê przed³u¿enia na ca³e ¿ycie, gdy¿ do ma³¿onków
Bóg przychodzi

[�] w wydarzeniach i poprzez nie, w problemach, trudno�ciach, codziennych spra-
wach ¿ycia, objawiaj¹c i przedk³adaj¹c konkretne �wymagania�, odnosz¹ce siê do ich
uczestnictwa w mi³o�ci Chrystusa dla Ko�cio³a w kontek�cie ka¿dej sytuacji � rodzin-
nej, spo³ecznej i ko�cielnej � w której siê znajduj¹ (FC, 51).

Owo odkrywanie i wype³nianie zamys³u Bo¿ego winno dokonywaæ siê ra-
zem we wspólnocie ma³¿eñskiej i rodzinnej. Jan Pawe³ II odwo³a³ siê do s³ów
Paw³a VI:

[�] rodzinê, podobnie jak Ko�ció³, nale¿y uwa¿aæ za pole, na które przynosi siê
Ewangeliê i z którego ona siê rozkrzewia. Dlatego w ³onie rodziny �wiadomej tego
zadania wszyscy jej cz³onkowie ewangelizuj¹, a tak¿e podlegaj¹ ewangelizacji. Ro-
dzice nie tylko dziel¹ siê z dzieæmi Ewangeli¹, ale mog¹ od nich odebraæ tê Ewange-
liê wyra¿on¹ g³êboko ¿yciem. Rodzina staje siê g³osicielk¹ Ewangelii dla wielu ro-
dzin oraz dla otoczenia, w którym ¿yje (FC, 52)13.

13 Pawe³ VI, Evangelii nuntiandi, 71.
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Warto pamiêtaæ, ¿e

[�] apostolskie pos³annictwo rodziny jest zakorzenione w chrzcie �wiêtym, a przez
³askê sakramentu ma³¿eñstwa otrzymuje now¹ moc dla przekazywania wiary, dla
u�wiêcania i przemiany wspó³czesnego spo³eczeñstwa wedle zamys³u Bo¿ego (FC, 52).

Rodzina ma aposto³owaæ poprzez rado�æ mi³owania i pewno�æ nadziei. Po-
s³uga ewangelizacyjna rodziców chrze�cijañskich powinna siê cechowaæ mi³o-
�ci¹, prostot¹ oraz dawaniem �wiadectwa na co dzieñ.

Sakrament ma³¿eñstwa na nowo podejmuje i nak³ada obowi¹zek obrony
i szerzenia wiary, który wynika ju¿ z przyjêcia chrztu �wiêtego i bierzmowania,
czyni¹c

[�] ma³¿onków i rodziców chrze�cijañskich �wiadkami Chrystusa �a¿ po krañce zie-
mi�, prawdziwymi i w³a�ciwymi �misjonarzami� mi³o�ci i ¿ycia (FC, 54).

B. Rodzina chrze�cijañska wspólnot¹ w dialogu z Bogiem

G³oszenie Ewangelii i przyjmowanie jej z wiar¹ osi¹ga swoj¹ pe³niê w spra-
wowaniu sakramentów. Ko�ció³ jest ludem kap³añskim, a rodzina chrze�cijañska
jest w³¹czona do niego poprzez

[�] sakrament ma³¿eñstwa, z którego wyrasta i z którego czerpie pokarm, jest stale
o¿ywiana przez Chrystusa Pana i przez Niego wzywana i zobowi¹zana do dialogu
z Bogiem poprzez ¿ycie sakramentalne, ofiarê ¿ycia i modlitwê (FC, 55).

Na tym polega kap³añskie zadanie, które rodzina mo¿e i powinna spe³niaæ:

[�] w ten sposób rodzina chrze�cijañska jest wezwana do u�wiêcania siebie i do
u�wiêcania wspólnoty ko�cielnej i �wiata (FC, 55).

Jan Pawe³ II podkre�li³, ¿e w³a�ciwym �ród³em i pierwotnym �rodkiem
u�wiêcenia ma³¿eñstwa i rodziny chrze�cijañskiej jest sakrament ma³¿eñstwa,
który podejmuje i rozwija ³askê u�wiêcaj¹c¹ chrztu. Na mocy tajemnicy �mierci
i zmartwychwstania Chrystusa, w któr¹ ma³¿eñstwo chrze�cijañskie na nowo siê
w³¹cza, mi³o�æ ma³¿eñska doznaje oczyszczenia i u�wiêcenia:

Tê mi³o�æ Pan nasz zechcia³ szczególnym darem swej ³aski i mi³o�ci uzdrowiæ, udo-
skonaliæ i wywy¿szyæ (FC, 56)14.

Ów dar towarzyszy ma³¿onkom przez ca³e ¿ycie: wype³niaj¹c moc¹ tego sa-
kramentu swoje zadania ma³¿eñskie i rodzinne, przenikniêci duchem Chrystusa,
który przepaja ca³e ich ¿ycie wiar¹, nadziej¹ i mi³o�ci¹, zbli¿aj¹ siê coraz bar-

14 KDK, 49.
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dziej do osi¹gniêcia w³asnej doskona³o�ci i obopólnego u�wiêcenia, a tym samym
do wspólnego uwielbienia Boga (por. FC, 56)15.

Ma³¿onków i rodziców chrze�cijañskich obejmuje tak¿e powszechne powo-
³anie do �wiêto�ci, rodzi w nich ³askê oraz wymóg autentycznej i g³êbokiej du-
chowo�ci ma³¿eñskiej i rodzinnej:

[�] jak z sakramentu wyp³ywa dar i zobowi¹zanie ma³¿onków, a¿eby co dzieñ ¿yli
otrzymanym u�wiêceniem, tak te¿ z tego¿ sakramentu pochodz¹ ³aska i moralny obo-
wi¹zek przemiany ca³ego ich ¿ycia w nieustann¹ �ofiarê duchow¹� (FC, 56)16.

Zadanie u�wiêcenia rodziny chrze�cijañskiej osi¹ga �swój najpe³niejszy wy-
raz w Eucharystii, z któr¹ chrze�cijañskie ma³¿eñstwo jest wewnêtrznie zwi¹za-
ne” (FC, 57). Eucharystia jest �ród³em chrze�cijañskiego ma³¿eñstwa, poniewa¿
ofiara eucharystyczna uobecnia przymierze mi³o�ci Chrystusa z Ko�cio³em.

W ofierze Nowego i Wiecznego Przymierza ma³¿onkowie chrze�cijañscy znajduj¹
korzenie, z których wyrasta, stale siê odnawia i nieustannie o¿ywia ich przymierze
ma³¿eñskie (FC, 57).

Eucharystia jest �ród³em mi³o�ci, st¹d w niej rodzina chrze�cijañska znajdu-

je podstawê i ducha o¿ywiaj¹cego jej komuniê i jej pos³annictwo. Dla u�wiêce-
nia rodziny du¿e znaczenia ma sakrament pokuty, jak równie¿ rodzinna modli-
twa, która powinna byæ modlitw¹ wspóln¹ mê¿a i ¿ony, rodziców i dzieci. ¯ycie
modlitw¹, obok Eucharystii i innych sakramentów, pozwala ma³¿onkom przemie-
niaæ ich codzienne pos³annictwo w duchow¹ ofiarê i w ten sposób realizowaæ
misjê kap³añsk¹:

[�] godno�æ i odpowiedzialno�æ rodziny chrze�cijañskiej jako �Ko�cio³a domowe-
go� mog¹ byæ prze¿ywane jedynie przy nieustannej pomocy Bo¿ej, która zawsze
zostanie udzielona, je¿eli wyprosi siê j¹ w pokornej i ufnej modlitwie (FC, 59).

Rodzice chrze�cijañscy maj¹ szczególne zadanie wychowania dzieci do mo-
dlitwy, a zasadniczym elementem tego¿ wychowania jest ¿ywe �wiadectwo ich
osobistej i wspólnej modlitwy. Winni oni tak¿e wprowadzaæ dzieci w modlitwê
liturgiczn¹ Ko�cio³a oraz uczyæ ró¿norodnych form modlitwy prywatnej:

[�] poza modlitw¹ porann¹ i wieczorn¹, nale¿y [�] poleciæ lekturê i rozwa¿anie
s³owa Bo¿ego, przygotowanie do sakramentów, nabo¿eñstwo i po�wiêcenie siê Ser-
cu Jezusowemu, ró¿ne formy kultu Matki Bo¿ej, modlitwê przed i po posi³ku, prak-
tyki pobo¿no�ci ludowej (FC, 61).

Szczególnie Jan Pawe³ II zaleca³ odmawianie w rodzinach ró¿añca zaznaczaj¹c, ¿e:

15 KDK, 48.
16 KK, 34.
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[�] w ten sposób prawdziwa pobo¿no�æ maryjna, która przejawia siê w szczerej
wiêzi z Naj�wiêtsz¹ Maryj¹ Pann¹ i w na�ladowaniu Jej, jest uprzywilejowanym �rod-
kiem zasilania komunii mi³o�ci w rodzinie i rozwijania duchowo�ci ma³¿eñskiej
i rodzinnej. Ona, Matka Chrystusa i Ko�cio³a, jest naprawdê w szczególny sposób
Matk¹ chrze�cijañskiej rodziny � �Ko�cio³a domowego� (FC, 61).

Papie¿ docenia³ rolê modlitwy w ¿yciu rodziny:

Z ¿ywotnego zjednoczenia z Chrystusem, które jest zasilane Liturgi¹, z ofiarowania
siebie i z modlitwy p³ynie równie¿ p³odno�æ rodziny chrze�cijañskiej w jej szczegól-
nej s³u¿bie dla postêpu ludzkiego, która sama z siebie nie mo¿e nie prowadziæ do
przemiany �wiata (FC, 62).

C. Rodzina chrze�cijañska wspólnot¹ w s³u¿bie cz³owiekowi

Jako kontynuacjê chrztu z wody i Ducha, ma³¿eñstwo stawia na nowo przed
ma³¿onkami chrze�cijañskimi prawo ewangelicznej mi³o�ci i wraz z darem Du-
cha wpisuje j¹ g³êboko w ich serca: mi³o�æ ich oczyszczona i zbawiona jest owo-
cem Ducha, który dzia³a w sercach wierz¹cych, bêd¹c dla nich równocze�nie
podstawowym przykazaniem ¿ycia moralnego, domagaj¹cym siê odpowiedzial-
nej wolno�ci (por. FC, 63). Tak, jak Chrystus sprawuje swoj¹ w³adzê królewsk¹,
oddaj¹c siebie na s³u¿bê ludziom, tak chrze�cijanin znajduje sens udzia³u w kró-
lowaniu swego Pana, uczestnicz¹c w Jego duchu i w postawie s³u¿by cz³owieko-
wi. Rodzina chrze�cijañska, o¿ywiona i podtrzymywana nowym przykazaniem
mi³o�ci, ma darzyæ szacunkiem i s³u¿b¹ ka¿dego cz³owieka, w którym winna
dostrzegaæ godno�æ osoby i dziecka Bo¿ego.

Chrze�cijañska rodzina uczestniczy w ¿yciu i misji Ko�cio³a poprzez mi³o�æ,
w³¹czaj¹c siê w funkcjê prorock¹, kap³añsk¹ i królewsk¹ Chrystusa. Mi³o�æ
i ¿ycie stanowi¹ istotê zbawczego pos³annictwa chrze�cijañskiej rodziny w Ko-
�ciele. Mi³o�æ decyduje o dawaniu przez ni¹ �wiadectwa ¿ywej obecno�ci Chry-
stusa w �wiecie. Wskazuje te¿ na prawdziw¹ naturê Ko�cio³a. Ma³¿onkowie s¹
zobowi¹zani do pos³uszeñstwa w wierze, przyjmowania s³owa Bo¿ego, ewange-
lizowania i poddawania siebie ewangelizacji. Apostolskie pos³annictwo rodziny
samo w sobie jest zakorzenione w chrzcie �wiêtym, ale zostaje pog³êbione
w sakramencie ma³¿eñstwa. Rodzina ma aposto³owaæ szczególnie poprzez rado-
sn¹ mi³o�æ, prostotê i codzienne �wiadectwo. Ma byæ w dialogu z Bogiem po-
przez ¿ycie sakramentalne, modlitwê i ofiarê ¿ycia. G³ównym �ród³em jej u�wiê-
cenia jest sakrament ma³¿eñstwa, który daje ³askê i moralny obowi¹zek
przemieniania ¿ycia w nieustann¹ duchow¹ ofiarê. Ma³¿onkowie u�wiêcaj¹ siê
równie¿ poprzez s³u¿bê cz³owiekowi.

*



38 JACEK HADRY�

Bo¿y zamys³ wzglêdem ma³¿eñstwa mo¿na uwa¿aæ za podstawê uznania
ma³¿eñstwa i rodziny za konkretn¹ drogê prowadz¹c¹ ma³¿onków do komunii
z Bogiem. Skoro ma³¿onkowie s¹ uzdolnieni do odpowiedzialno�ci za mi³o�æ
i wspólnotê oraz obdarowani ³ask¹ umo¿liwiaj¹c¹ realizacjê Bo¿ego zamys³u do-
tycz¹cego ma³¿eñstwa i rodziny, to konsekwencj¹ powy¿szego jest wzrastanie
w mi³o�ci wzorowanej na mi³o�ci Chrystusa i prowadz¹cej do pe³nego daru z sie-
bie. Dba³o�æ o nierozerwalno�æ ma³¿eñstwa i wierno�æ oraz o bycie dla siebie

nawzajem darem wymaga od nich, z jednej strony, otwarto�ci na Bo¿¹ ³askê,
a z drugiej podejmowania ascezy. Nie tylko istota, ale i zadania rodziny s¹ okre-
�lone przez mi³o�æ, dlatego ich wype³nienie prowadzi do dalszego rozwoju mi³o-
�ci. Budowanie wspólnoty osób w duchu ofiary, szeroko pojêta s³u¿ba ¿yciu, po-
dejmowana z tego tytu³u asceza oraz troska o owocne wychowywanie dzieci
poprzez �wiadectwo ¿ycia zgodnego z logik¹ chrze�cijañskiej mi³o�ci, tak¿e za-
k³adaj¹ rozwój mi³o�ci. Uczestnictwo w rozwoju spo³eczeñstwa, a szczególnie
troska okazywana ubogim, stanowi konkretn¹ drogê na�ladowania Chrystusa
i d¹¿enia do pe³nej komunii z Nim. Zaanga¿owanie w ¿ycie i misjê Ko�cio³a,
uczestniczenie w misji prorockiej, kap³añskiej i królewskiej Chrystusa i Ko�cio-
³a z natury rzeczy przyczynia siê do u�wiêcenia i pog³êbienia komunii z Bogiem.
Bycie wspólnot¹ wierz¹c¹ i ewangelizuj¹c¹, a tak¿e wspólnot¹ dialogu z Bogiem
oraz wspólnot¹ bêd¹c¹ na s³u¿bie cz³owiekowi, dokonuje siê dziêki mi³o�ci i po-
przez ni¹.

W �wietle powy¿szego mo¿na stwierdziæ, ¿e Jan Pawe³ II, ukazuj¹c Bo¿y
zamys³ wobec ma³¿eñstwa oraz zadania przed nim stoj¹ce, a tak¿e konkretny
sposób ich realizacji, jednoznacznie wskaza³ na mi³o�æ, bez której wype³nienie
Bo¿ych planów wzglêdem ma³¿eñstwa i rodziny by³oby niemo¿liwe. Tym samym
mo¿na stwierdziæ, ¿e podjêcie ma³¿eñskiego powo³ania jest jednoznaczne
z wkroczeniem na konkretn¹ i zarazem specyficzn¹ drogê prowadz¹c¹ do pe³ni
komunii z Bogiem. Jest rzecz¹ znamienn¹, ¿e Jan Pawe³ II nie tylko uwa¿a³ ma³-
¿eñstwo za drogê prowadz¹c¹ do �wiêto�ci, ale pragn¹³ ukazywaæ konkretne
wzory kroczenia t¹ drog¹:

Nale¿y popieraæ uznanie heroiczno�ci cnót zw³aszcza �wi¹tobliwych wiernych �wiec-
kich, którzy realizowali swe powo³anie chrze�cijañskie w ma³¿eñstwie. ¯ywi¹c prze-
�wiadczenie, ¿e w rzeczywisto�ci nie brak owoców �wiêto�ci równie¿ w tym stanie,
czujemy potrzebê znalezienia odpowiednich sposobów, a¿eby �wiêto�æ ta by³a przez
Ko�ció³ stwierdzana i stawiana za wzór dla innych chrze�cijañskich ma³¿onków17.

Papie¿ swoje pragnienie spe³ni³ ju¿ wtedy, kiedy na o³tarze zostali wyniesie-
ni Luigi i Maria Beltrame Quattrocchi � pierwsza wspólnie beatyfikowana para
ma³¿eñska.

17 Jan Pawe³ II, Tertio millenio adveniente, 37.
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SUMMARY

The objective of the article is to present marriage as a way leading toward communion with
God. Therefore, the contents of the exhortation of John Paul II entitled Familiaris consortio has
been submitted to analysis. The entire reflection has been divided into several parts modeled on the
respective parts of the exhortation. Firstly, vocation to marriage in God�s plan has been presented
followed subsequently by particular tasks of marriage together with the realization of these tasks.
The findings of the conducted research are given in the conclusions. It has been revealed, among
others, that God�s intention for marriage can be recognized as a basis to acknowledge marriage and
the family as a sure way leading the spouses toward communion with God. Moreover, it has been
stated that John Paul II, unfolding God�s intention for marriage together with the tasks standing
before marriage and the realization of these tasks, concurrently pointed out that without love the
fulfillment of God�s plans towards marriage and the family would be impossible. Thereby it can be
considered that undertaking the vocation to marriage is synonymous with entering on a definite
and, at the same time, specific way leading to full communion with God.
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