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Teologiczne myślenie o rodzinie
Jeśli chodzi o isto tę teologii, to nic się nie zm ieniło od czasu św. Tom a
sza z A kw inu, który wyjaśnił zagadnienie w swej „Sum m ie teologicznej”,
p. I, q. I. Jedynie od czasu II S o b o ru W atykańskiego akcentuje się takie
aspekty, jak: zw iązek teologii z K ościołem , dialog teologii z M agiste
rium , rozum ienie m isji teo lo g a w duchu pow ołania, cen traln ą rolę C hry
stusa w d o k o n an iu się O bjaw ienia i sp ełn ien iu P lan u Bożego, a także
w związku z tym w ym iar „m isteriu m ” w historycznym urzeczyw istnieniu
się dzieła zbaw ienia. Rozum zostaje zw rócony ku tajem nicy, a w iara sta 
je się m otyw em pobudzającym rozum do refleksji nad treścią O bjaw ie
nia. M ówi o tym syntetycznie Jan Paweł II w encyklice Fides et ratio:
„teologia m usi kierow ać w zrok ku praw dzie o statecznej, przekazanej jej
przez O bjaw ienie [...]. Teolog pow inien pam iętać, że w jego pracy w yra
ża się dynam ika w pisana w sam ą w iarę o raz że prawdziwym p rzed m io 
tem jego poszukiw ań je st Praw da, Bóg Żywy i Jego zamysł zbaw ienia o b 
jaw iony w Jezusie C hrystusie” (n. 92). Ja n Paweł II pow ołuje się tu na In 
strukcję K ongregacji N auki W iary „O pow ołaniu teologa w K ościele”,
k tó ra w p arag rafie 6. stw ierdza, że „w iara ze swej natury dąży do zrozu
m ienia, ona bow iem objaw ia człowiekowi praw dę o jego przeznaczeniu
i dro g ę do jego osiągnięcia” .
W dalszym ciągu Instrukcja przypom ina, że „W ciągu wieków teologia
stworzyła własny i prawdziwy system wiedzy naukow ej” (n. 9) oraz, że
„Właściwe zadanie teologii, którym jest zgłębienie sensu Objawienia, wy
m aga sięgnięcia do takiej filozofii, która dostarcza «solidnego i harm onij
nego poznania człowieka, świata i Boga» i której tw ierdzenia m ogą być
przyjęte w refleksji o praw dach objawionych” (n. 10). Instrukcja podkreśla
też znaczenie nauk historycznych oraz nauk humanistycznych (tam że). E n 
cyklika Fides et ratio podkreśla, że „Zasadniczym celem teologii jest zrozu
m ienie Objawienia i treści wiary. Prawdziwym centrum refleksji teologicz
1Por. opracowanie na podobny temat zawarte w publikacji: Teologia rodziny. Istotne zary
sy problemu, w: Rodzina - bezcenny dar i zadanie, Radom 2006, s. 44-94.

nej w inna być zatem kontem placja samej tajemnicy Boga w Trójcy Jedyne
go. D ostęp do niej otw iera refleksja nad tajem nicą W cielenia Syna Bożego,
a więc nad tym, że stał się O n człowiekiem i w konsekwencji przyjął m ękę
i śmierć, a następnie chw alebnie zmartwychwstał, wstąpił do nieba i zasiadł
p o pawicy Ojca, skąd zesłał D ucha Prawdy, aby ustanow ił Kościół i n apeł
niał go życiem. Pierwszoplanowym zadaniem teologii staje się w tym kon
tekście zrozum ienie kenozy Boga, która jest napraw dę wielką tajem nicą
dla ludzkiego rozum u, gdyż nie po trafi on pojąć, że cierpienie i śm ierć m o
gą wyrażać miłość, któ ra składa siebie w darze, niczego nie żądając w za
m ian” (n. 93).
W kręgu myśli Jana Pawła II
Próbując naszkicować istotę familiologii jako dyscypliny teologicznej
posiadającej własny przedm iot badań, trzeba zatrzymać się nad pewnymi
sform ułow aniam i pochodzącym i od Jan a Pawła II, który był autentycznym
prom otorem stw orzenia takiej dyscypliny. Z akładając „Instytut Studiów
nad m ałżeństw em i R odziną” przy Uniw ersytecie L ateraneńskim w Rzy
m ie, w samym tytule Instytutu - wydaje się celowo - użył obu terminów:
wskazując na oryginalność, a zarazem na łączność obu rzeczywistości, to
jest m ałżeństw a i rodziny, na płaszczyźnie teologicznej2. W konstytucji M a
gnum M atrimonii Sacram entum , ustanaw iającej strukturę praw ną Instytu
tu, Papież podkreślił, że chodzi o „wyjaśnienie planu Bożego w odniesieniu
do m ałżeństw a i rodziny” (n. 2). W tym planie Bożym m ałżeństwo i rodzi
na występują łącznie, jako w ew nętrznie zjednoczone.
W M otu p ro p rio z 9 m aja 1981 roku rodzina została jeszcze bardziej wy
eksponow ana jako rzeczywistość teologiczna. Jest to dokum ent zatytuło
wany Familia a D eo instituta, ustanaw iający Papieską R adę ds. Rodziny.
N a początku tego d okum entu Papież zaw arł główne przesłanki nakazują
ce traktow ać rodzinę jako rzeczywistość teologiczną, oczywiście w ścisłej
łączności z m ałżeństw em . Czytamy tu: „R odzina, ustanow iona przez B o
ga, aby była pierwszą i żywotną kom órką ludzkiej społeczności, została
przez Chrystusa, który raczył narodzić się w Rodzinie N azaretańskiej, tak
bardzo uhonorow ana, że m ałżeństw o, b ędące głęboką w spólnotą miłości
i życia, z której pow staje rodzina, zostało przez Niego podniesione do god
ności sakram entu, tak że oznacza skutecznie mistyczne Przym ierze m iło
ści między Chrystusem i K ościołem (por. K D K 48)”. Z kolei Papież przy
2 Por. Costituzione Apostolica di Giovanni Paolo II Magnum Matrimoinii Sacramentum
per la definitiva forma giuridica del Pontificio Istituto di studi sul Matrimonio e sulla Famiglia. 7 Ottobre 1982.

tacza określenie użyte przez II Sobór W atykański w stosunku do rodziny,
nazwanej „Kościołem dom owym ” (KK 11; A A 11). Tym stw ierdzeniem
Sobór chciał wskazać na „szczególną rolę, do jakiej rodzina jest powołana,
a którą p ełn i w całym Planie zbaw ienia”. Z adanie, jakie stąd płynie dla p o 
szczególnych członków rodziny „polega na potrójnym posłannictw ie: p ro 
rockim , kapłańskim i królewskim, jakie Chrystus powierzył swojemu K o
ściołowi” (FaD I 1).
W tym zwięzłym tekście Papież ukazuje zarówno esse rodziny, ja k i jej
agere. Istnienie i istota rodziny są całkowicie wbudow ane w m isterium K o
ścioła, ta k dalece, że rodzina uczestniczy m isteryjnie w tożsam ości Kościo
ła, co wynika p rzede wszystkim z jej fundam entu sakram entalnego. Stąd
agere rodziny m a autentyczny ch arakter pow ołania, ponieważ jest uczest
nictwem w tej samej M iłości, jaką Chrystus objawia swojemu Kościołowi
poprzez całość swej historii, czyli przez całość swego „Przyjścia”. U czest
nictwo w miłości Chrystusa polega na uczestnictwie w Jego dziele, które
w całości jest M iłością, realizow aną na sposób prorocki, kapłański i królew
ski. Jest to ujęcie podstawowe, które znajduje swoje rozwinięcie w takich
zwłaszcza dokum entach, ja k Familiaris consortio i List do Rodzin.
Wymiar świętości
Teologiczny wymiar esse i agere rodziny (por. F C 17) ujawnia swój specy
ficzny skutek, jaki wywołuje w swoim fundam encie antropologicznym: jest
nim świętość. U jm uje to zwięźle Papież w przem ów ieniu do Papieskiej R a
dy ds. Rodziny. Stwierdza, że „rodzina pełni istotną rolę w służbie rozwoju
człowieka. W Kościele godność rodziny została um ocniona w Sakram encie
M ałżeństwa, który uświęca kom unię m ałżeńską i konsekruje założenie
chrześcijańskiej rodziny”3. Jan Paweł II z rozmysłem stosuje pojęcie „kon
sekracji” do rodziny, któ ra pow staje m ocą łaski Sakram entu M ałżeństwa,
idąc w tym przypadku bardziej za encykliką Casti connubii, gdzie to pojęcie
zostało użyte trzy razy, niż za G audium et spes, gdzie użyto go raz, i to
z pew ną nieśm iałością4.
N iezależnie od tego, że nowe tłum aczenie G audium et spes zastępuje
słowo „konsekrow ani” zw rotem „jakby uśw ięcani”, trzeba powiedzieć, że
większość p aragrafu tego d okum entu w n. 48 ukazuje rodzinę w dynam icz
nej perspektyw ie działania łaski Sakram entu. Stwierdza się bowiem, że
m ałżonkow ie w ypełniają swoje zadania m ałżeńskie i rodzinne m ocą sa
3Jan Pawel II, Discorso del Santo Padre ai Participanti alla VIII Asemblea Plenaria del
Pontificio Coniglio per la Famiglia (17.05.1900).
4Por. J. Bajda, Teologia rodziny. Istotne zarysy problemu, dz. cyt., s. 73.

kram entu, czyli rów nocześnie w D uchu i M iłości Chrystusa, a więc w D u 
chu Świętym, który jest właściwym A utorem konsekracji. Ta konsekracja
poddaje na nowo Bogu całą rzeczywistość ludzką, odkupioną przez Chry
stusa i wyzwoloną z m ocy grzechu. D zięki konsekracji rodzina jako rzeczy
wistość ludzka staje się Kościołem , czyli m ieszkaniem Boga i miejscem
szczególnego Przyjścia Chrystusa. To Przyjście C hrystusa m ożna rozważać
w trzech aspektach: p o pierw sze - jako przyjście Tego, „przez którego
wszystko się stało ”, czyli Logosa, który „był na p oczątku” i który w istocie
jest „Początkiem ”; p o drugie - jako Tego, który przyjm ując n atu rę ludzką
przez W cielenie, przychodzi jako „Życie, które objawiło się nam ” jako p o 
chodzące od Ojca; i po trzecie - jako O blubieńca zapraszającego człowie
ka na w ieczne Gody B aranka5.
Ku teologii i antropologii trynitarnej
Pojęcie konsekracji w raca w przem ów ieniu Papieża Jana Pawła II na
Światowym Spotkaniu Rodzin 8 października 1994 roku w Rzymie. Tu ta k 
że w pełni dochodzi do głosu „teologia try n itarn a” rodziny. Papież mówił:
„I Kościół, i rodzina wywodzą się z tych samych źródeł. M ają tę sam ą ge
nealogię w Bogu: w Bogu Ojcu, Synu i D uchu Świętym. N a m ocy tej b o 
skiej genealogii pow stają dzięki wielkiej tajem nicy boskiej Miłości. Ta ta 
jem nica nazywa się Deus homo, w cielenie Boga, który tak um iłow ał świat,
że Syna swego Jednorodzonego dał, aby nikt, kto za Nim idzie, nie zginął.
Bóg Ojciec, Bóg Syn, Bóg D uch Święty. Jeden Bóg, trzy Osoby: niezgłę
biona tajem nica. W tej tajem nicy m a swoje źródło Kościół i m a swoje źró
dło rodzina, Kościół dom owy”6. Naw iązując do treści obrad Synodu, Pa
pież stwierdził: „W tajem nicy Kościoła [ . ] rodzina i konsekracja są ze so
bą pow iązane. Czyż Sobór W atykański II nie pow iedział, że m ałżonkow ie
przez sakram ent m ałżeństw a są w pew ien sposób konsekrow ani Bogu?
K onsekrow ani, aby stworzyć środowisko miłości i życia. M iłość i życie oto jest wasze pow ołanie”7.
W hom ilii wygłoszonej w następnym dniu Jan Paweł II dokładniej wyja
śnił i szerzej rozw inął sens owej „konsekracji”, o której w spom niał wcze
śniej. Pokazując, w jaki sposób tajem nica rodziny je st obecna w głębi B o
żych tajem nic stanowiących treść chrześcijańskiego „C redo”, i wołając:
„czyż nie widzicie, ja k głęboko jesteście w pisane w tajem nicę Boga Żywe
go - tego Boga, którego wyznajemy w naszym apostolskim «C redo»”? 5Por. Jan Pawel II, Ojcostwo i macierzyństwo w zamyśle Bożym, LORpol 1999, nr 11, s. 13.
6Jan Pawel II, Czym jesteś rodzino chrześcijańska?, LORpol 1994, nr 12, s. 23.
7Tamże, s. 24.

wskazał w szczególny sposób na rolę D ucha Świętego, A utora tejże konse
kracji. Powiedział: „Tylko dzięki tej m ocy zrodzonej w jedności Przenaj
świętszej Trójcy m ogą [małżonkowie] stanowić jedność - dozgonną je d 
ność. Tylko dzięki D uchow i Św iętem u m iłość ich sprosta zadaniom m ał
żeńskim i rodzicielskim . D uch Święty taką w łaśnie m iłość «rozlewa w ludz
kich sercach». Jest to m iłość szlachetna, czysta. Jest to m iłość płodna. M i
łość ożywiająca. M iłość p ięk n a”8. W arto zwrócić uwagę na bezpośredni
owoc konsekracji sakram entalnej jako dzieła D ucha Świętego, którego
Kościół wzywa w czasie cerem onii liturgicznej: je st nim jedność m ałżon
ków. D uch Święty, który urzeczywistnia w Swej O sobie Jedność Przenaj
świętszej Trójcy, jest także sprawcą tej jedności, która jest w ew nętrzną ce
chą m ałżeństw a jako sakram entu. D uch Święty ustanaw ia tę jedność, k tó 
ra jest nowym sposobem istnienia mężczyzny i kobiety, którzy „już nie są
dwoje, lecz jed n o ciało”. O dniesieni do tajem nicy „Jednego C iała”, czyli
Chrystusa i Kościoła (por. E f 5), są jednością w D uchu Świętym. Bóg sam
czyni ich jednością i tym samym czyni ich swoim O brazem , aby w świecie
widzialnym byli żywym znakiem N iew idzialnego Boga i Jego tajemnicy
M iłości i Życia9. M ają stać się obrazem Przenajświętszej Trójcy „m ocą sa
kram en tu ”, czyli m ocą tej konsekracji, której dokonuje w nich D uch Świę
ty, czyniąc ich jednością. Stają się więc żywym obrazem Boga, jeżeli przez
nich, w ich życiu, objawia się Boża M iłość i Boże Życie. Przez m oc D ucha
Świętego m ają objaw iać M iłość O jca N iebieskiego, który wszystkie swoje
dzieci rodzi w Jednorodzonym Synu Swoim, Jezusie Chrystusie. To znaczy,
że swoje dzieci m ają przyjm ować jako d ar O jca w D uchu Świętym, czyli ja 
ko sam ego Jezusa Chrystusa. M oże się to istotnie stać, jeśli ich rodziciel
stwo dokonuje się „m ocą sak ram en tu ”, czyli m ocą tej Miłości, którą otrzy
m ują od D ucha Świętego.
R olę D ucha Świętego w rodzinie podkreśla Jan Paweł II w przem ów ie
niu do członków Papieskiej Rady ds. Rodziny. Papież mówi: „W sercu sły
szymy jeszcze żywe echo niedawnych obchodów Pięćdziesiątnicy, które p o 
zwala nam głosić z ufnością słowa św. Pawła: «Albowiem wszyscy ci, k tó 
rych prow adzi D uch Boży, są synami Bożymi» (Rz 8,4). Jeśli D uch Święty
jest duszą Kościoła (por. KK 7), to winien być także duszą rodziny, Kościo
ła dom owego. D la każdej kom órki rodzinnej winien być wewnętrznym źró
dłem żywotności i energii, któ ra podsyca nieustannie płom ień małżeńskiej
miłości, wyrażającej się we wzajemnym darze małżonków. To D uch Święty
prow adzi nas do O jca N iebieskiego i wzbudza w naszych sercach ufną i ra 
dosną m odlitwę: «Abba, Ojcze!» (Rz 8,15; G a 4,6). Chrześcijańska rodzina
8Jan Pawel II, Ewangelia rodziny, LORpol 1994, nr 12, s. 26-27.
9Zob. Jan Pawel II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, Watykan 1986, s. 77n.

pow inna się wyróżniać jako środowisko wspólnej modlitwy, w którym w ol
ność synów pozwala wszystkim zwracać się do Boga i wzywać G o poufałym
im ieniem «Ojcze nasz!». D uch Swięty pom aga nam odkryć oblicze Ojca ja 
ko doskonały w zorzec ojcostwa w rodzinie”10.
Z naczenie tajem nicy Trójcy Swiętej dla zbudow ania adekw atnej teo lo 
gii rodziny, podkreśla Jan Paweł II w przem ów ieniu skierow anym do
uczestników Tygodnia Studiów nad m ałżeństw em i rodziną. Papież p o 
w iedział, że fu ndam entem tej refleksji m a być w łaśnie „tajem nica Trójcy
Swiętej, k tó ra je st źródłem bytu, a tym samym zasadniczym punktem o d 
niesienia dla antropologii”11. Papież podkreśla, że ta tajem nica daje o sta 
teczne wyjaśnienie, dlaczego m ęskość i kobiecość należy widzieć w k a te 
gorii „znaku w yrażającego o so b ę” . Pow ołanie mężczyzny i kobiety jest
„zakorzenione w tajem nicy trynitarnej (i) zostaje nam w p ełn i objaw ione
we w cieleniu Syna B ożego [...]. W ten sposób teologia m ałżeństw a i ro 
dziny w pisuje się [...] w kontem plację tajem nicy Boga Trójjedynego”12.
Jest godne uwagi, że ta kontem placja Najwyższej Tajemnicy Boga kieruje
się rów nocześnie ku konkretnej rzeczywistości historycznej, to je st ku
Swiętej Rodzinie, w której znajduje św iatło p adające na każdą rodzinę
i na Kościół. Papież mówi: „Syn Boży zechciał się stać członkiem rodziny
ludzkiej, aby ludzie - jako członkow ie K ościoła - m ogli m ieć udział w J e 
go życiu. D latego Swięta R odzina z N azaretu [...] ukazuje rolę rodziny
w misji W cielonego Słowa i O dkupiciela oraz rzuca św iatło na m isję sa
m ego K ościoła”13.
Próba modelu teologii rodziny
W ydaje się, że w podobnym kierunku rozwija się refleksja autora nazwi
skiem Q uellet M arc, w pracy pt. „Boże podobieństw o. A ntropologia trynitarn a rodziny”14. Z internetow ej notki informacyjnej dowiadujemy się, że
„Teologia m ałżeństw a rozw inęła się w ostatnich dziesięcioleciach, dzięki
odnowie, do której przyczynił się Sobór W atykański II. Tego sam ego nie
m ożna pow iedzieć o teologii rodziny, która pozostaje w stadium początko
wym. Stało się to motywem dla pow stania tej książki, która docieka osta
tecznego sensu istnienia i działania wspólnoty rodzinnej w świetle trynitar-

10Jan Pawel II, W obronie rodziny i jej praw, LORpol 1999, nr 11, s. 10.
11Jan Paweł II, Ojcostwo i macierzyństwo w zamyśle Bożym, dz. cyt., s. 12.
12Tamże, s. 12-13.
13Tamże, s. 13.
14Quellet Marc, Divina somiglianza. Antropologia trinitaria della famiglia, Lateran Uni
versity Press 2005.

nej m iłości”15. W arto też nawiązać do propozycji przedstaw ionej przez
P. A ntonio Santoro O M I16. O pierając się głównie na adhortacji Familiaris
consortio n. 17, autor widzi potrzebę wyjaśnienia trzech zagadnień: tożsa
m ość rodziny, jej charyzm at i specyficzną misję pow ierzoną przez Boga. Je 
śli chodzi o tożsam ość rodziny, to przesłanką pom agającą uzyskać odpo
wiedź jest fakt, że w doktrynie Vaticanum II istota rodziny przecina się w e
wnętrznie z istotą Kościoła w całym wymiarze jego m isterium , kom unii
i misji (mistero, com unione e missione). Syntetycznie ujm ując - widzimy tu
Kościół jako „tajem nicę kom unii i zbawczej misji pełnionej w ram ach hi
storii ludzkości”. Ź ródłem specyficznego charyzm atu jest sakram ent m ał
żeństwa, który buduje w spólnotę osób kształtow aną m ocą miłości oblu
bieńczej m ałżonków, w żywym uczestnictwie w „wielkiej tajem nicy”. Z sa
mej istoty tej miłości płynie misja spełniana przez rodzinę w Kościele
i świecie. Rodzina posiada swój „fundam ent sakram entalny” - właśnie sa
kram ent m ałżeństw a buduje istotną więź między rodziną i Kościołem.
Przypom inając sform ułow ania zaw arte w G audium et spes n. 48 autor in ter
pretuje zdanie mówiące o „boskim źródle miłości” jako tw ierdzenie odno
szące się do Trójcy Przenajświętszej: „to właśnie Trójca Święta jest źródłem
miłości i fundam entem teologicznym m ałżeństw a i rodziny” . Jest to zara
zem Miłość, która objawia pełnię d aru Boga w kenosis Chrystusa i trwa
w oblubieńczej relacji między Chrystusem i Kościołem. Stąd „własny cha
ryzm at” pokrywa się niem al z pow ołaniem całego Kościoła: jest to „dar
Trójcy Świętej dla świata i dla Kościoła, przedłużający w czasie trw anie B o
żego L udu” . Z atem ta szczególna misja rodziny pokrywa się z „miłością
p łod n ą”, przy czym zarów no miłość, jak i płodność jest tu rozum iana teolo
gicznie i eklezjalnie. Mówi się bowiem, że m ałżonkowie pełniąc swoje p o 
wołanie „są świadkami i w spółpracow nikam i płodności M atki Kościoła, na
znak uczestnictw a w tej miłości, jaką Chrystus um iłował swoją Oblubienicę
i wydał za nią sam ego siebie” (KK 41). Płodność m ałżonków chrześcijań
skich, będąca uczestnictwem w płodności „M atki Kościoła”, nie redukuje
się do płaszczyzny fizycznej, lecz jest rzeczywistością duchową, będąc zna
kiem miłości sakram entalnej. Polega ona na „przyjmowaniu potom stw a od
Boga z m iłością” (KK 41).
Rola tajemnicy
Jan Paweł II podkreśla także wymiar liturgiczny i mistyczny powołania
rodzicielskiego. Mówi: „Ojcostwo i macierzyństwo [...] należy przeżywać
15Jan Pawel II, Ojcostwo i macierzyństwo w zamyśle Bożym, dz. cyt., s. 12-13.
16Tekst w Internecie: Per una Teologia della Famiglia. Alcuni elementi.

jako szczególną odpow iedzialność w obec Boga, przyjmując dzieci jako Je 
go dar (por. Rdz 4,1) w postaw ie uw ielbienia dla ojcostwa Bożego, «od któ
rego bierze nazwę wszelki ród na niebie i na ziemi» (E f 3,15)”17. To wezwa
nie do uw ielbienia ojcostwa Bożego w kontekście pow ołania rodzicielskie
go m a swoją podstaw ę biblijną nie tylko w dziękczynieniu Ewy zapisanym
w Rdz 4,1, ale także w M agnificat Maryi, która dziękuje Bogu nie tylko za
dar Jednorodzonego Syna Bożego, lecz także za d ar wszystkich dzieci B o
żych zrodzonych w Chrystusie i powierzonych Jej m istycznem u m acierzyń
stwu w Kościele. M aryjne Magnificat m a sens profetyczny, ponieważ zapo
wiada dziękczynienie składane Bogu od „wszystkich pokoleń” ludzkiego
rodu. Bóg bowiem chciał, aby zrodzenie człowieka jako Syna było nie tylko
włączone w anielskie Gloria z Betlejem (por. E V 1), ale także w kontekst
tajem nicy Paschalnej. M ówi o tym List do Rodzin: „to, że rodzi się człowiek,
jest znakiem paschalnym ”, głównie przez to, że „narodzenie człowieka
znajduje odpow iednik w zwycięstwie życia nad śmiercią: znajduje odpo
w iednik w Chrystusowym zmartwychwstaniu” (n. 11). Tajemnica Paschal
na, która oznacza niepojęty dar M iłości Chrystusowej i zwycięstwo nad
grzechem i śm iercią, oznacza zarazem „otoczenie chwałą” zarówno Boga
Ojca, ja k sam ego O dkupiciela (por. J 17,4-5). Albowiem przez m oc Ofiary
Chrystusa człowiek otrzym uje nowe życie, rodzi się do życia W iecznego
(por. E V 51). D latego głęboko i religijnie p ojęte rodzicielstwo „stanowi
w życiu każdego taką «nowość» i takie bogactwo, że nie m ożna do niego
przybliżać się inaczej, ja k «na kolanach»” (L dR 7).
Z arów no L ist do Rodzin (n. 9), ja k i Evangelium vitae (n. 43) akcentują
w ażną praw dę teologiczną, że „w rodzicielstw ie ludzkim Bóg sam jest
obecny” . Jest to w ażna p rzesłanka dla zrozum ienia teologicznej stru k tu 
ry rodziny. Bóg je st obecny w rodzinie nie tylko jak o jej Stwórca, ale ta k 
że jako O jciec i jak o O blubieniec. M ówi o tym zwłaszcza L ist do Rodzin
(n. 2; n. 6). Jest to nie tylko ta podstaw ow a obecność Boga rozum iana m e
tafizycznie (por. STh P. I, q. V III, a. 1), ale także soteriologicznie i m i
stycznie, ja k to wynika z głębokiego związku, jak i zachodzi między W cie
leniem a tajem nicą Rodziny. W Liście do Rodzin czytamy, że „Boska ta 
jem nica W cielenia Słowa pozostaje w ścisłym związku z ludzką rodziną.
N ie tylko z tą jed n ą, n azaretańską, ale w jakiś sposób z każdą rodziną, p o 
dobnie ja k II S obór W atykański mówi, że Syn Boży przez swoje W cielenie
«zjednoczył się jakoś z każdym człow iekiem »” (L d R 2). Papież akcentuje
fakt, że „Syn Jednorodzony, w spółistotny Ojcu, «Bóg z Boga i Światłość
ze Światłości», wszedł w dzieje ludzi poprzez ro d zin ę” (L dR 2). D ruga
część L istu do Rodzin rozwija myśl: „Jest z w am i O blubieniec”. Istotnie,
17Jan Pawel II, Ojcostwo i macierzyństwo w zamyśle Bożym, dz. cyt., s. 12.

Chrystusow e słowa „A oto ja jestem z w am i przez wszystkie dni aż do
skończenia św iata” (M t 28,20) odnoszą się do całego K ościoła, a więc i do
rodziny, jako „K ościoła dom ow ego”.
Podstawowa struktura teologii rodziny
F undam entalną warstwę tej teologii stanow i to, co dotyczy źródła i osta
tecznego celu tej rzeczywistości, jaką jest rodzina. Z wypowiedzi Jana Paw
ła II na ten tem at wynika, że chodzi tu o plan Boży, a więc i o działanie B o
ga sam ego, który pow ołuje do bytu rodzinę aktem stwórczym i przywraca ją
do pierw otnej prawdy przez dzieło O dkupienia, łącząc ją definitywnie z ta 
jem nicą Kościoła (por. F C 3). Rodzina jest rzeczywistością, w której Bóg
jest obecny jako Stwórca, jako O dkupiciel i jako O blubieniec. Stąd wynika
konieczność zrozum ienia rodziny jako „Kościoła dom ow ego”, czyli jako
miejsca, w którym Bóg odbiera chwałę należną M u od stworzenia i od przy
branych dzieci.
D rugą warstwę tej koncepcji teologii rodziny stanowi warstwa an tropo
logiczna. Jest to antropologia wychodząca od najgłębszych przesłanek te o 
logicznych i od definitywnego kształtu dzieła Bożego (planu Bożego) speł
nionego w Chrystusie i Jego m ocą - oraz m ocą D ucha Swiętego - pełnione
go w historii. Takie pojęcia, ja k „osoba”, „życie”, „miłość”, „w spólnota”,
m uszą być kształtow ane i definiow ane w oparciu o pełną praw dę o człowie
ku, objawioną w Chrystusie. Nie wystarczy zakładać znajom ości tych pojęć
w oparciu o jakąś obiegową filozofię. M uszą to być pojęcia teologiczne,
które pozw alają z kolei dostrzec całą głębię prawdy zawartej w bycie ludz
kim i jego historii, także eschatologii. Istotnym wymiarem tej prawdy jest
nie tylko epistem ologiczne, ale również m etafizyczne i religijne odniesienie
do Boga, zakorzenienie w Bogu. Benedykt X V I przypom niał w przem ów ie
niu do uczestników K ongresu Diecezji Rzymskiej, że pytania o człowieka
nie m ożna oddzielić od pytania o Boga i stąd odpowiedź na pytanie o czło
wieka, a więc i o rodzinę, m usi zawierać to wszystko, przez co człowiek jest
„Boży”, jako Jego obraz i podobieństw o18. O gólnie mówiąc, człowiek i cała
rzeczywistość ludzka nazw ana rodziną, ukazująca pełnię prawdy an tropo
logicznej, m usi być w idziana jako „m isterium ”, czyli jako tajem nica ukryta
w Bogu i objawiona w Chrystusie. Jedynie na tym poziom ie tajem nicy („m i
sterium człowieka” - KK 22) m ożna budow ać „antropologię trynitarną”,
która znajduje swój egzystencjalny kształt w rodzinie sakram entalnej. Ta
antropologia trynitarna jest z konieczności antropologią sakram entalną,
18 Jan Pawel II; Rodzina chrześcijańska wspólnotą wychowania i wiary, LORpol 2005,
nr 9, s. 30.

poniew aż „m isterium człowieka” jest pom yślane jako znak objawiający B o
ga jako Ź ró d ło istnienia, miłości i świętości: człowiek i rodzina uczestniczy
bowiem w misji Chrystusa.
Trzecią warstwą jest zdefiniowanie istoty powołania rodziny w oparciu
0 teologię charyzm atu (por. „własny d ar” - KK 11), jak i o pełną herm eneu
tykę daru, który stanowi nowy sposób istnienia całej rodziny, jak i jej poszcze
gólnych członków, a przede wszystkim małżonków, w stosunku do których to
pojęcie „daru” uzyskuje pełny sens sakram entalny. N a mocy tego „istnienia
na sposób d aru ” rodzina buduje się jako com m unio personarum, która mocą
jej wewnętrznej dynamiki pełni misję rodzicielską i służy życiu ludzkiemu we
wszystkich jego stadiach rozwoju. Dzięki tem u, że łaska sakram entalna inspi
ruje, oświeca i steruje całym działaniem małżonków, powstaje sytuacja,
w której rodzina pełni dzieło Boże objawiające się w centrum ludzkiego ży
cia. N atom iast czymś przeciwnym tej koncepcji jest taka wizja „powołania”,
w której rodzina pełni wyłącznie „własne dzieło”, ubocznie i okazyjnie „ko
rzystając” z pomocy łaski Bożej. M usi być bowiem prawdziwe to, co Papież
napisał w Familiaris consortio, że rodzina „strzeże, objawia i przekazuje m i
łość, która jest żywym odbiciem i rzeczywistym udzielaniem się miłości Bożej
ludzkości oraz miłości Chrystusa Pana Kościołowi, Jego Oblubienicy”. Pry
m at działania Boga jest niewątpliwy. Człowiek działa jako sługa Boga, nawet
jeśli ta służba m a charakter królewski, prorocki i kapłański.
Czwarty poziom tej refleksji teologicznej dotyczy tego, w jaki sposób ro 
dzina, pełniąc własne dzieło zadane jej przez Boga, współdziała ze Stwórcą
1 O dkupicielem i przyczynia się do w zrostu Kościoła i do budowy społecz
ności ludzkiej. Bóg bowiem nadal stwarza świat i Chrystus nadal zbawia
ludzkość przez Kościół i w Kościele, posyłając D ucha Świętego, aby czer
piąc z darów paschalnych Zbawiciela, budow ał Królestwo Boże, w którym
wszystko będzie podd an e Bogu w Jezusie Chrystusie. N ie jest to działanie
rodziny, które m ożna pojm ow ać jako działanie ad extra, lecz jest to nadal
w spółdziałanie z łaską sakram entalną, któ ra prow adzi do coraz głębszego
rozum ienia tajem nicy rodziny - w ew nątrz samej rodziny, która poprzez dy
nam izm miłości - agape - prom ieniuje na wszystkie relacje międzyludzkie.
Istotną rzeczą, od której zależy poddanie świata stw orzonego Bogu, jest to,
aby rodzina, będąc Kościołem domowym, w zrastała nieskończenie w swo
im poddaniu Bogu, Jego woli, Jego M iłości, w zjednoczeniu z ofiarą Pas
chalną Chrystusa, w zjednoczeniu z fiat Maryi.
Fr Jerzy Bajda: Theological familiology. The essence and the structure
The basic layer of the theology of the family ought to consist in what refers to the
ultimate end of the reality which is the family. In this reality God is present as the

Creator, the Redeemer, the Bridegroom. The family, therefore, ought to be com
prehended as a “Domestic Church”.
The second layer of the theology of the family consists in the anthropological
layer, the “trinitary anthropology” being a sacramental anthropology, since the
“mysterium of man” is a sign revealing God as the Source of existence, love and
sanctity. That is because the man and the family share in the mission of Christ.
The third layer consists in the defining of the essence of family vocation on the
strength of the theology of charisma. When a family exists “in the manner” of the
gift, it evolves as a communio personarum which, by the force of its internal dyna
mics, accomplishes the parental mission and serves human life at all stages of its de
velopment.
The level of theological reflection consists in the way the family, while fulfilling
its own task bestowed on it by God, acts jointly with the Creator and Redeemer,
contributing to the growth of the Church and to building the human society.

