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DZIEŃ 4 – RODZINA 

Rodzina Bogiem silna, staje się siłą człowieka i całego narodu. 
 

 Pośród wielu dróg w życiu człowieka, rodzina jest drogą pierwszą 

i z wielu względów najważniejszą, pozostając za każdym razem drogą 

szczególną, jedyną i niepowtarzalną, tak jak niepowtarzalny jest każdy 

człowiek. W rodzinie człowiek przychodzi na świat, wzrasta i rozwija się, 

uczy wartości. Kościół ogarnia swą macierzyńską troską rodziny, 

ponieważ dobrze wie, że to właśnie rodzina daje człowiekowi fundament 

ku pełni człowieczeństwa. 

Rodzina bierze początek w miłości, jaką Stwórca ogarnia 

stworzony świat, co wyraziło się już „na początku”, w Księdze Rodzaju 

(1,1), a co w słowach Chrystusa w Ewangelii znalazło przewyższające 

wszystko potwierdzenie: „Tak [...] Bóg umiłował świat, że Syna swego 

Jednorodzonego dał” (J 3,16). Syn Jednorodzony, współistotny Ojcu, 

„Bóg z Boga i Światłość ze Światłości”, wszedł w dzieje ludzi poprzez 

rodzinę: „przez wcielenie swoje zjednoczył się jakoś z każdym 

człowiekiem. Ludzkimi rękoma pracował, [...] ludzkim sercem kochał, 

urodzony z Maryi Dziewicy, stał się prawdziwie jednym z nas, we 

wszystkim do nas podobny oprócz grzechu”. 

Skoro, więc Chrystus „objawia się w pełni człowieka samemu 

człowiekowi”, czyni to naprzód w rodzinie i poprzez rodzinę, w której 

zechciał narodzić się by wzrastać. Wiadomo, że Odkupiciel znaczną 

część swego życia pozostawał w ukryciu nazaretańskim, będąc 

„posłusznym” (por. Łk 2,51) jako „Syn Człowieczy” swej Matce Maryi i 

Józefowi cieśli. Czyż to synowskie „posłuszeństwo” nie jest już 

pierwszym wymiarem posłuszeństwa Ojcu „aż do śmierci” (Flp 2,8) 

przez które odkupił świat? 
 

Jan Paweł II, List do rodzin Gratissimam Sane, 1994 



MÓDLMY SIĘ: 

Boże, nasz Ojcze, Twój odwieczny plan zbawienia 

osiągnął pełnię, gdy Syn Twój umiłowany przyszedł na świat 

pośród Świętej Rodziny, uświęcając swoim narodzeniem 

każdą ludzką rodzinę. Powierzamy Ci nasze rodziny i 

wszystkie domowe ogniska, niech trwa w nich modlitwa, 

czysta miłość, szacunek dla życia i zdrowa troska o młodych. 

Prosimy Cię pokornie, aby święty Jan Paweł II, z wysokości 

nieba chronił wszystkie rodziny, nas zaś przez niego umocnił 

łaską... (tu wymienić prośby). 

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 

 
Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., 

Chwała Ojcu..., Litania… 
 


