
  „Jezus przyszedł na świat jak każdy człowiek — poczęła Go Matka, Ona  Go urodziła. Jej 
dziewicze macierzyństwo było osłonione zstąpieniem Ducha Świętego, wiedział o nim tylko 
Józef, który w oczach wszystkich uchodził za ojca Jezusa. Krewni Maryi i Józefa, pochodzący 
również z rodu Dawida, byli zgodnie z obyczajem nazywani braćmi i siostrami Jezusa. 
 Tak więc Odkupienie świata dokonuje się naprzód poprzez rodzinę. Nowe Przymierze 
łączy się ze Starym na gruncie tego przykazania, które uwydatnia świętość rodziny: „Czcij ojca 
twego i matkę twoją”. W prawie Bożym, w Dekalogu, przykazanie to następuje bezpośrednio 
po trzech pierwszych, które określają stosunek człowieka do Boga. Jest ono pierwszym wśród 
przykazań, które łączą stosunek do Boga ze stosunkiem do człowieka, przykazania pierwszej 
tablicy i przykazania tablicy drugiej — od czwartego do dziesiątego.” (Kielce, 3 czerwca 1991) 
 
 „Boże prawo moralne jest dane człowiekowi i dane równocześnie dla człowieka: dla jego 
dobra. Czyż nie tak jest? Czyż nie dla człowieka jest każde z tych przykazań z góry Synaj: — 
„Nie zabijaj — nie cudzołóż — nie mów fałszywego świadectwa — czcij ojca i matkę” (por. Wj 
20, 13-14. 16. 12). Chrystus ogarnia to wszystko jednym przykazaniem miłości, które jest 
dwoiste: „Będziesz miłował Pana Boga swego ponad wszystko — będziesz miłował człowieka, 
bliźniego twego jak siebie samego” (por. Mt 22, 37). 
W ten sposób Dekalog został potwierdzony w Ewangelii jako moralny fundament Przymierza 
Nowego we Krwi Chrystusa. Ten moralny fundament jest od Boga, zakorzenia się w Jego 
stwórczej, ojcowskiej mądrości i Opatrzności. Równocześnie ten moralny fundament Przy-
mierza z Bogiem jest dla człowieka, dla jego dobra prawdziwego. Jeśli człowiek burzy ten fun-
dament, szkodzi sobie: burzy ład życia i współżycia ludzkiego w każdym wymiarze. Zaczynając 
od wspólnoty najmniejszej, jaką jest rodzina, poprzez naród aż do tej ogólnoludzkiej społecz-
ności, na którą składają się miliardy ludzkich istnień. 
 Jak bardzo prawo moralne jest dla człowieka, wskazuje w sposób szczególnie wymowny 
sam Jezus Chrystus, kiedy mówi do zdumionych stróżów litery Prawa: „To szabat został usta-
nowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu” (Mk 2, 27). (Koszalin, 1 czerwca 1991) 
 
 „Nie zapominajcie o tym, jak wielką wartością jest rodzina. Dzięki sakramentalnej obec-
ności Chrystusa i dobrowolnie złożonej przysiędze rodzina jest wspólnotą świętą. Jest komu-
nią osób zjednoczonych miłością. Miłość nigdy nie ustaje! Każda rodzina może zbudować taką 
miłość. Ale można ją osiągnąć w małżeństwie tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli małżonkowie 
stają się bezinteresownym darem z siebie samego, bezwarunkowo i na zawsze, nie stawiając 
żadnych ograniczeń. Ta miłość małżeńska, rodzinna jest ciągle uszlachetniana, jest doskona-
lona przez wspólne troski i radości, przez wspieranie się wzajemne. Zapomina o sobie samym 
dla dobra umiłowanego człowieka. Prawdziwa miłość nigdy nie wygasa. Staje się źródłem siły 
i wierności małżeńskiej. Rodzina chrześcijańska staje się autentycznym znakiem bezintere-
sownej i powszechnej miłości Boga do ludzi. Ta miłość Boga stanowi duchowe centrum rodzi-
ny i jej fundament. Poprzez tę miłość rodzina powstaje, rozwija się, dojrzewa i staje się źró-
dłem pokoju i szczęścia dla rodziców i dla dzieci. Jest prawdziwym środowiskiem życia 
i miłości.” (Kalisz, 4 czerwca 1997) 
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 Święty Jan Paweł II doskonale wyczuwał, że dobro ludzkości ma swe korzenie w zdrowej, 
kochającej się rodzinie. Bo przecież właśnie rodzina jest tą przestrzenią, w której kształtuje się 
ludzka wrażliwość i charakter. To właśnie tu uczymy się kochać, przebaczać… Tu, w rodzinnych 
relacjach uczymy się cierpliwości, odczuwania piękna, współczucia… W rodzinie poznajemy 
Boga! Gdy jednak rodzina jest chora, gdy małżonkowie nie potrafią się kochać, gdy nie są do-
brym przykładem dla swych dzieci, wtedy zamiast dobra tworzy się zło! Zamiast wrażliwości 
budzi się egoizm,  zamiast miłości nienawiść, zamiast współpracy zazdrość. O tym wszystkim 
często mówił i pisał nasz święty Patron. W bieżącym numerze parafialnego biuletynu przypo-
mnimy kilka Jego wypowiedzi: 
 „Chrystus Dobry Pasterz staje pomiędzy mężczyzną a kobietą w tym wielkim sakramencie, 
przez który stają się oni mężem i żoną, a z kolei rodzicami swych dzieci: ojcem i matką. Ten, 
który uczy: „Nie cudzołóż”, jest Dobrym Pasterzem, Pasterzem ludzkiej miłości, którą chce 
uczynić piękną, trwałą, wierną, nierozerwalną. Jeśli ślubujecie sobie wzajemnie, „iż cię nie 
opuszczę aż do śmierci”, to On, Dobry Pasterz, staje się w sakramencie najwyższym poręczycie-
lem tych waszych ślubów. Sakrament jest źródłem moralnej mocy dla człowieka, dla mężczyzny 
i kobiety, aby oboje sprostali swym ślubom. Aby przezwyciężyli słabości i pokusy. Aby nie dali 
się uwieść żadnej modzie. Trzeba tylko wytrwale współpracować z łaską sakramentu małżeń-
stwa. Trzeba tę łaskę stale odnawiać! 
 Co stało się z przykazaniem: „Nie cudzołóż” w naszym polskim życiu? Czy małżonkom na-
prawdę zależy na tym, ażeby ich dzieci rodziły się z czystych rodziców? Czy nosimy w sobie 
poczucie, że ciało ludzkie jest wezwane do zmartwychwstania i że winniśmy troszczyć się o 
zachowanie jego godności? Czy potrafimy sobie uświadomić, że ludzka płciowość jest dowo-
dem niesłychanego wręcz zaufania, jakie Bóg okazuje człowiekowi, mężczyźnie i kobiecie, i czy 
staramy się tego Bożego zaufania nie zawieść? Czy pamiętamy o tym, że każdy człowiek jest 
osobą i że nie wolno drugiego człowieka sprowadzać do roli przedmiotu, który z pożądliwością 
można oglądać lub którego się po prostu używa? Czy narzeczeni budują swoją przyszłą jedność 
małżeńską, tak jak się to robić powinno, to znaczy zaczynając od budowania jedności ducha? 
Czy małżonkowie pracują nad pogłębieniem swojej małżeńskiej jedności — pomimo całego 
trudu, a także obiektywnych trudności, jakie niesie z sobą życie, pomimo różnych ułomności, 
jakimi oboje są obciążeni? Czy pamiętają o tym, że w momencie ich ślubu przed ołtarzem sam 
Chrystus zobowiązał się być z nimi zawsze, być ich światłem i mocą? Czy małżonkom naprawdę 
zależy na tym, aby ta Boska obecność Chrystusa napełniała ich życie małżeńskie i rodzinne? 
Pytania te stawiam przed Bogiem, stawiam je wszystkim rodzinom katolickim, wszystkim mał-
żonkom, wszystkim rodzicom w całej Polsce!” (Łomża, 4 czerwca 1991) 
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JAN PAWEŁ II - PAPIEŻ RODZINY 



 „Orędzie o czystości serca dziś staje się bardzo aktualne. Cywilizacja śmierci chce znisz-
czyć czystość serca. Jedną z metod tego działania jest celowe podważanie wartości tej posta-
wy człowieka, którą określamy cnotą czystości. Jest to zjawisko szczególnie groźne, gdy ce-
lem ataku stają się wrażliwe sumienia dzieci i młodzieży. Cywilizacja ta jest cywilizacją śmier-
ci, bo człowiek nie może żyć bez prawdziwej miłości. 
 Słowa te w szczególny sposób kieruję je do młodzieży. Wiem, jak bardzo jesteście wraż-
liwi na prawdę i piękno. Dziś cywilizacja śmierci proponuje wam między innymi tak zwaną 
«wolną miłość». Dochodzi w tym wypaczeniu miłości do profanacji jednej z najbardziej dro-
gich i świętych wartości, bo rozwiązłość nie jest ani miłością, ani wolnością. «Nie bierzcie 
więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli 
rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe» (Rz 12, 2) 
— napomina nas święty Paweł. Nie lękajcie się żyć wbrew obiegowym opiniom i sprzecznym 
z Bożym prawem propozycjom. Odwaga wiary wiele kosztuje, ale wy nie możecie przegrać 
miłości! Nie dajcie się zniewolić! Nie dajcie się uwieść ułudom szczęścia, za które musieliby-
ście zapłacić zbyt wielką cenę, cenę nieuleczalnych często zranień lub nawet złamanego ży-
cia własnego i cudzego! Tylko czyste serce może w pełni kochać Boga! Tylko czyste serce 
może w pełni dokonać wielkiego dzieła miłości, jakim jest małżeństwo! Tylko czyste serce 
może w pełni służyć drugiemu. Nie pozwólcie, aby zniszczono waszą przyszłość. Nie pozwól-
cie odebrać sobie bogactwa miłości. Brońcie waszą wierność; wierność waszych przyszłych 
rodzin, które założycie w miłości Chrystusa.” (Sandomierz, 12 czerwica 1999) 
 
 „Święta Kinga uczy, że zarówno małżeństwo, jak i dziewictwo przeżywane w jedności 
z Chrystusem może stać się drogą świętości. Ona staje dziś na straży tych wartości. Przypo-
mina, że w żadnych okolicznościach wartość małżeństwa, tego nierozerwalnego związku 
miłości dwojga osób, nie może być podawana w wątpliwość. Jakiekolwiek rodziłyby się trud-
ności, nie można rezygnować z obrony tej pierwotnej miłości, która zjednoczyła dwoje ludzi i 
której Bóg nieustannie błogosławi. Małżeństwo jest drogą świętości, nawet wtedy, gdy staje 
się drogą krzyżową.” (Stary Sącz, 16 czerwca 1999) 
 
 „Oby Apel Jasnogórski nie przestał być naszą modlitwą i naszym programem. W sposób 
szczególny niech będzie modlitwą i programem polskich rodzin. Wiemy, że rodzina jest 
pierwszą i podstawową ludzką wspólnotą. Jest środowiskiem życia i środowiskiem miłości. 
Życie całych społeczeństw, narodów, państw, Kościoła, zależy od tego, czy rodzina jest po-
śród nich prawdziwym środowiskiem życia i środowiskiem miłości. Trzeba uczynić wszystko, 
co można, ażeby rodzinie stworzyć po temu warunki. Warunki pracy, warunki mieszkania, 
warunki utrzymania, opiekę nad poczynającym się życiem, poszanowanie społeczne rodzi-
cielstwa, radość z dzieci, które przychodzą na świat, pełne prawo do wychowania, a zarazem 
wieloraką pomoc w tym wychowaniu... oto cały wielki, bogaty program, od którego zależy 
przyszłość człowieka i przyszłość narodu. O jakże bardzo pragnę, drodzy rodacy, ażeby w 
programie tym wypełniał się z dnia na dzień i z roku na rok Apel Jasnogórski: modlitwa pol-
skich serc. O jakże bardzo pragnę, ja, który życie, wiarę i język zawdzięczam polskiej rodzinie, 
aby rodzina ta nie przestawała być Bogiem silna. Ażeby przezwyciężała wszystko, co ją osła-
bia i rozbija - wszystko, co nie pozwala jej być prawdziwym środowiskiem życia i miłości. 
Modlę się o to z wami w tej chwili, słowami Apelu Jasnogórskiego. I nadal modlić się pragnę. 
(Częstochowa, 5 czerwca 1979) 
 

 „Muszę wam powiedzieć, że te dwie, szczególnie przeze mnie umiłowane dziedziny dusz-
pasterstwa, duszpasterstwo młodzieży i duszpasterstwo małżeństw, czyli rodzin, zawsze stano-
wiły jakąś całość, jedno wynikało z drugiego, nieraz nawet mówiłem duszpasterzom akademic-
kim: tak, dobrze, że w ramach waszych konferencji podejmujecie różne tematy, ale najwięcej 
uczynicie, jeżeli młodych ludzi, przyszłą polską inteligencję, przygotujecie do życia w małżeń-
stwie i w rodzinie chrześcijańskiej.” (Kraków, 8 czerwca 1979) 
 
 „„Serce małżonka jej ufa” (Prz 31, 11) — tak mówi Księga Przysłów o „niewieście dziel-
nej”. Wspólnota małżeńska i rodzinna buduje się na zaufaniu wzajemnym. Jest to dobro pod-
stawowe wzajemnych odniesień w rodzinie. Odniesienie wzajemne małżonków i odniesienie 
wzajemne rodziców i dzieci. Najgłębszym fundamentem tych odniesień jest ostatecznie to 
zaufanie, jakim sam Bóg obdarza małżonków, stwarzając ich i powołując ich do życia we 
wspólnocie małżeńskiej i rodzinnej. 
 Na tym właśnie swym zaufaniu do rodziców Bóg oparł odniesienie: dziecko — rodzice. 
„Serce Boga im ufa”. Na swym zaufaniu, zwłaszcza do matki, Bóg-Ojciec oparł odniesienie: 
dziecko — matka. „Serce... Boga jej ufa”! Bóg-Ojciec zechciał tak zabezpieczyć życie dziecka, 
swój skarb, aby zostało ono już od momentu swego poczęcia powierzone trosce najbliższego z 
bliźnich dziecka: jego własnej matce. „Serce Boga jej ufa”. 
 Rodzina jest sobą, jeżeli buduje się na takich odniesieniach, na wzajemnym zaufaniu, na 
zawierzeniu wzajemnym. Tylko na takim fundamencie można też budować proces wychowa-
nia, który stanowi podstawowy cel rodziny i jej pierwszorzędne zadanie. W wypełnianiu tego 
zadania rodzice nie mogą być zastąpieni przez nikogo — i nikomu też nie wolno odbierać rodzi-
com tego pierwszorzędnego ich zadania. Równocześnie nigdy nie dosyć przypominać, że wy-
pełnianie tego zadania stawia przed rodzicami doniosłe wymagania. Rodzice sami muszą być 
dobrze wychowani, ażeby wychowywać — i sami też wciąż muszą się wychowywać, ażeby wy-
chowywać. Tylko pod takimi warunkami, przy takiej postawie wewnętrznej, proces wychowa-
nia może być owocny.” (Wrocław, 21 czerwca 1983) 
 
 „Zdaje się, że jest nieodzowna wielka praca dla kształtowania duchowości małżeństwa, 
moralności i życia duchowego małżonków. Sakrament zawiera w sobie wyraźne zobowiązania: 
wierność, miłość, uczciwość. Są to zobowiązania natury moralnej. Małżeństwo-rodzina buduje 
się na ich gruncie. W ten sposób staje się wspólnotą godną ludzi, prawdziwą wspólnotą życia 
i miłości. Arką Przymierza z Bogiem w Chrystusie. 
 Rodzina według zamysłu Bożego jest miejscem świętym i uświęcającym. Nie można 
„rozchwiać” tej „małej” wspólnoty, może słabej, może niewystarczającej, która jednak jest u 
korzenia wszystkich wspólnot, ażeby całe życie społeczne i narodowe nie doznało strat i szkód 
niepowetowanych. Rodzina Bogiem silna — to jest zarazem rodzina jako siła człowieka: rodzi-
na szlachetnych ludzi. Rodzina ludzi wzajemnie obdarzających się miłością i zaufaniem. Rodzi-
na „szczęśliwa” i uszczęśliwiająca. Arka Przymierza ” (Szczecin, 11 czerwca 1987) 
 
 „Poprzez rodzinę toczą się dzieje człowieka, dzieje zbawienia ludzkości. Rodzina znajduje 
się pośrodku tego wielkiego zmagania pomiędzy dobrem a złem, między życiem a śmiercią, 
między miłością a wszystkim, co jest jej przeciwieństwem. Rodzinom powierzone jest zadanie 
walki przede wszystkim o to, ażeby wyzwolić siły dobra, których źródło znajduje się w Chrystu-
sie Odkupicielu człowieka, aby te siły uczynić własnością wszystkich rodzin, ażeby rodzina była 
„Bogiem silna” (List do Rodzin, 23) 


