
Rodzina jako wspólnota osób



Dwa sposoby ujmowania rodziny

• Od strony zapoczątkowania rodziny

– małżeostwo, 

– rodzicielstwo, 

– macierzyostwo

• Od strony trwania rodziny

– relacje osobowe

– małżeostwo

– rodzicielstwo



Warunki zapoczątkowania wspólnoty 
rodzinnej

• Warunki optymalne: małżeostwo

• Warunki wystarczające: rodzicielstwo lub 
macierzyostwo



Małżeostwo

• Małżeostwo jest relacją wiążącą dwie osoby 
(mężczyznę i kobietę) 
– Obecnośd świadków, reprezentujących 

społeczeostwo, w którym młodzi żyją

– Dobrowolne oświadczenie o zapoczątkowaniu 
nowej wspólnoty

– Ślubowanie, że będą realizowali wszystkie 
konsekwencje z tego faktu płynące

– Sakramentalny wymiar małżeostwa (w przypadku, 
gdy obydwoje są w Kościele)



Konsekwencje małżeostwa

• Wzajemne prawa i obowiązki małżonków:
– Prawne – powstała wspólnota jest nowym podmiotem prawa
– Ekonomiczne – nowa wspólnota uzyskuje określoną własnośd, jest jej 

podmiotem
– Społeczno-towarzyskie – pewne znaki są zarezerwowane wyłącznie dla 

małżonków

• Wszystkie te konsekwencje zależą od prawa i obyczajów danego 
środowiska, są różne, jednak wszędzie występują

• Rodzina powstająca bez małżeostwa jest zazwyczaj pozbawiona 
praw przysługujących małżeostwu, a jej trwałośd jest zagrożona

• W sytuacji związku niesakramentalnego – małżeostwo jest 
pozbawione pomocy Chrystusa

 Wniosek: Nawet, gdy taka rodzina stanowi wspólnotę, to nie ma 
elementów chroniących rodzinę.



Rodzicielstwo i jego konsekwencje

• Matka
– Jest środowiskiem kształtującego się człowieka
– Kształtuje osobowośd dziecka
– Wpływa na jego psychiczny i fizyczny rozwój (jest 

również środowiskiem wartości fizycznych i 
duchowych wnoszonych przez ojca)

– Służy wiedzą, mądrością, miłością i dobrem

• Ojciec
– Stanowi autorytet (służy radą, pomocą, wyznacza 

rodzinie kierunek działao i zainteresowao)
– Wybiera wartości i kieruje do nich



Rodzina ujęta od strony jej trwania

• Warunki optymalne: relacje osobowe 
członków rodziny oraz relacja małżeostwa i 
rodzicielstwa.

• Warunki wystarczające: trwanie relacji 
osobowych 

– Relacje osobowe mają swoje źródło w obecności 
osób

– Ten rodzaj więzi jest bezwzględnie konieczny do 
trwania rodziny



Relacje osobowe i obecnośd w rodzinie

• Relacja wiary – wyzwalana przez prawdę. 
Przejawia się prawdomównością, która rodzi w 
odbiorcy zaufanie

• Relacja nadziei – przejawia się w życzliwym 
odniesieniu do drugiej osoby, budzi w niej 
gotowośd do przyjęcia daru, jakim jest dobro. 

• Relacja miłości – polega na współobecności, 
wzajemnym, życzliwym przebywaniu, życzliwośd 
tę budzi sam fakt istnienia osób

• Obecnośd – jako skutek powiązania osób 
relacjami osobowymi



Relacja wiary

• Wiara nie jest arbitralną decyzją uwierzenia 
komuś. Wierzymy, gdy ktoś przekazuje nam 
prawdę. Prawdomównośd osoby zachęca nas 
do otwartości

prawdomównośd

Zaufanie 
(otwartośd)



Relacja nadziei

• Nadzieja jest wzajemnym przystosowaniem się 
do siebie osób, wywołanym przez zawarte w 
tych osobach dobro. Możemy komuś ufad, 
gdyż jest po prostu dobry.

życzliwośd

przyjęcie daru



Relacja miłości
• Miłośd jest wzajemnym przystosowaniem się 

osób, spowodowanym faktem, że po prostu 
są.

– Bezinteresownośd miłości

– Wzajemna obecnośd stanowi źródło radości

współobecnośd



Co jeszcze jest rodzinie potrzebne?

• Jednośd

• Przyjaźo

• Autorytet

• Harmonia i ład

•



Wnioski

• Małżeostwo i rodzicielstwo wystarczy do 
zapoczątkowania rodziny, lecz nie jest gwarancją 
jej trwałości

• Trwałośd rodziny zapewniają powiązania jej 
członków relacjami osobowymi

• Powiązanie relacją miłości pociąga za sobą 
odpowiedzialnośd za drugą osobę i za siebie 
(wartośd i godnośd osoby)

• Małżeostwo w wymiarze sakramentalnym zostaje 
włączone w miłośd Bożą. 


