Rodzina KoÅ›cioÅ‚em domowym
RODZINA JEST WIELKIM DAREM I SANKTUARIUM Å»YCIA

Drogie rodziny chrzeÅ›cijaÅ„skie! mÃłwcie Å›wiatu z radoÅ›ciÄ… o tym skarbie wspaniaÅ‚ym, ktory
posiadacie jako domowe KoÅ›cioÅ‚y! (J. PaweÅ‚ II)

PojÄ™cie rodziny w spoÅ‚eczeÅ„stwach rÃłÅźnych moÅźe mieÄ‡ znaczenie inne. RÃłÅźnice widoczne
sÄ… zwÅ‚aszcza w liczbie jej czÅ‚onkÃłw i sposobie podtrzymywania rodzinnych wiÄ™zi. rÃłÅźnie teÅź
wyglÄ…dajÄ… zaÅ›lubiny, czyli pierwszy krok ku zaÅ‚oÅźeniu rodziny.
W naszej kulturze europejskiej - rodzina do podstawowa grupa spoÅ‚eczna, zÅ‚oÅźona z stosunkiem
osÃłb poÅ‚Ä…czonych maÅ‚ÅźeÅ„skim rodzicielskim. Rodzina jest zbudowana na maÅ‚ÅźeÅ„stwie gÅ‚Ä™bokim i uzupeÅ‚niajÄ…cym siÄ™ mÄ™Åźczyzny i kobiety zwiÄ…zku, ktory opiera siÄ™ na
nierozerwalnej wiÄ™zi maÅ‚ÅźeÅ„stwa zawartego dobrowolnie i otwartego na przekazywanie Åźycia
KoÅ›ciÃłÅ‚ Katolicki dostrzega wartoÅ›Ä‡ rodzinnej wspÃłlnoty do tego stopnia, Åźe w oficjalnych jÄ…
nazywa dokumentach domowym koÅ›cioÅ‚em podkreÅ›lajÄ…c jej godnoÅ›Ä‡ jako podstawowej
wspÃłlnoty chrzeÅ›cijaÅ„skiego Åźycia. Zatem mozna patrzeÄ‡ na wierzÄ…cÄ… rodzinÄ™ jako "maÅ‚a
grupÄ™" gdzie dokonuje siÄ™ permanentna praca formacyjna ku Å›wiÄ™toÅ›ci.

Rodzina jest chrzeÅ›cijaÅ„ska wspÃłlnota religijna, apostolskÄ… i misyjnÄ…, Â¾e jej czÅ‚onkowie
szczegÃłlny sa w sposÃłb wzajemnie odpowiedzialni za rozwÃłj swojej wiary i swoje zbawienie. Przez
sakrament maÅ‚ÅźeÅ„stwa nierozerwalnym maÅ‚Åźonkowie wiÄ…ÅźÄ… siÄ™ bÅ‚ogosÅ‚awieÅ„stwa
wÄ™zÅ‚em, poÅ‚Ä…czywszy siÄ™ wÄ™zÅ‚em uprzednio wzajemnej miÅ‚oÅ›ci. "OpuÅ›ci czÅ‚owiek
ojca i matkÄ™, i zÅ‚Ä…czy siÄ™ ze swojÄ… ÅźonÄ…, i oboje bÄ™dÄ… jednym ciaÅ‚em" (Mt 19,5). Tak
zostaje ustanowiona rodzina, wÅ‚Ä…czona do wielkiego planu BoÅźego. Wspiera jÄ… sakrament, aby
sprostaÅ‚a swojemu powoÅ‚aniu.

ComunitÃ Cenacolo - Mediugorje ÅšwiÄ™ta Rodzina
ÅšwiÄ™to Rodziny NazaretaÅ„skiej - Jezusa, Maryi i JÃłzefa, ktorÃ© obchodzimy w niedzielÄ™ po
Narodzeniu PaÅ„skim, przypomina nam te trzy wielkie postaci w dziejach Å›wiata, ktore dla wszystkich
rodzin stanowiÄ… najwspanialszy ideaÅ‚ Å›wiÄ™toÅ›ci i przykÅ‚ad do naÅ›ladowania.
ÅšwiÄ™to zaczÄ™to obchodziÄ‡ siÄ™ w roznych krajach i diecezjach juÅź w wieku XVIII. ZatwierdziÅ‚
je papieÅź Leon XIII, rozszerzyÅ‚ na caÅ‚y KoÅ›ciÃłÅ‚ w 1921 r. papieÅź Benedykt XV. Cel, ktÃłry
przyÅ›wiecaÅ‚ wÃłwczas PapieÅźowi, byl bardzo konkretny: daÄ‡ rodzinom chrzeÅ›cijaÅ„skim
najpiÄ™kniejszy wzÃłr rodziny, rodziny doskonaÅ‚ej i Å›wiÄ™tej, takiej, ktÃłra byÅ‚aby domowym
KoÅ›cioÅ‚em. MÃłwi o tym Sobor Watykanski II.
Gdy BÃłg obdarzy dzieÄ‡mi, rodzice prowadzÄ… je najpierw do StwÃłrcy, uczÄ…c miÅ‚oÅ›ci
jednoczeÅ›nie do ludzi i radoÅ›ci Åźycia. DziÄ™ki potomstwu zachowuje siÄ™ rodzaj ludzki. JuÅź w raju
BÃłg rzekÅ‚ do pierwszych rodzicÃłw: "BÄ…dÅºcie pÅ‚odni i rozmnaÅźajcie siÄ™, abyÅ›cie zaludnili
ziemiÄ™ i uczynili jÄ… sobie poddanÄ…" (RDZ 1,28). Adam dobrze zrozumiaÅ‚ plan BoÅźy, kiedy
swojÄ… maÅ‚ÅźonkÄ™ nazwaÅ‚ Ewa, bo ona staÅ‚a siÄ™ Matka wszystkich ÅźyjÄ…cych "(RDZ 3,20).
Celem wiÄ™c i tak pierwszym zadaniem rodziny jest posiadanie potomstwa.
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Dzisiaj wiedza i nauka doszÅ‚y do tego, Â¾e kaÅźda kobieta moÅźe znaÄ‡ czas swego macierzyÅ„stwa.
Dlatego maÅ‚Åźonkowie mogÄ™ wedÅ‚ug praw natury regulowaÄ‡ swoje poÅźycie tak, aby mieÄ‡
tyle dzieci, ile mogÄ™ wyÅźywiÄ‡ i wychowaÄ‡. Jednak zastanawiajÄ…ce jest to, Åźe wÅ‚aÅ›nie
rodziny zamoÅźne i inteligenckie wystrzegajÄ… siÄ™ wiÄ™kszej iloÅ›ci dzieci. W licznej rodzinie dzieci
wykazujÄ… wiÄ™cej Inicjatywy, samodzielnoÅ›ci, zamiÅ‚owania do pracy, karnoÅ›ci, ofiarnoÅ›ci,
uczÄ… siÄ™ solidarnoÅ›ci, itp. .. wspÃłÅ‚Åźycia UmiejÄ™tnoÅ›ci. .. Gdyby jednak nawet nieplanowane
dziecko zostaÅ‚o poczÄ™te, na strazy Jego Åźycia stoi piÄ…te przykazanie BoÅźe: "Nie zabijaj!". Dlatego
KoÅ›ciÃłÅ‚ sÅ‚usznie i stanowczo "przerywanie ciÄ…Åźy" zabÃłjstwem nazywa. Ono jest okrutniejsze
tym, Åźe dokonane przez matkÄ™ na wÅ‚asnym dziecku, kiedy jest ono zupeÅ‚nie bezbronne.

Rodzina jest SzkoÅ‚a Wychowania
Przede wszystkim wÅ‚aÅ›nie rodzice majÄ… obowiÄ…zek i prawo do wychowania dzieci zgodnie z
wÅ‚asnymi tradycjami, wartoÅ›ciami religijnymi i kulturotwÃłrczymi, koniecznych przy pomocy
Å›rodkÃłw paÅ„stwowych i instytucji. Rodzice sÄ… dla swych dzieci pierwszymi gÅ‚osicielami wiary i
wychowawcami: sÅ‚owem i przykÅ‚adem przysposabiajÄ… je do Åźycia chrzeÅ›cijaÅ„skiego i
apostolskiego, im sÅ‚uÅźÄ… pomocÄ… w wyborze drogi Åźyciowej.
Nie mogÄ™ jednak zapominaÄ‡, Åźe rodzinny dom, aby nie przede wszystkim dostatek i speÅ‚nianie
zachcianek dzieci, ale nade wszystko prawdziwa chrzeÅ›cijaÅ„ska atmosfera w rodzinie, w ktorej w ww
w swym Åźyciem czÅ‚onkowie pomnaÅźajÄ… dobro wokÃłÅ‚ siebie. SzczÄ™Å›liwy dom, gdzie dziecko
od poczÄ…tku Åźyje w klimacie gÅ‚Ä™bokiej wiary w Boga, gdzie nie mÃłwi siÄ™ wiele o moralnoÅ›ci,
ale Åźyje siÄ™ nia na co dzieÅ„. Stare przysÅ‚owie oddaje wielkÄ… prawdÄ™: "Czym skorupka za
mÅ‚odu nasiÄ…knie, tym na staroÅ›Ä‡ traci". Moga rodzice daÄ‡ dziecku wszystko, ale jesli
zapomnÄ… o wychowaniu chrzeÅ›cijaÅ„skim, wyrzÄ…dzÄ… mu krzywdÄ™ na caÅ‚e Åźycie i kiedyÅ›
sami mogÄ™ siÄ™ odczuÄ‡ w sÄ™dziwym wieku. Codzienne Åźycie potwierdza, Åźe najwiÄ™kszy
wpÅ‚yw na wychowanie i charakter czÅ‚owieka wywierajÄ… przeÅźycia z wczesnego dzieciÅ„stwa.
Aby rodzina katolicka byÅ‚a mocna, musi byÄ‡ stabilna, mieÄ‡ silne podstawy. Dlatego kaÅźdy
zwiÄ…zek maÅ‚ÅźeÅ„ski jest nierozerwalny z natury swojej. Kiedy Å»ydzi zapytali Jezusa: "Czy wolno
oddaliÄ‡ swojÄ… strefÄ™ z jakiegokolwiek powodu?" On odpowiedziaÅ‚: "Czy nie czytaliÅ›cie, Åźe
StwÃłrca od poczÄ…tku stworzyÅ‚ ich jako mÄ™ÅźczyznÄ™ i kobietÄ™?". I mÃłwiÅ‚ dalej: "WiÄ™c co
BÃłg zÅ‚Ä…czyÅ‚, czÅ‚owiek niech nie rozdziela" (Mt 19,3-6). KoÅ›ciÃłÅ‚ stoi na straÅźy tych sÅ‚Ãłw
Jezusa, pragnie, by rodzina byÅ‚a silna Bogiem przez jednoÅ›Ä‡ swÄ…, by mogÅ‚a naleÅźycie
wypeÅ‚niaÄ‡ swoje zadanie.

Rodzina jest podstawowym ogniwem ewangelizacji

Jan PaweÅ‚ II 2005-04-02

Ewangelizacja rodzina jest ogniwem podstawowym, poniewaÅź jest miejscem, w ktÃłrym czÅ‚owiek po
raz pierwszy sÅ‚yszy Dobra NowinÄ™ o Chrystusie. WÅ‚aÅ›nie dziÄ™ki rodzinie ta nowina w tak
http://www.blaskalleluja.pl

Powered by Joomla!

Wygenerowano: 3 July, 2020, 23:09

prosty, a zarazem cudowny sposÃłb przechodzi z pokolenia na pokolenie. Tymczasem w naszych czasach
rodziny sÄ… zmuszone powierzyÄ‡ KoÅ›cioÅ‚owi obronÄ™ swych praw. Obrona ktÃłrÄ… KoÅ›ciÃłÅ‚
pragnie rodzinom zapewniÄ‡, polega na nauczaniu, jak ÅźyÄ‡ odpowiedzialnie, tj. wÅ‚aÅ›ciwie
wypeÅ‚niajÄ…c swe obowiÄ…zki. RÃłwnieÅź przejawia siÄ™ w wykazywaniu, Åźe tylko Åźycie w zgodzie
z pewnymi zasadami daje czÅ‚owiekowi radoÅ›Ä‡ i peÅ‚niÄ™ szczÄ™Å›cia. ZachÄ™cam stÄ…d was
wszystkich, zwÅ‚aszcza kler, do nauczania o peÅ‚ni radoÅ›ci i szczÄ™Å›cia, ktore daje obowiÄ…zkÃłw
wypeÅ‚nianie odpowiedzialne. ProszÄ™ was wszystkich, i KsiÄ™Åźy zakony zwÅ‚aszcza, o wysiÅ‚ek na
rzecz propagowania rodzinnych wartoÅ›ci w obrÄ™bie wspÃłlnot lokalnych. - Czytaj dalejdalej

Studzianna-PoÅ›wiÄ™tne - Cudowny Obraz ÅšwiÄ™tej Rodziny z Nazaretu O Jezu, spraw, aby w
naszych rodzinach panowaÅ‚ pokÃłj i zgoda, aby we czci miano przestrzeganie prawa BoÅźego i
modlitwÄ™, zarÃłwno ona wyrazem miÅ‚oÅ›ci jest bowiem, uszanowaniem prawa jak i dla ... O Jezu,
jak ÅźyÅ‚eÅ› w Nazarecie, w Åźyj tak kaÅźdej rodzinie chrzeÅ›cijaÅ„skiej, zachowaj jÄ… w jednoÅ›ci,
zwiÄ…zanÄ… wÄ™zÅ‚em trwaÅ‚ym Twojej miÅ‚oÅ›ci, na kaÅźdy czas i na wiecznoÅ›Ä‡. ChroÅ„,
Panie Jezu, ten domowy pokÃłj, bo na jeden potrafi osÅ‚odziÄ‡ gorycze Åźycia (Jan XXIII).
O. Gabriel od Å›w. Marii Magdaleny, Karmelita bosy Å»yÄ‡ Bogiem, t. I, str.. .. .. 212

NaÅ›ladujmy

NaÅ›ladujmy NajÅ›wiÄ™tszÄ… PannÄ™ i Å›w. JÃłzefa w osobistej adoracji i w gorliwoÅ›ci
doprowadzenia wszystkich do Jezusa! - Abp Z.Sz. FeliÅ„ski

KoÅ›ciÃłÅ‚ domowy w myÅ›li Jana Chryzostoma

BÃłg nie rezygnuje z czÅ‚owieka - poradnik dla osÃłb ÅźyjÄ…cych w zwiÄ…zkach niesakramentalnych
siÄ™ ksiÄ…Åźka pt. "Niesakramentalna miÅ‚oÅ›Ä‡, wiernoÅ›Ä‡ i uczciwoÅ›Ä‡"

ZwiÄ…zki niesakramentalne nie sÄ… zwiÄ…zkami Å‚atwymi, ale realnie Istnieja. Nalezy sobie
uÅ›wiadomiÄ‡, Åźe tworzÄ… je normalni ludzie, ktÃłrzy takÅźe potrzebujÄ… bliskoÅ›ci, zrozumienia i
miÅ‚oÅ›ci ... WiÄ™kszoÅ›Ä‡ z nich zdaje sobie sprawÄ™ z tego, Åźe sÄ… nie w porzÄ…dku w relacji
do Boga, ale mimo wszystko pragnÄ… byÄ‡ jak najbliÅźej Niego.
jest do nabycia w ksiÄ™garni Internetowej "Tolle et lege" w dziale Rodzina / Kryzysy MaÅ‚ÅźeÅ„skie
MoÅźe byÄ‡ pomocna tobie lub twoim przyjacioÅ‚om.

Dowiesz siÄ™ wiÄ™cej w recenzji zamieszczonej
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Chcesz sÅ‚uÅźyc prawdzie o rodzinie i maÅ‚ÅźeÅ„stwie? przeczytaj przewodnik!

MaÅ‚ÅźeÅ„stwo - rzeczywistoÅ›Ä‡ Å›wiÄ™ta - przeczytaj
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