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RODZINA MIEJSCEM I SZKOŁ  APOSTOLSTWA 

Ko!ciół jako wspólnota ludzi ochrzczonych i wierz"cych widzi w swojej 

działalno!ci szczególne miejsce dla laikatu, zwłaszcza mał#e$stw i rodzin. 

Zadaniem apostolatu mał#onków i rodziców jest uczestnictwo w zbawczym 

posłannictwie Chrystusa poprzez zajmowanie si% sprawami rodzinnymi, 

kierowanie nimi według my!li Bo#ej oraz u!wi%canie !wiata przez przykład 

swego #ycia i ukazywanie innym Chrystusa (zob. KK 31)1.

 Ju# papie# Paweł VI w adhortacji Evangelii nuntiandi (EN) z 1975 r. 

przypominał, #e nakaz dany Dwunastu: „Id&cie i gło!cie Ewangeli%” odnosi 

si%, chocia# w ró#ny sposób, do wszystkich chrze!cijan (EN 13). Do 

wa#nych obszarów ewangelizacyjnego posłannictwa papie# Paweł VI za-

liczył rodzin%, wychowanie młodzie#y oraz pomoc !wiadczon" w ramach 

bezpo!redniej współpracy z hierarchi" (por. EN 71-73).  

 W adhortacji apostolskiej Christifideles laici (ChL) papie# Jan Paweł II, 

nawi"zuj"c do nauki soborowej i Pawła VI, zwraca uwag% na obowi"zek 

apostolstwa !wieckich. Okoliczno!ci, które uzasadniaj" tak" potrzeb% to: 

wzrost liczby ludno!ci w miastach, niewystarczaj"ca liczba kapłanów, prze-

mieszczanie si% ludno!ci zwi"zane z prac" i szkoł" oraz autonomia wielu 

sektorów społecznych, wpływaj"cych niekorzystnie na sytuacj% moraln" i re-

ligijn". Warunki te stwarzaj" konieczno!' oddziaływania na te zjawiska od 

wewn"trz przez mał#e$stwo i rodzin%2.

 W posoborowych dokumentach ko!cielnych działalno!' apostolska okre!-
lana jest terminem „ewangelizacja”. W nazwie „ewangelizacja” na pierwszy 
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1 W. P r z y g o d a. Apostolstwo !wieckich. W: Leksykon teologii pastoralnej. Red. R. Ka-

mi$ski, W. Przygoda, M. Fiałkowski. Lublin 2006 s. 70. 
2 J a n  P a w e ł  II. Wierz% w Ko!ciół. Città del Vaticano 1996 s. 399. 
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plan wysuwa si  jej podstawowe znaczenie, czyli głoszenie słowa, podczas 

gdy inne elementy posłannictwa chrze!cija"skiego maj# charakter drugo-

rz dny. Wydawa$ si  mo%e, %e poj cie ewangelizacji istnieje tylko w uro-

czystym i tradycyjnym słownictwie ko!cielnym i zawiera okre!lon# i stał#

tre!$, któr# mo%na dokładniej opisywa$ w teologicznej analizie. Obecnie 

jednak, w potocznym u%yciu, nazwa „ewangelizacja” staje si  stopniowo 

wyra%eniem równoznacznym z „apostolstwem”3.

 Adhortacja apostolska Christifideles laici naucza, %e „jako członkowie 

Ko!cioła !wieccy posiadaj# powołanie i misj  głosicieli Ewangelii” (ChL 

33). Pierwszym &ródłem apostolstwa !wieckich jest ich zjednoczenie z Chry-

stusem. Dokonuje si  ono przez chrzest oraz przynale%no!$ do Mistycznego 

Ciała Chrystusa (DA 3). Chrzest jest pierwszym sakramentem, który upo-

wa%nia chrze!cijanina do pełnienia apostolatu, dlatego prawo miło!ci, posta-

wa i istota %ycia chrze!cija"skiego zobowi#zuje do troski o dobro wzajemne. 

Wyra&niejszym ni% chrzest &ródłem obowi#zku apostolskiego jest bierzmo-

wanie, w którym katolik uzyskuje stan dojrzało!ci duchowej. Wi#%e si 

z tym obowi#zek odwa%nego wyznawania i szerzenia wiary. Wa%ne znaczenie 

apostolskie ma równie% sakrament mał%e"stwa (KK 11; DA 11; KDK 48). 

Kobieta i m %czyzna, których zwi#zek zostaje podniesiony do godno!ci sakra-

mentu, otrzymuj# posłannictwo oraz misj  nauczania i u!wi cania. To „przez 

rodziców chrze!cija"skich sam rdze" !wiata przemienia si  w Ciało Chrystusa 

i Ko!ciół”4. W rodzinie ma si  przede wszystkim ujawnia$ i urzeczywistnia$

apostolski charakter powołania chrze!cija"skiego, który sprawia, %e ka%dy

czyn chrze!cijanina ma warto!$ apostolsk# i jest !wiadectwem %ycia5.

 Apostolstwo !wieckich to nie tylko wezwanie mał%onków i rodziców do 

nowego rodzaju czynno!ci, ale tak%e troska o to, aby wszystkie swoje do-

tychczasowe zaj cia wykonywali w „duchu Chrystusowym”, rozszerzaj#c

ich zakres stosownie do potrzeb i mo%liwo!ci. Apostolstwem powinno by$

zatem wszystko: %ycie mał%e"skie i rodzinne, nauka oraz praca. Apostolstwo 

w takim rozumieniu przestaje by$ działaniem elitarnym, tylko dla „dojrza-

3 E. W e r o n. Apostolstwo katolickie. Zarys teologii apostolstwa. Pozna" 1987 s. 16. 
4 Y. C o n g a r. Jalons pour une théologie du laïcat. Paris 1964 s. 19; F. M a c h a r s k i. 

Przewodnie my!li teologii laikatu. W: Idee przewodnie soborowej Konstytucji o Ko!ciele. Red. 

F. Macharski. Kraków 1971 s. 244 n. 
5 Na poj cie i miano apostolstwa zwrócił uwag  W. Pallotti. Mianem apostoła mo%e szczyci$

si  ka%dy katolik w Ko!ciele Jezusa Chrystusa, poniewa% dost puje on zasług apostolstwa, gdy 

wykorzystuje swoje zdolno!ci, władz , stosunki z drugim człowiekiem, zawód, słowa, dobra 

ziemskie, swoj# modlitw , a przynajmniej uczyni wszystko, aby wiara w Chrystusa rozszerzała 

si  po całym !wiecie. Por. W. P a l l o t t i. Wybór pism. T. I. Pozna"–Warszawa 1978 nr 13.  
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łych” i „wtajemniczonych”, ale staje si  powszechnym obowi!zkiem oraz 

zwyczajnym sposobem "ycia wszystkich wyznawców Chrystusa6.

 Adhortacja apostolska Christifideles laici wskazuje na dwa, wzajemnie 

si  przenikaj!ce, aspekty apostolstwa w rodzinie. Jeden wynika z obiektyw-

nej funkcji rodziny jako „podstawowej komórki społecze#stwa” (ChL 40), 

w której człowiek przychodzi na $wiat i w niej wzrasta. Drugi jest konsek-

wencj! wzajemnej troski domowników o pełny rozwój osobowy najbli"-

szych, a zatem jest skutkiem pełnionej funkcji apostolskiej (ChL 41).  

RODZINA MIEJSCEM APOSTOLSTWA 

 Ko$ciół wskazuje na mał"e#stwo i rodzin  jako podstawowe pole działania 

apostolstwa $wieckich. W adhortacji apostolskiej Christifideles laici Jan Pa-

weł II zwraca uwag , by rodzina „stawała si  wci!" bardziej aktywnym i od-

powiedzialnym promotorem swojego rozwoju i uczestnictwa w "yciu społecz-

nym” (ChL 40). Rodzina jest nie tyle przedmiotem, co podmiotem apostol-

skiego działania. Jak czytamy w Dekrecie soborowym o apostolstwie $wiec-

kich Apostolicam actuositatem: „Szczególne znaczenie dla Ko$cioła i społe-

cze#stwa posiada apostolstwo mał"onków i rodzin” (DA 11). Chrze$cijanie 

$wieccy s! apostołami nie tylko wtedy, gdy zajmuj! si  apostołowaniem 

w$ród mał"onków i rodzin, ale równie" wówczas, gdy we własnej rodzinie 

wypełniaj! Bo"y zamysł. Jest to zadanie nieporównywalnie trudniejsze7.

 Wychowanie do apostolstwa w rodzinie ma ukazywa% dzieciom i mło-

dzie"y pi kno rodziny chrze$cija#skiej i jej mo"liwo$ci apostolatu. Zadanie 

to powinno by% realizowane w pierwszej kolejno$ci w rodzinie, pó&niej na 

katechezie, a w szczególny sposób w ramach przygotowania do mał"e#stwa 

i zało"enia rodziny. Tworzenie chrze$cija#skiego "ycia rodzinnego jest pod-

stawowym zadaniem duszpasterskim i apostolstwa laikatu8.

 Rodzina nie odegra "adnej roli w apostolstwie $wieckich, je"eli nie stanie 

si  ogniskiem miło$ci Bo"ej i ludzkiej dla swoich członków. Pomoc! w rea-

6 Zob. Z. T y m i e n i e c k a. Apostolstwo w rodzinie. „Posłaniec Warmi#ski” 8:1987 s. 113-117. 
7 J. K ł y s. Rodzina katolicka i !rodowisko jako teren apostolstwa !wieckich. „Ateneum 

Kapła#skie” 67:1975 t. 84 z. 2 (397) s. 267; R. F o r y c k i. &wieccy, laikat, !wiecko!'. Biblio-

graficzny bilans trzydziestolecia. Literatura polska. W: &wieccy, laikat, !wiecko!'. Red. E. We-

ron, P. Taras. Warszawa–Pozna# 1991 s. 62-78. 
8 M. G o g a c z. Warunki skuteczno!ci apostolstwa !wieckich. „Communio” 1:1981 nr 6 

s. 119-131. 
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lizacji tej misji s  dwa kr!gi "ywotnych, powi zanych #ci#le ze sob  relacji: 

relacje mi!dzy mał"onkami oraz relacje mi!dzy rodzicami a dzie$mi. Har-

monia w mał"e%stwie jest koniecznym warunkiem szcz!#cia rodzinnego. 

W jego budowaniu nale"y zwróci$ uwag! na elementy podstawowe, którymi 

s  komunia osób, wzajemna miło#$ i "ywa wiara9.

 Pierwszym i podstawowym czynnikiem tworz cym komuni! osób w mał-

"e%stwie jest miło#$, o czym naucza równie" adhortacja apostolska Christi-

fideles laici (ChL 41). Miło#$ ł cz ca mał"onków wyra"a si! poszanowa-

niem odr!bno#ci psychofizycznej oraz uwzgl!dnianiem jej w "yciu codzien-

nym. Mi!dzy m!"em i "on  oraz dzie$mi wywi zuje si! szczery dialog, 

który chroni miło#$ i j  pogł!bia. Warunkiem jest wierno#$ mał"e%ska, decy-

duj ca o trwało#ci zwi zku. W zachowywaniu i respektowaniu tych przy-

miotów umacnia wiara, która otwiera na obecno#$ i działalno#$ Bo"  w "y-

ciu, uczy pokory i ufno#ci10.

 Nie mo"na mówi$ o apostolstwie rodziny bez realizowanej w "yciu #wia-

domej i gł!bokiej wiary. Jest ona istotnym warunkiem przyj!cia sakramentu 

mał"e%stwa, a nast!pnie chrztu dzieci. Wiara nie stanowi dodatku okoliczno-

#ciowego, jest natomiast integraln  cz!#ci "ycia rodzinnego11.

 Rodzina jest wa"nym miejscem w kształtowaniu relacji rodzice–dzieci. 

Nie wystarczy powoła$ dziecko do istnienia. Rodzice musz  zapewni$ mu 

pełne wychowanie, a w przypadku rodziny wierz cej istotn  jego cz!#ci jest 

wychowanie religijne12.

 Rodzice w spełnianiu apostolskiego dzieła wobec dzieci borykaj  si!

z wieloma obiektywnymi trudno#ciami, wynikaj cymi m.in. z nieobecno#ci 

ojca w rodzinie, pracy zawodowej matki, kryzysu autorytetu rodzicielskiego

lub negatywnych przemian ustrojowych i moralnych. Nieobecno#$ ojca 

mo"e znacznie utrudni$ rozwój emocjonalny dziecka. W takiej sytuacji 

rodzic pozostaj cy z dzieckiem musi przyj $ na siebie podwójn  rol!: ojca 

9 J. M a r i a % s k i. Apostolstwo !wieckich w Ko!ciele. W: W 20-lecie Soboru Watyka#skiego 

II. Red. J. Homerski, F. Szulc. Lublin 1985 s. 95-117.  
10 Cz. M u r a w s k i. Mał$e#stwo i rodzina jako wspólnota miło!ci. W: Teologia mał$e#stwa 

i rodziny w nauczaniu Biskupów Polskich 1945-1980. Sandomierz 1988 s. 133-141; R. S z t y c h -

m i l e r. Miło!' mał$e#ska w dyskusjach Soboru Watyka#skiego II. W: Mał$e#stwo – przymierze 

miło!ci. Red. J. Misiurek, W. Słomka. (Homo meditans XV). Lublin 1995 s. 39-55.  
11 Por. S. M a z u r. Chrzest w rodzinie. „Posłaniec Warmi%ski” 9:1979 s. 130-132; D. Z i -

m o %. Chrzest w sytuacji kryzysu wiary w rodzinie. „Ateneum Kapłanskie” 69:1977 t. 88 z. 2 (409) 

s. 221-226. 
12 Zob. J. K ł y s. Wychowanie religijne dziecka. „Biblioteka Kaznodziejska” 92:1974 s. 366-369. 
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i matki. Funkcja wychowawcza zarówno ojca, jak i matki w rozwoju dziecka 

jest konieczna, a zarazem niemo liwa do zast!pienia13.

 Trudno"ci w normalnym funkcjonowaniu rodziny zwi!zane s! z anty-

rodzinn! polityk! pa#stwa, brakiem odpowiednich warunków materialno-

-mieszkaniowych, niedostatecznym przeciwdziałaniem patologiom społecz-

nym itp. Pa#stwo musi zastosowa$ system wspomagania podstawowych 

funkcji rodziny. Mo e to by$ wspieranie rodziny w zapobieganiu patologiom 

rodzinnym przez powszechny dost%p do instytucji edukacyjnych i wycho-

wawczych14.

 Transformacja ustrojowa przyniosła wiele zagro e#, które spowodowały, 

 e w nowej rzeczywisto"ci rodzina czuje si% zagubiona. Rodzina czerpie 

cz%sto złe wzorce z zachodnich społecze#stw, zapominaj!c o wypełnianiu 

powołania do działalno"ci apostolskiej. W rodzinach pojawia si% l%k o przy-

szło"$ dzieci, gdy  degradacji ulega skala norm i warto"ci15.

RODZINA SZKOŁ� APOSTOLSTWA

&ycie mał onków wymaga ufnego oparcia w Bogu, przez co staje si%
szkoł! apostolstwa, któr! mał onkowie realizuj! wspólnie. Adhortacja apo-

stolska Christifideles laici (za Dekretem o apostolstwie "wieckich) wskazuje 

na dwa konstytutywne elementy misji Ko"cioła. Dotycz! one rozszerzania na 

całym "wiecie Królestwa Chrystusa oraz czynienia wszystkich ludzi uczest-

nikami odkupienia i zbawienia (por. ChL 44; DA 2). Zarówno m! , jak i  o-

na zaproszeni s! jako pierwsi wychowawcy swoich dzieci do podj%cia zada#
ewangelizacyjnych. Do podstawowych obowi!zków apostolskiego posłan-

nictwa mał onków i rodziców zalicza si% słu b% człowiekowi oraz wszyst-

kim ludziom (zob. ChL 40). Zadania i obowi!zki chrze"cija#skiej rodziny 

„zakorzenione s! w chrzcie "wi%tym, a przez łask% sakramentu mał e#stwa 

rodzina otrzymuje now! moc dla przekazywania wiary, dla u"wi%cania i prze-

miany współczesnego społecze#stwa wedle zamysłu Bo ego” (FC 52). Nowa 

jako"$  ycia wspólnoty ludzkiej ma stawa$ si% owocem apostolskiej misji 

13 Por. P. P o r % b a. Sfera emocjonalna m%$czyzny i kobiety. W: t e n  e. Psychologiczne uwa-

runkowania $ycia rodzinnego. Warszawa 1981 s. 18-23. 
14 Por. D. O p o z d a. Wiedza rodziców o wychowaniu podstaw" planowania edukacji. W: Ro-

dzicielstwo. Wybrane zagadnienia kontekstów edukacyjnych. Red. D. Opozda. Lublin 2007 s. 47-56. 
15 Por. L. D y c z e w s k i. Rodzina uczestnikiem przemian społecznych i kulturowych. W: 

te n  e. Rodzina twórc" i przekazicielem kultury. Lublin 2003 s. 9-26. 
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rodziny. Chrze cija!scy rodzice s" dla swoich dzieci pierwszymi głosicie-

lami wiary i wychowawcami. Przez słowo oraz osobisty przykład przy-

sposabiaj" je do chrze cija!skiego i apostolskiego #ycia16.

 Przemiana rodziny dokonuje si$ poprzez #ycie wiar", która uzewn$trznia 

si$ w trzech wymiarach. Pierwszy z nich to głoszenie Ewangelii, które po-

winno odbywa% si$ w atmosferze miło ci, wzajemnego zaufania i ofiarnej 

pomocy17. Rodzinno % jest programem i cech", któr" Ko ciół zaleca sobie 

i współczesnemu  wiatu. Rodzina bowiem ma wi$ksze szanse prowadzenia 

skutecznej ewangelizacji ni# instytucje i  rodowiska zwi"zane z Ko ciołem. 

Drugi wymiar #ycia wiar" to  wiadectwo człowieka, który przekazuje Bo#e

prawdy w prostocie bezpo redniego kontaktu, przez słowa unikaj"ce profe-

sjonalnego i wyspecjalizowanego nacechowania. Dzi$ki temu przekaz wiary 

staje si$ bli#szy i bardziej czytelny. Trzeci" płaszczyzn" jest  wiadectwo 

#ycia towarzysz"ce ewangelizacji. Wyra#a si$ ono przez konkretne czyny 

oraz postawy, które człowiek powinien przyjmowa%, aby wypełni% swoje 

powołanie. Funkcjonuj"ca w ten sposób szkoła apostolstwa przyczynia si$

do powstania atmosfery przychylnej wierze oraz do tworzenia kultury od-

nosz"cej si$ do przesłanek Objawienia. Zdarza si$, #e dzieci wychowywane

w taki sposób do wiadczaj" rzeczywisto ci  rodowiska przenikni$tego du-

chem apostolstwa i wybieraj" szczególn" drog$ #ycia zakonnego lub kapła!-

skiego, realizuj"c powołanie misyjne18.

 Wierz"cy i praktykuj"cy rodzice powinni przeprowadzi% gł$bok" i trwał"

formacj$ religijn" swego potomstwa. Dzieci, obserwuj"c swoich rodziców i ak-

ceptuj"c ich pogl"dy o warto ci #ycia religijnego, wyrabiaj" sobie tym samym 

obraz Boga. Dlatego tylko rodzice maj" pierwsze, podstawowe i nienaruszalne 

prawo do religijnego wychowania swoich dzieci. Poprzez wspóln" modlitw$,

katechez$ rodzinn", liturgi$ domow" powinni by% przykładem apostolatu19.

16 J. A n c z a r s k i. Rodzina szkoł" m%$ów i $on. „Biblioteka Kaznodziejska” 67:1961 s. 345-369. 
17 Zob. P. P o r $ b a. Rodzina chrze!cija#ska „małym Ko!ciołem”. W: Wychowanie w rodzi-

nie chrze!cija#skiej. Red. F. Adamski. Kraków 1982 s. 182-198.  
18 B. M i e r z w i ! s k i, J. W i l k, R. B i e l e !. Rodzina szkoł" apostolatu. W: Teologia 

pastoralna. Red. R. Kami!ski. T. 2. Lublin 2002 s. 435-436; R. Ł u k a s z y k. Apostolat 

!wieckich. W: Encyklopedia Katolicka. T. 1. Lublin 1973 kol. 830-831; por. F. W o r o n o w s k i. 

Apostolstwo chrze!cija#skiego $ycia rodzinnego. „Łom#y!skie Wiadomo ci Diecezjalne” 49 

(1987) nr 4 s. 107-132. 
19 Dokumenty Soboru Watyka!skiego II zwracaj" uwag$ na formy apostolatu rodzin: adopto-

wanie opuszczonych dzieci, go cinne przyjmowanie przybyszów, pomoc w prowadzeniu szkół, 

słu#enie rad" i pomoc" materialn" młodzie#y, pomaganie narzeczonym, by lepiej przysposobili 

si$ do mał#e!stwa, udział w katechizacji, wspieranie mał#onków i rodzin prze#ywaj"cych trud-
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 Wiara wprowadzana w praktyk !ycia, szczególnie w relacje mi dzy człon-

kami rodziny, staje si  równie! tre"ci# "wiadectwa, które rodzina daje wobec 

najbli!szego otoczenia. Posługa ta, jako element apostolatu rodzinnego, po-

winna by$ realizowana przez apostolat s#siedztwa. Rodzina katolicka nie 

mo!e zamyka$ si  w sobie, lecz jako wierz#ca i o!ywiona miło"ci# wspólnota 

ma promieniowa$ na zewn#trz przykładem swego !ycia. Musi si  ono wyra!a$
w czynach, gdy! – jak pisze "w. Jakub Apostoł – „Wiara bez uczynków mart-

wa jest” (Jk 2, 14-26). Dzi ki apostolatowi s#siedztwa warto"ciowa i aktywna 

rodzina mo!e przemieni$ swoje "rodowisko, wychodz#c naprzeciw najbardziej 

pal#cym potrzebom bli%niego (por. Mt 25; 31-46; ChL 42)20.

 Rodzina musi mie$ równie! poczucie "cisłej ł#czno"ci ze wspólnot# para-

fialn# i o!ywia$ j# poprzez działania podejmowane w ró!nych dziedzinach 

!ycia. Mog# one przejawia$ si  w przynale!no"ci do rady parafialnej, udzia-

le w pracy charytatywnej, w katechizacji, w przygotowaniu młodzie!y i na-

rzeczonych do mał!e&stwa, w pomocy mał!e&stwom prze!ywaj#cym kryzys 

duchowy czy materialny.  

 Adhortacja apostolska Christifideles laici naucza, !e rodzina mo!e ode-

gra$ doniosł# rol  w społecze&stwie, narodzie i pa&stwie. Powinna bra$
czynny udział w pracach ró!nych instytucji pa&stwowych, zwłaszcza wtedy, 

gdy podstawowym kryterium jest „d#!enie do wspólnego dobra wszystkich 

ludzi i całego człowieka” (ChL 42). Chrze"cijanin, z racji swojej wiary, od-

powiedzialny jest za tera%niejszo"$ i przyszło"$ swego narodu, nie powinien 

wi c pozostawa$ oboj tny na decyzje pa&stwa dotycz#ce ró!nych dziedzin 

!ycia społecznego21.

PRAKTYCZNE PODEJ'CIE

DO APOSTOLATU RODZINNEGO

 Podstawowym miejscem apostolskiej działalno"ci laikatu jest mał!e&stwo

i rodzina. W adhortacji apostolskiej Christifideles laici czytamy: „Mał!e&-

stwo i rodzina stanowi# pierwsz# płaszczyzn  społecznego zaanga!owania 

no"ci materialne lub moralne, zapewnienie starcom nie tylko niezb dnych "rodków do !ycia, ale 

tak!e słusznego udziału w owocach post pu gospodarczego (zob. DA 11). 
20 Zob. J. S z p e t. Rodzina szkoł" cnót społecznych. „Biblioteka Kaznodziejska” 106:1981 

s. 366-369. 
21 Zob. B. M i e r z w i & s k i. Apostolat rodziny chrze!cija#skiej. „Katecheta” 39:1995 nr 1 

(215) s. 1-8. 
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katolików  wieckich” (ChL 40). Tu przede wszystkim ma si! urzeczywist-

nia" apostolski charakter powołania chrze cija#skiego. Nale$y zwraca" uwa-

g!, aby apostolat rodziny polegał na zwyczajnym działaniu człowieka22.

Chrze cijaninem nie wystarczy by" w Ko ciele, trzeba nim by" we wszyst-

kich okoliczno ciach $ycia. %ycie mał$e#skie i rodzinne powinno stawa" si!
apostolstwem. %ycie chrze cijanina ma urzeczywistnia" owoce zbawczego 

odkupienia23.

 W badaniach przeprowadzonych w latach 2004-2005 w ród narzeczonych

przygotowuj&cych si! do sakramentu mał$e#stwa uzyskano nast!puj&ce wy-

niki na temat apostolatu rodzinnego: 28,7% narzeczonych uwa$a, $e aposto-

lat rodziny polega na post!powaniu zgodnym z Ewangeli&, 27,9% s&dzi, $e

na ukazywaniu rodziny jako wspólnoty $ycia i miło ci, a 20,3% badanych, 

stwierdziło, $e apostolat rodzin to dawanie  wiadectwa24. Natomiast realiza-

cja apostolatu rodzin, według wypowiedzi narzeczonych, polega na: otwie-

raniu si! mał$onków na m&dro " Bo$& (25,6%), wł&czaniu si! rodzin w $y-

cie Ko cioła (24,2%) i odpowiedzialnym rodzicielstwie (22,5%)25. Uzyskane 

wyniki bada# w kwestii wychowania do apostolatu rodzin wskazuj&, $e na-

rzeczeni prawidłowo rozumiej& t! wa$n& funkcj! rodziny chrze cija#skiej. 

Apostolat  wieckich w dziedzinie $ycia rodzinnego jest jednak zadaniem 

trudnym, poniewa$ nie przynosi dora'nych efektów pastoralnych. 

 Rodzina, która jest aktywn& komórk& Ko cioła, działa w słu$bie ludz-

ko ci, wł&cza si! w nurt formowania kultury cywilizacji i poczuwa si! do 

odpowiedzialno ci za to dzieło. Aby rodzina mogła odegra" wa$n& rol! apo-

stolsk& w  wiecie współczesnym, winna sta" si! dla swoich członków ognis-

kiem miło ci Bo$ej i ludzkiej. Pierwszym etapem anga$owania rodziny s&
struktury ko cielne, nast!pnym – udział w $yciu społecznym, ekonomicznym 

i politycznym, w którym rodzina powinna broni" swoich praw oraz mie"
wpływ na własny rozwój. 

 Współczesne rodziny winny wyj " z przesadnego indywidualizmu i ano-

nimowo ci otaczaj&cego  wiata. Czerpi&c łaski z sakramentu mał$e#stwa,

musz& dawa"  wiadectwo warto ciom, którymi Stwórca obdarzył mał$e#-

stwo i rodzin!.

22 E. W e r o n. Apostolska funkcja rodziny chrze!cija#skiej. „Homo Dei” 48:1979 nr 2 s. 133-139. 
23 E. R o s i e # s k i. Obecna rodzina szkoł" przyszłej rodziny. „Biblioteka Kaznodziejska” 65: 

1960 s. 173-176. 
24 G. P y ' l a k. Rola wychowania do apostolatu. W: t e n $ e. Recepcja przygotowania do 

mał$e#stwa w !wietle bada# narzeczonych. Lublin 2007 s. 271. 
25 Tam$e s. 359. 
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 Apostolat rodziny chrze cija!skiej nie jest tylko pobo"nym "yczeniem, 

lecz konieczno ci# "yciow# Ko cioła, który chce w imi$ Chrystusa prze-

mienia% współczesny  wiat. Współczesnemu człowiekowi nale"y ukaza%, "e

rodzina jest miejscem i szkoł# apostolatu, tym bardziej "e przekazuje si$

dzi  młodzie"y modele konkurencyjne, które nie zawsze s# zgodne z warto-

 ciami i normami chrze cija!skimi26.

 Wa"ne jest przygotowanie katolików  wieckich do pełnienia zada! apo-

stolskich. Adhortacja apostolska Christifideles laici (o powołaniu i misji 

 wieckich w Ko ciele i w  wiecie) mówi o potrzebie stałego wzrastania

w dojrzało ci. Rodzina zespolona wewn$trznie, a równocze nie otwarta na 

bli&nich, czyni Ko ciół Chrystusowy obecnym wsz$dzie tam, gdzie "yje 

i działa w sposób sobie wła ciwy.  
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THE FAMILY AS A PLACE AND A SCHOOL 

OF THE APOSTOLATE 

S u m m a r y  

 The family, as the place of the apostolic activities, should show the children and youths its 

beauty and the possibilities of the apostolate. This task is performed if the family becomes a 

focus of Divine and human love for its members. This is expressed in building vital relations 

between the spouses and the children. The dialog that originates between the husband and the 

wife on the one hand and the children on the other, protects and deepens their love. In main-

taining and respecting love the spouses and children are consolidated by faith that opens them to 

God’s presence and activity in life, and teaches them humility and trust. 

Both the husband and the wife are invited to undertake the evangelization tasks. Christian pa-

rents are the first teachers of faith and first educators for their children. Through word and 

example they prepare them for a Christian and apostolic life. Frequently children brought up in 

this way experience the reality of the circle they live in that is permeated with the spirit of 

apostolate, and they choose the particular way of monastic or priestly life, realizing the mis-

sionary vocation. 

The apostolate of the Christian family is not just wishful thinking, but the living necessity of 

the Church that in the name of Christ wants to transform the contemporary world. The family 

internally united and open to the neighbors makes Christ’s Church present everywhere it lives 

and acts. 

Translated by Tadeusz Karłowicz 

Słowa kluczowe: rodzina, apostolstwo, wiara, głoszenie Ewangelii,  wiadectwo człowieka, 

 wiadectwo !ycia. 

Key words: family, apostolate, faith, preaching the Gospel, man’s testimony, testimony of life. 


