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15 maja – Międzynarodowy Dzień Rodziny
Międzynarodowy Dzień Rodziny został ustanowiony przez Organizację Narodów
Zjednoczonych. Choć wiele tematów wymaga naszej wzmożonej uwagi, to jednak
wspólnotowy wymiar życia powinien być przedmiotem szczególnego zainteresowania
odpowiedzialności każdego z nas. Rodzina jest pięknym i zarazem najbardziej naturalnym
znakiem miłości. Nie sposób realizować naszych osobistych powołań bez odniesienia do
rodziny. Dla jednych będą nią współmałżonek wraz z dziećmi, dla innych wspólnota zakonna,
podopieczni, wychowankowie.
Różnie traktujemy naszych starych, chorych, czasami zniedołężniałych rodziców. W
wielu chrześcijańskich domach otoczeni są miłością i należną czcią. Czasami jednak
pozostawiamy ich samym sobie, albo traktujemy ich jako piąte koło u wozu. Czwarte
przykazanie Boże jest wciąż aktualne, także w naszych czasach, kiedy wielu je odrzuca i żyje
tak, jakby Boga nie było.
Katechizm Kościoła Katolickiego mówi o rodzinie: „Rodzina jest podstawową komórką
życia społecznego. Jest naturalną społecznością, w której mężczyzna i kobieta są wezwani do
daru z siebie w miłości i do przekazywania życia.”
Wychowując dziecko, w naturalny sposób przekazujemy mu rzeczywistość wiary.
Budujemy przekonanie, że będzie jutro piękny świat, mama, tata, zabawki. Czynimy znak
krzyża, składamy ręce do modlitwy, opowiadamy o Bogu. Dziś odkrywamy, że to samo robili
Józef i Maryja. Rodzinna obyczajowość może dać wzór zachowania religijnego, uczy
przywiązania do tradycji, poszanowania zasad życia ewangelicznego.
Bóg karmi nas wiarą, nadzieją i miłością a zadaniem każdej rodziny jest przybliżać te
wartości dzieciom. Rodzice otrzymują dzieci jako dar od Boga na jakiś czas, to też ważne jest
aby umieć w odpowiednim czasie ukształtowany dar oddać Bogu i umiejętnie wycofać się z
ich dorosłego życia.
Żaden z szerokich kontekstów pojmowania relacji społecznych nie powinien odbierać
rodzinie – wspólnocie wyrosłej na fundamencie małżeństwa: mężczyzny i kobiety –
wyjątkowego znaczenia, usankcjonowania, ochrony i należnego jej poszanowania. Niestety w
ostatnim czasie jesteśmy świadkami, a niekiedy mniej i bardziej świadomymi uczestnikami
manipulacji dotyczącymi istoty wartości rodziny. Tymczasem Pan Bóg jednoznacznie wytyczył
zadania i obowiązki rodzinie. Z pokolenia na pokolenie rodziny pielęgnowały oraz
przekazywały prawdę o źródle i sensie ludzkiego życia.
Współczesny świat potrzebuje rodzin, gdzie panuje wiara nadzieja i miłość!
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