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Wpatrzeni w Świętą Rodzinę
Ostania niedziela grudnia w kalendarzu liturgicznym w Kościele katolickim to
Niedziela Świętej Rodziny. Przemija czas, płyną lata, a z nimi życie. Najlepsze
wspomnienia wynieśliśmy z rodziny, z miłości, której doznaliśmy w rodzinie. „Pierwsze,
co człowiek znajduje w życiu, ostatnie za czym wyciągają ręce, najdroższe, co w życiu ma,
choć tego często nie ceni – to rodzina” – to słowa ks. Kolpinga.
Papież Benedykt XVI w Walencji 9 lipca 2006 roku mówił: „Żaden człowiek nie dał
sobie życia sam z siebie ani samodzielnie nie posiadł podstawowej wiedzy o życiu.
Wszyscy otrzymaliśmy od innych życie i podstawowe prawdy o nim i jesteśmy powołani
do osiągnięcia doskonałości w relacji i miłosnej wspólnocie z innymi”. W rodzinie
człowiek dorasta, rozwija się fizycznie, psychicznie, moralnie,. To wszystko wymaga
trudu, ale jest uszczęśliwiające. Najświętsza Rodzina uczy nas, że każda matka najpiękniej
spełni swoją rolę i przez to będzie szczęśliwa, gdy na wzór Maryi będzie sama jak
najlepszym dzieckiem Bożym, że każdy ojciec będzie najwspanialszym oparciem dla całej
swej rodziny na wzór świętego Józefa, gdy posłuszny będzie Bogu.
Przywołujemy dziś naszych wspaniałych rodziców, nauczycieli, dziadków
i wyrażamy im wdzięczność za wszelkie dobro, które nam przekazali. Życie
człowieka polega na ciągłym obdarowywaniu się miłością, na uzupełnianiu się
mężczyzny i kobiety. To rodzi pokój i harmonię. Często przyczyną zagubienia
współczesnego człowieka jest nieumiejętność odczytywania swojej roli i miejsca, utrata
tożsamości płci mężczyzny i kobiety. To ogranicza szanse osobowego i społecznego
rozwoju. Wielka moc tkwi w rodzinie. Amerykański noblista, znany jako twórca
Ekonomicznej Teorii Rodziny obliczył, że rodzina i praca w niej wykonywana przynoszą
30% dochodu narodowego.
Wpatrujmy się w przykład Świętej Rodziny, budowania więzi międzyludzkich
i bądźmy odpowiedzialni za nasze rodziny, które są domowym Kościołem, by
były miejscem duchowego i materialnego wzrostu.
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