
Naród to rodzina rodzin1

Kardynał Wyszyński rozumiał, że człowiek potrzebuje tożsamości opartej na solidnych 
wartościach. W czasach komunizmu, kiedy próbowano podzielić i skłócić członków rodzin 
i małżeństw pomiędzy sobą, Sługa Boży odważnie mówi, że naród to rodzina rodzin. Nie można 
budować społeczeństwa, które opiera się na niezgodzie, które burzy wartości rodzinne. Rodzina zaś 
tylko wtedy jest silna, kiedy opiera się na Bogu, kiedy uczestniczy w sposób aktywny w życiu 
Kościoła. Słuchanie Bożego słowa i modlitwa w rodzinie pomagają wszystko uporządkować 
i budować rodzinę na trwałym fundamencie.

Kardynał mówił, że „rodzina Bogiem silna jest mocą swego narodu" i wzywał rodziców 
i kapłanów do tego, aby nie ustawali w przepowiadaniu Słowa Bożego, w budzeniu wrażliwości 
małżeństw i rodzin na obecność Boga w ich życiu. Małżeństwo sakramentalne jest według Prymasa
Tysiąclecia uprzywilejowanym miejscem nie tylko przekazywania wiary, ale także budowania 
trwałych i pięknych relacji małżeńskich i rodzinnych.

Kardynał wielokrotnie podkreślał, że tylko świadome swoich zadań rodziny mogą tworzyć 
naród, który nie lęka się o swoją przyszłość i nie pozwoli zwieść się na manowce różnych ideologii.
W 1980 r. w Wambierzycach mówił: ,,Pamiętajmy, że dla narodu rozwijającego się normalnie 
największą radością i łaską jest rodzina. Jeżeli istnieje prymat rodziny w społeczeństwie, jeżeli 
w rodzinie jest prymat życia, w takim razie ekonomia narodowa, czyli gospodarka narodowa musi 
poniekąd być rodzinna. To znaczy całe nasze życie gospodarcze, cały nasz trud, codzienny wysiłek 
czy to na roli, czy w kopalniach, fabrykach, warsztatach, czy w urzędach, szkołach i uczelniach 
akademickich, całe życie społeczne musi być ukierunkowane ku rodzinie”.

Prymas Tysiąclecia podkreślał, że rodzina jest łaską i radością. To właśnie w rodzinie 
człowiek uczy się miłości, odpowiedzialności za drugiego, zdobywa sprawności społeczne. Tylko 
człowiek dobrze uformowany w rodzinie może podejmować zadania, budować swoje własne 
małżeństwo i współdziałać w tworzeniu przyszłości narodu.

1 Źródło: „Rodzina żyjąca w pełni”, Biuletyn dla rodzin wydawany przez Rycerzy Kolumba, październik 2021
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Wambierzyce


To rodzina uczy prawdziwej miłości i pomaga patrzeć na drugiego człowieka i na świat bez 
egoizmu i chęci dominacji.

Możemy powiedzieć, że kard. Wyszyński był prekursorem coraz bardziej dostrzeganego 
dzisiaj i określanego jako niezbędny w dalszym funkcjonowaniu nurtu family mainstreaming, tzn. 
nurtu kulturowego, gospodarczego i społecznego mówiącego o konieczności budowania całego 
systemu finansowego, politycznego i ekonomicznego na rodzinie.
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