
"Rodzina, ach rodzina" 

kryzys rodziny w jej rozumieniu 
naturalnym i ponadnaturalnym

„bo rodzina, bądźcie pewni, także ludzie, 
chociaż krewni”



Co to jest „RODZINA”?
Po co jest rodzina?

a) w rozumieniu naturalnym:

KKK „Rodzina w planie Bożym - Natura rodziny”

2201 Wspólnota małżeńska jest ustanowiona przez zgodę małżonków. 
Małżeństwo i rodzina są ukierunkowane na dobro małżonków oraz 
prokreację i wychowanie dzieci. Miłość małżonków i przekazywanie 
życia dzieciom ustanawiają między członkami tej samej rodziny związki 
osobowe i podstawowy zakres odpowiedzialności.

2202 Mężczyzna i kobieta połączeni małżeństwem tworzą ze swoimi 
dziećmi rodzinę. Ten związek jest uprzedni wobec uznania go przez 
władzę publiczną; narzuca się sam. Należy go uważać za normalny punkt 
odniesienia w określaniu różnych stopni pokrewieństwa.



Co to jest „RODZINA”?
Po co jest rodzina?

a) w rozumieniu naturalnym:

●A co to jest 'rozumienie naturalne'?

– 'Prawo naturalne'

● powszechne, ponadczasowe, niezależne, samoistne, niezmienne

– 'Prawo stanowione'

● Lokalne, zależne od kultury, zmienne

●A po co nam to?

– Jeśli istnieje prawo to istnieje też prawodawca – czy to Bóg czy dla 
niewierzących 'Matka Natura'

– Obiektywne prawa, obiektywna prawda, obiektywna moralność



●2205 Rodzina chrześcijańska jest komunią osób, znakiem i obrazem 
komunii Ojca i Syna w Duchu Świętym. Jej działanie w dziedzinie 
prokreacji i wychowania jest odbiciem stwórczego dzieła Ojca. Jest ona 
wezwana do uczestnictwa w modlitwie i ofierze Chrystusa. Codzienna 
modlitwa i czytanie słowa Bożego umacniają w niej miłość. Rodzina 
chrześcijańska jest powołana do ewangelizacji i misji.

●„Bóg w swej najgłębszej tajemnicy nie jest samotnością, ale Rodziną, 
ponieważ jest Ojcostwem, Synostwem i istotą rodziny, którą jest Miłość.” 
Jan Paweł II

Co to jest „RODZINA”?
Po co jest rodzina?

a) w rozumieniu teologicznym:



Dlaczego musimy bronić rodziny:

●Bez rodziny nie ma społeczeństwa

●Bóg wszystko stworzył jako 'dobre', a nawet 'bardzo dobre'

●Łaska buduje na naturze

●Obraz Boga i Kościoła zależy od obrazu rodziny

„Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją, i będą 
dwoje jednym ciałem. Tajemnica to wielka, a ja mówię: w odniesieniu do 
Chrystusa i do Kościoła” Ef 5,31-32

Apologetyka rodziny



Instytucje społeczne – cele i środki wpływu

Cel Wpływ Zasięg

Rodzina miłość (dobro małżonków i dzieci) wychowanie – moralność 

(transfer norm)

lokalny

Stowarzyszenia i fundacje dobro pewnej społeczności 'samopomoc' lokalny

Uniwersytet prawda (filozofia i nauka) sfera idei – prawda (transfer 

norm)

globalny

Kościół kapłański, prorocki i królewski 

(miłość,  prawda i władza-służba)

sfera idei – moralność 

(transfer norm)

globalny

Kapitał zysk kapitał globalny

Państwo władza monopol na legalną 

przemoc

lokalnie-

globalny



Instytucje społeczne i ich wzajemne wpływanie

Kogo \ Kto Rodzina Stowarzyszeni

a i fundacje

Uniwersytet Kościół Kapitał Państwo

Rodzina + - + - + / -

Stowarzyszeni

a i fundacje
+ - + - -

Uniwersytet + + + - -

Kościół + +/- - - -

Kapitał - - - - -

Państwo + + - + -



●rodzina ma znikomy wpływ na globalną rzeczywistość

●państwo próbuje przejąć władze - wiec podważa inne ośrodki władzy 
(władza rodzicielska, władza duchowa)

●kapitał trzyma się chyba najlepiej...

●państwo ma siłę, i w zasadzie tylko kapitał jest w stanie się mu 
przeciwstawić w dzisiejszej rzeczywistości

●aktualny przykład – ograniczenia nakładane przez państwo. Widać 
wyraźnie, że Kościół uległ, kapitał się oparł.

●dla kapitału wystarczy istnienie jednostek – konsumentów

Podsumowanie wpływów



Kto chce 'stworzyć' nowego człowieka przekazuje nowe normy, poważa 
stare.

Przekaz norm przez 'konserwatywne' instytucje:

–Rodzina  

–Szkoła

–Kościół

i przez pozostałe:

–Media (kapitał, państwo)

–Prawo (państwo)

Wpływ na normy



–Rozwody

●zmiany prawne

●zmiany kulturowe

–Zmiany kulturowe

●antynatalizm

●multi-kulti

–Gender

●odrzucenie obiektywizmu płci –
ofensywa LGBTQ+

Zmiana definicji rodziny i kult 'ja'

–konsumpcjonizm

–wolność jednostki jako swawola

–propaganda przyjemności i odrzucenie 
moralności w dziedzinie seksualnej

●pornografia

●antykoncepcja

–'samowystarczalność'

–'samorozwój'

To jest po prostu łatwiejsze, i to 'ja' jestem najważniejszy



●procesy socjalizacji - czyli nabywania podstawowej wiedzy - przede 
wszystkim w rodzinie

●wiec ktoś kto chce zmienić społeczeństwo - chce rozbić rodzinę - żeby 
własną 'wiedzę' sączyć do najmłodszych

●nowy wspaniały świat - rodzenie 'in-vitro' - i wychowanie 'totalne' poza 
rodzina

●programowanie rodziców - aby oni programowani dzieci

●chociaż wpływ rodziców na dzieci jest coraz mniejszy (smartfon)

●organizacja społeczeństwa, też pracy! korporacje nastawione są na 
'dyspozycyjnych' pracowników - czyli w zasadzie bezdzietnych!

Rozbicie rodziny



●mężczyzna i kobieta są tak zorganizowani ze maja organy nie dla siebie, 
ale dla innych! sperma nie jest dla mężczyzny, a jajo nie dla kobiety - ale 
dla innego / nowego człowieka

●co więcej nasze organizmy są tak zorganizowane ze kiedy łączą się 
w jeden organizm to z tego powstaje trzeci organizm!

●genitalia są po to by generować nową generację

●kwestie finansowe - dawniej ludzie byli biedniejsi a dzieci mieli więcej -
więc albo finanse nie mają wpływu, albo mają wpływ ujemny

●kwestie kulturowe - ile dzieci mają sąsiedzi, czy posiadanie dzieci jest 
'wynagradzane' czy 'karane' chociażby prestiżem społecznym, opinią 
innych itd. Czy dziecko 'widziane' jest jako dar / szansa czy raczej jako koszt 
/ przeszkoda

Inne czynniki



●bronie ABC (atomowa, biologiczna i chemiczna) a teraz mamy bron D –
demograficzna

●coraz więcej dzieci (procentowo) rodzących się poza małżeństwem

●jeśli wykluczy się płodność / potomstwo - to co jest złego we współżyciu 
osób spokrewnionych? np ojca z córką? Brata z siostrą? jeśli oboje są 
pełnoletni, oboje tego chcą, 'kochają się' itd.

●Równość kobiety i mężczyzny sprowadzona do 'identyczności' -
transgenderyzm = logiczna konsekwencja - skoro K i M są tacy sami - to w 
każdej chwili można 'zmienić pleć' przez deklaracje

●'szczurzy eksperyment' (Calhouna)

Prognozy



●KKK 2205 Rodzina chrześcijańska jest komunią osób, znakiem i obrazem 
komunii Ojca i Syna w Duchu Świętym. Jej działanie w dziedzinie 
prokreacji i wychowania jest odbiciem stwórczego dzieła Ojca. Jest ona 
wezwana do uczestnictwa w modlitwie i ofierze Chrystusa. Codzienna 
modlitwa i czytanie słowa Bożego umacniają w niej miłość. Rodzina 
chrześcijańska jest powołana do ewangelizacji i misji.

Rozwiązanie


