
Niewiele s∏ów ma wi´kszà wymow´ ni˝ „dom” i „ro-
dzina”. Wywo∏ujà one osobiste silne uczucia, które ˝y-
wimy wobec najwa˝niejszych miejsc i osób w naszym
˝yciu. To w rodzinie cz∏owiek tworzy swojà to˝samoÊç,
swoje wartoÊci i cele oraz uczy si´ - albo nie uczy - ˝yç
w spo∏eczeƒstwie. Jan Pawe∏ II, przemawiajàc w 1997
roku w Zakopanem, powiedzia∏: „Nie dajcie si´ zwieÊç
pokusie zapewniania potomstwu jak najlepszych warun-
ków materialnych za cen´ waszego czasu i uwagi, któ-
re sà mu potrzebne do wzrastania w màdroÊci. Rodzi-
na jest tà drogà, od której cz∏owiek nie mo˝e si´ od∏à-
czyç. Wszak normalnie ka˝dy z nas w rodzinie przycho-
dzi na Êwiat, mo˝na wi´c powiedzieç, ˝e rodzinie za-
wdzi´cza sam fakt bycia cz∏owiekiem. A jeÊli w tym
przyjÊciu na Êwiat cz∏owiekowi brakuje rodziny, to jest
to zawsze wy∏om i brak nad wyraz niepokojàcy i boles-
ny, który potem cià˝y na ca∏ym ˝yciu.”

Ka˝dà rodzin´ cechujà silne wi´zi uczuciowe. Ka˝-
de spo∏eczeƒstwo ma w∏asny obraz rodziny, który jest
wypadkowà historii i kultury danego kraju. Rodzina
jest równie˝ noÊnikiem wyobra˝eƒ i oczekiwaƒ. Ocze-
kiwania te uwidaczniajà si´ zwykle w kluczowych mo-
mentach ˝ycia rodzinnego, na przyk∏ad przyjÊcia na
Êwiat dziecka, rozwodu czy choçby podj´cia pracy.
W ka˝dym spo∏eczeƒstwie ludzie wiedzà, jaka powinna
byç rodzina, jakie przyÊwiecajà jej cele, dà˝enia i jak
powinna funkcjonowaç. D∏ugo panowa∏ poglàd, ˝e ˝y-
cie „normalnej” rodziny jest harmonijne i wolne od pro-
blemów. Jeszcze niedawno uwa˝ano, ˝e kryzysy i nie-
powodzenia spadajà przede wszystkim na te „nienor-
malne” rodziny. To nie prawda. Rodziny „normalne”,
zdrowe odró˝nia nie brak problemów, ale sposób ich
rozwiàzywania. Rodzina funkcjonujàca prawid∏owo ma
zdolnoÊç przystosowywania si´ do zmieniajàcych si´
warunków i wcià˝ si´ rozwija. Przetrwanie i prawi-
d∏owy rozwój rodziny zale˝y g∏ównie od elastycz-
noÊci i zdolnoÊci do reorganizacji. Rodzina to nie
tylko system, który „funkcjonuje”. Nie jest ona zak∏a-
dem pracy czy przedsi´biorstwem ekonomicznym. Ro-
dzina jest czymÊ wi´cej. Rodzina czuje, prze˝ywa, do-
Êwiadcza radoÊci i l´ków, oddaje si´ marzeniom. Oprócz
uwarunkowaƒ biologicznych, materialnych i spo∏ecz-
nych, rodzina ma tak˝e wymiar duchowy. Rodzina
to sieç nie zawsze uÊwiadomionych, wzajemnych za-
le˝noÊci pomi´dzy jej cz∏onkami.

Najwa˝niejsze cegie∏ki, z których dzieci zbudu-
jà swoje przysz∏e, szcz´Êliwe ˝ycie pochodzà z fun-
damentu bezpiecznej, zdrowej rodziny, jakà war-
to tworzyç. Nale˝y o to zadbaç w czasach, kiedy rozwo-
dy stajà si´ codziennoÊcià, a wiadomoÊci ró˝nego typu
bombardujà nas wiele razy w ciàgu dnia sensacyjnymi
i przera˝ajàcymi doniesieniami. To rodzice sà pierwszymi
i najwa˝niejszymi wychowawcami swoich dzieci. Rodziny
muszà si´ staraç zachowaç otwartoÊç w komunikacji ze

swoimi dzieçmi w ka˝dym wieku i w ka˝dej sytuacji.
Rozmowa cz´sto okazuje si´ najlepszym lekarstwem
na ró˝ne problemy. Wi´kszoÊç rodziców rozumie po-
trzeb´ komunikowania si´ na linii rodzic-dziecko, która
nakazuje przekazywaç dzieciom wiedz´, mi∏oÊç, wartoÊci
i dziedzictwo, ale jednoczeÊnie niezb´dne jest zrozu-
mienie koniecznoÊci komunikacji na linii dziecko-rodzic.
Dzieci potrzebujà wys∏uchania i zrozumienia. Ro-
dzinne rytua∏y, takie jak wspólne posi∏ki, sà nieod-
zowne dla stworzenia silnej, szcz´Êliwej rodziny. Wspól-
ne Êniadania pozwalajà cz∏onkom rodziny rozpoczàç
dzieƒ „z wysokiego pu∏apu”. Wspólne kolacje dajà
okazj´ do uwa˝nej rozmowy, dzielenia si´ uczuciami
i prze˝yciami. Inne rytua∏y, takie jak rodzinne wycieczki,
pikniki, gry czy ucz´szczanie do koÊcio∏a sà równie
wa˝ne dla umocnienia i zjednoczenia rodziny. Wspólnie
bawmy si´, ale i anga˝ujmy w prace domowe wszystkich
cz∏onków rodziny. Postawienie rodziny na pierwszym
miejscu to prosty pomys∏, ale mo˝emy go ∏atwo zagubiç
w zalewie ró˝norodnych opcji i atrakcji, które nam co
dnia oferuje ˝ycie. Czas dla rodziny jest jednak tak
wa˝ny i wartoÊciowy, ˝e warto zrezygnowaç z cze-
goÊ po to, ˝eby sp´dziç chwile razem. Zadajmy so-
bie pytanie: co my jako rodzina robimy razem? Warto
wprowadziç w ˝ycie choçby rytua∏ wspólnego posi∏ku
czy niedzielnego spaceru, podczas którego ka˝dy ma
szans´ zabraç g∏os. Obecnie, bardziej ni˝ kiedykolwiek,
przysz∏oÊç i los naszych dzieci zale˝à od si∏y i jakoÊci
rodziny.

„Wracamy do domu rodzinnego, nie tylko po
to, by poczuç si´ bezpiecznie, lecz równie˝ po to,
by znaleêç w przesz∏oÊci odpowiedzi na ró˝ne
problemy dnia dzisiejszego. By∏oby pomy∏kà z na-
szej strony gdybyÊmy myÊleli o dzieciƒstwie jako
o okresie s∏odkim i jasnym. Przesz∏oÊç nie by∏a
us∏ana ró˝ami dla nikogo z nas i taka ju˝ byç
powinna, bowiem w niej narodzi∏a si´ nasza na-
tura. W niej nasze ˝ycie nabra∏o kszta∏tu, nasze
prawdziwe ja zacz´∏o swà walk´ o uznanie i po
raz pierwszy stan´liÊmy przed tajemnicà ró˝no-
rodnoÊci istot ludzkich. Musimy si´ cieszyç dniem
wczorajszym, lecz nigdy nie zabieraç go ze sobà
jako ci´˝aru w przysz∏oÊç.  Nawet jeÊli przesz∏oÊç
nie traktowa∏a ci´ dobrze, wykorzystaj jà i posta-
raj si´ zrozumieç. Znajdê czas na to, by pami´taç.
Stwórz swym dzieciom trwa∏y dom wspomnieƒ.
Pozwól im potem zbudowaç na jego fundamentach
w∏asny dom przysz∏oÊci”.

         (Ardis Whitman)
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