Karta Praw Rodziny wyraża myśl Kościoła
w związku z rodziną i jej rolą w społeczeństwie.
Nie jest kodeksem postępowania, przeznaczonym
dla zainteresowanych osób czy instytucji, ani
zwykłą deklaracją teoretycznych zasad. Jej celem
jest przedstawienie wszystkim współczesnym
chrześcijanom i niechrześcijanom podstawowych
praw, właściwych tej naturalnej i powszechnej
społeczności. Przedstawione w Karcie zapisy
wypływają ostatecznie z prawa Bożego, które
zostało przez Stwórcę wpisane do wszystkich
ludzkich serc.
Karta skierowana jest przede wszystkim do
rządów. Stanowi zatem model i punkt odniesienia
dla opracowywanych ustaw i polityki rodzinnej
oraz nadaje ogólny kierunek programom działania w poszczególnych krajach. Równocześnie
Stolica Apostolska z całym zaufaniem przedkłada
ten dokument międzynarodowym organizacjom
rządowym, które z racji swych uprawnień oraz ze względu na działalność podejmowaną
dla obrony i promocji praw człowieka, nie mogą nie dostrzegać łamania podstawowych
praw rodziny czy godzić się na ich łamanie.
Oczywiście Karta skierowana jest również do rodzin. Jej cel to umocnienie świadomości
roli i miejsca, jakie zajmuje rodzina w ludzkim życiu. Rodziny powinny się łączyć ze sobą,
żeby swych praw bronić i żeby je umacniać. Podstawą jest jednak wypełnianie stawianych
im zadań, by ich rola w dzisiejszym świecie była coraz wyraźniej ceniona i uznawana.
Wreszcie Karta zwraca się do wszystkich, tj. do mężczyzn i kobiet, aby mając na uwadze
obecne i przyszłe dobro ludzkości uczynili, co tylko się da, dla zapewnienia ochrony praw
rodzin i umocnienia instytucji rodziny.
Ogłaszając Kartę, Stolica Apostolska zwraca się ze szczególnym apelem do wszystkich
członków Kościoła i instytucji kościelnych, aby z całą mocą dawać świadectwo chrześcijańskiemu przekonaniu, że nic nie jest w stanie rodziny zastąpić, oraz by zapewniać
rodzinom i rodzicom niezbędne oparcie, świadcząc im pomoc w wypełnianiu zadań
powierzonych przez Boga.
Karta Praw Rodziny ogłoszona przez Stolicę Apostolską
Art. 1. Każdy człowiek ma prawo do swobodnego wyboru drogi życiowej, a więc
do zawarcia związku małżeńskiego i założenia rodziny albo do pozostawania w stanie
bezżennym.
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Art. 2. Małżeństwo może zostać zawarte wyłącznie za dobrowolną i obopólną
zgodą, odpowiednio wyrażoną.
Art. 3. Małżonkowie mają niezbywalne
prawo do założenia rodziny i decydowania
o czasie narodzin i liczbie dzieci, uwzględniając w pełni obowiązki wobec siebie
samych, wobec dzieci już narodzonych,
rodziny i społeczeństwa, we właściwej
hierarchii wartości i zgodnie z naturalnym
porządkiem moralnym, który wyklucza
uciekanie się do antykoncepcji, sterylizacji
i spędzania płodu.
Art. 4. Życie ludzkie, od samego poczęcia, bezwzględnie winno być otoczone
troską i szacunkiem.
Art. 5. Rodzice, ponieważ dali życie
dzieciom, mają pierwotne, niezbywalne
prawo i pierwszeństwo do wychowywania
potomstwa i dlatego muszą być uznani
za pierwszych i głównych jego wychowawców.
Art. 6. Rodzina ma prawo istnieć i rozwijać się jako rodzina.
Art. 7. Każdej rodzinie przysługuje
uprawnienie do swobodnego organizowania życia religijnego w ognisku domowym
pod kierunkiem rodziców, jak również
prawo do publicznego wykonywania i głoszenia swojej wiary, uczestniczenia w kulcie
publicznym oraz swobodnego wyboru programów wychowania religijnego, bez znoszenia
z tego powodu jakiejkolwiek dyskryminacji.
Art. 8. Rodzina ma prawo do wypełniania swej funkcji społecznej i politycznej w budowaniu społeczeństwa.
Art. 9. Rodziny mają prawo oczekiwać od władz publicznych właściwej, nikogo nie
dyskryminującej polityki rodzinnej w kwestiach prawnych, społecznych, gospodarczych
i finansowych.
Art. 10. Rodziny mają prawo do takiego systemu społecznego i gospodarczego,
w którym organizacja pracy umożliwia członkom rodziny wspólne życie i nie zagraża
jedności, powodzeniu i stabilności rodziny, zapewniając jednocześnie możliwość zdrowego odpoczynku.
Art. 11. Rodzina ma prawo do mieszkania odpowiedniego do życia rodzinnego
i dostosowanego do liczby jej członków w miejscu zapewniającym podstawowe usługi
konieczne do życia rodziny i wspólnoty.
Art. 12. Rodziny migrantów mają prawo do takiej samej ochrony społecznej, jaka
przysługuje innym rodzinom.

Rodzino Święta, wśród rodzin jedyna,
cnoty wszystkimi pobłogosławiona;
Tyś godną była, Boga mieć za Syna.
Tyś naszych rodzin przykład i obrona.
Maryjo Matko, w łaski przebogata,
bądź naszym matkom wzorem i ostoją;
niech pomoc Twoja życie im przeplata,
niech w Twoim sercu smutki swe ukoją.
Józefie święty, mężu sprawiedliwy,
którego Bóg sam ojcem swoim zowie,
spraw to, ach, spraw to, opiekunie tkliwy,
by Twym przykładem jaśnieli ojcowie.

Pomyśl
–
–
–
–

W jaki sposób przyczyniasz się do budowania jedności w twojej rodzinie?
Które z twoich cech mogą się przyczynić do zakłócenia jedności w rodzinie?
W jaki sposób respektujesz prawa rodziny?
W jaki sposób wyrażasz szacunek dla członków twojej rodziny?

Zapamiętaj
„A ponieważ wedle zamysłu Bożego rodzina została utworzona jako «głęboka wspólnota życia i miłości», przeto na mocy swego posłannictwa ma ona
stawać się coraz bardziej tym, czym jest, czyli wspólnotą życia i miłości «w
dążeniu», które... znajdzie swoje ostateczne spełnienie w królestwie Bożym...
istota i zadania rodziny są ostatecznie określone przez miłość. Rodzina dlatego otrzymuje misję strzeżenia, objawiania i przekazywania miłości, będącej
żywym odbiciem i rzeczywistym udzielaniem się miłości Bożej ludzkości oraz
miłości Chrystusa Pana Kościołowi, Jego oblubienicy”.
(Jan Paweł II, Familiaris consortio, 17)

Zadanie
Przeprowadź wywiad z trzema osobami na temat najważniejszych wartości w życiu.
Opinie swych rozmówców odnotuj w zeszycie.
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