
Radość Rodzinnego Życia.  Oprac.o.  Romuald Kszuk 

Radość w myśli sługi Bożego o. J. Kentenicha 

Radość życia jest cechą prawdziwego chrześcijanina, jest to często radość przez łzy, 
radość duchowa, prawdziwa, wynikająca z nadziei jaką pokładamy w Panu. Radość w Panu 
jest naszą ostoją. Taka radość jest owocem z czystego i pokornego serca.  

„Radość uskrzydla, daje siły do pięknego i trwałego życia, do zrobienia wszystkiego 
najlepiej. Jeśli wykształcę w sobie prawdziwą radość, w pełni chrześcijańską radość, wtedy 
powstanie we mnie niezwykła siła i zapał do działania... Święci czerpią podstawową siłę                      
i zapał do życia duchowego i służby dla  innych ze zdrowego pielęgnowania radości 
Prawdziwa radość jest napędem duszy ” JK 

„Psychologia i doświadczenie życiowe pokazuje, że smutne emocje paraliżują, zaś 

radosne emocje wyzwalają zapał do działania i porywają serce. ”JK   „Jeśli radość przepełnia 

duszę, krew w żyłach płynie spokojniej i radośnie, nie ma już takiego silnego ucisku na sercu i 

organach wewnętrznych. Radość uzdrawia.” JK 

„Radosny człowiek ma w swojej torbie klucz do ludzkich serc. Taki człowiek jest żywą 

różdżką, która odkrywa w drugim człowieku najbardziej tajemnicze źródło jego duszy                           

i sprawia, że źródło to zaczyna tryskać. Taki człowiek pobudza nie tylko swoim sposobem 

bycia, ale także swoim słowem, swoją mową, swoim zachowaniem. Natomiast brak radości 

działa odwrotnie: smutnemu człowiekowi bardzo trudno wykonać swoją pracę w sposób 

dobry. Smutek hamuje, a gdy trwa długo, jakże mocno hamuje on proces zdrowienia, staje 

się przyczyną chorób i niepowodzeń. Poza tym smutny człowiek traci wpływ na swoich 

bliźnich.”JK 

„Przyjemność to nie to samo co radość. Radość to coś, co utrzymuje się dłużej. 

Przyjemność jest krótkotrwała, potrzebuje ciągle silnych bodźców…”JK 

„Matko daruj mi Twą radość, której źródło w Bogu tkwi ,                                                                                                      
mimo cierpień nie przemija i jak wieczne szczęście lśni. 

Daj prawdziwą radość znaleźć, w Bogu zadomowić się!                                                                                                              
On mnie kocha -dziecko swoje, miłosierny, dobry jest. 

Daj radości być aniołem, daj mi radość wszędzie nieść                                                                                            
Smutnym, cierpiącym, stroskanym promyk słońca ze mną wnieś 

Pomóż co dzień żyć dla bliźnich i z radością służyć im                                                                                            
Ofiarując ciepło ŚWIATŁA  w  mroki, chłody naszych dni.   

Daj radości być królestwem, Ojcu tak podobać się                                                                                                          
By w Chrystusie obraz świata nowym blaskiem okrył się!”   Sł.B. J. Kentenich 

Radość pochodzi z wdzięczności, wyraża się w pogodnym usposobieniu, uwielbieniu, zachwycie, 

śpiewie, tańcu,  w radości z radości bliźnich. Może być radością przez łzy, radością w cierpieniu z 

wykonanej misji, radością z bliskości Pana. 



RADOŚĆ MIŁOŚCI przeżywana w rodzinach jest także radością Kościoła  AL. 

Posłuchajmy kilku wybranych aspektów radości życia rodzinnego z AL 

Zatroszczyć się o radość 

W społeczeństwie konsumpcyjnym zubożeniu ulega zmysł estetyczny i tak przygasa radość. 

Wszystko jest po to, by nabyć, posiąść lub zużyć; także ludzie. AL  

J. Werne w swej ostatniej powieści pisze, że ludzie w przyszłości będą mieli wszystko, tylko nie 

będą potrafili się tym cieszyć… Czy jesteśmy zadowoleni z tego co mamy, czy potrafimy się 

tym cieszyć co jest? Czy musimy mieć więcej, by się cieszyć?  A może wystarczą ciuchlandy? 

W małżeństwie powinno się dbać o radość miłości. Gdy dążenie do przyjemności staje się 

obsesyjne, to zamyka jedynie w jednej dziedzinie i uniemożliwia znalezienie innych rodzajów 

zadowolenia. Natomiast radość poszerza zdolność rozkoszowania się i pozwala zasmakować 

w różnych rzeczach, także na tych etapach życia, kiedy przyjemność przygasa.  Z tego 

względu św. Tomasz powiedział, że słowo „radość” (laetitia) jest używane w odniesieniu do 

poszerzenia wielkości sercai. AL 

Radość małżeńska, której można doświadczyć nawet w cierpieniu, oznacza 

zaakceptowanie, że małżeństwo jest koniecznym połączeniem radości i trudów, napięć                      

i odpoczynku, cierpień i swobody, zadowolenia i poszukiwań, kłopotów   i przyjemności, 

zawsze na drodze przyjaźni, która pobudza małżonków, by troszczyć się jedno o drugie: 

„świadcząc sobie wzajemną pomoc i posługę”ii. AL. 

Stół rodzinny jest zarazem stołem radości jak i ofiary. Jedno i drugie należą do każdego życia. 

JK … a do każdego życia również rodzinnego należy porcja cierpienia. Szukać równowagi by 

nie zostać ofiarą życia małżeńskiego i rodzinnego i by trudy i obowiązki nie przesłoniły radości 

życia. Muszę zawieźć dzieci, wynieść śmieci, posprzątać ubrania, przygotować na jutro 

pranie… Możesz widzieć połowę coli i powiedzieć, - niestety została już tylko połowa. Na to 

samo możesz spojrzeć i powiedzieć - mam jeszcze całą połowę! 

 

Radość bycia razem na zawsze 

„…kto intensywnie przeżywa radość zaślubin, nie myśli o czymś przelotnym; osoby 

towarzyszące celebracji związku pełnego miłości, chociaż jest ona krucha, mają nadzieję, że 

będzie mogła ona trwać; dzieci nie tylko chcą, aby ich rodzice się kochali, ale także, aby byli 

wierni i zawsze byli razem”. AL. 

„Radość uskrzydla, daje siły do pięknego i trwałego życia, do zrobienia wszystkiego 
najlepiej. „Jeśli wykształcę w sobie prawdziwą radość, w pełni chrześcijańską radość, wtedy 
powstanie we mnie niezwykła siła i zapał do działania... Święci czerpią podstawową siłę                      
i zapał do życia duchowego i służby dla  innych ze zdrowego pielęgnowania radości” JK 



Radość w codzienności 

„Kiedy w rodzinie nie jesteśmy natrętni i prosimy o «pozwolenie», kiedy w rodzinie nie 

jesteśmy egoistami i uczymy się mówić «dziękuję» i kiedy w rodzinie ktoś zdaje sobie 

sprawę, że uczynił coś złego, i umie «przeprosić», to w takiej rodzinie jest pokój i jest 

radość”iii. AL 

Jeżeli osoba, która kocha, może uczynić dobro dla drugiego lub gdy widzi, że drugiemu się 

powodzi, przeżywa to z radością, to tym samym oddaje chwałę Bogu, ponieważ „radosnego 

dawcę miłuje Bóg” (2 Kor 9, 7), a nasz Pan docenia szczególnie tego, kto cieszy się ze 

szczęścia innych … AL  

Trzeba pielęgnować radość …podziwiającej miłości. Ponieważ jesteśmy stworzeni do 

miłości, wiemy, że nie ma większej radości niż dzielenie dobra. Najbardziej intensywne 

radości życia rodzą się wówczas, kiedy można spowodować szczęście innych… AL  

Rodzina powinna być zawsze miejscem, o którym każdy, kto uczyni w życiu coś dobrego, 

wie, że tam będą się z tego cieszyć wraz z nim.  AL 

Sobotnie przedpołudnie w pewnej rodzinie…każdy mógł się pochwalić tym, co było fajnego w 

minionym tygodniu, co mu się udało a także swoimi troskami. Potem robota sama szła: radość 

dzielona we dwoje jest podwójną radością, smutek dzielony we dwoje jest połową smutku  

 

Radość w trudnościach 

Niewiele jest tak głębokich i świątecznych ludzkich radości, jak wówczas, kiedy dwoje ludzi, 

którzy kochają siebie nawzajem, razem zdobyło coś, co ich kosztowało wiele wspólnego 

wysiłku. Np. budowa domu – radość spania na swoim. AL 

Wakacje, wyjazdy rodzinne, radość dzieci i całej rodziny. Warto pomęczyć się pakowaniem 

auta, składaniem ubranek, cierpliwym czekaniem, aż żona będzie gotowa… Męczarnia z 

dopilnowaniem, by dzieci poszły odpowiednio wcześnie spać… a potem radość bycia we 

dwoje. 

Radość w cierpieniu 

…radość odnawia się w cierpieniu. Jak powiedział  św. Augustyn, „im groźniejsze było 

niebezpieczeństwo w boju, tym promienniejsza teraz jest triumfu radość”iv.  Małżonkowie, 

po wspólnym cierpieniu i zmaganiach, mogą doświadczyć, że było warto, bo zyskali coś 

dobrego, czegoś się razem nauczyli, albo dlatego, że mogą bardziej docenić to, co mają…. AL 

W pewnym małżeństwie mąż nie rozumiał i nie doceniał pracy domowej żony do mementu aż 

zachorowała. Kiedy musiał ją zastąpić, zająć się dziećmi i kuchnią i tymi wszystkimi 

drobiazgami, dopiero wtedy zrozumiał. Gdy żona wróciła doceniał to i wyrażał żonie 

wdzięczność każdego dnia. Od tego czasu ich relacje zdecydowanie się poprawiły.  



Radość Współżycia 

…„Czy Kościół swymi przykazaniami i zakazami nie czyni gorzkim tego, co w życiu jest 

najpiękniejsze? Czy nie stawia znaków zakazu właśnie tam, gdzie radość zamierzona dla nas 

przez Stwórcę ofiarowuje nam szczęście, które pozwala nam zasmakować coś z Boskości?”v.  

Lecz odpowiedział, że choć nie brakowało w chrześcijaństwie przesady czy wypaczonych 

ascetyzmów, to oficjalne nauczanie Kościoła, wierne Pismu Świętemu nie odrzuciło erosu 

jako takiego, ale wypowiedziało wojnę jego niszczycielskiemu wypaczeniu, bowiem fałszywe 

ubóstwienie erosu […] pozbawia go jego godności, czyni go nieludzkim”vi.AL 

Wychowanie uczuciowości i instynktu jest konieczne, a w tym celu czasami trzeba sobie 

stawiać ograniczenia. Przesada, brak kontroli, obsesja na tle jednego tylko rodzaju 

przyjemności, prowadzą w końcu do osłabienia i niszczą samą przyjemnośćvii, wyrządzając 

szkodę życiu rodziny. W gruncie rzeczy z namiętnościami można przebyć piękną drogę, co 

oznacza coraz większe ukierunkowanie ich na projekt daru z siebie i pełnej samorealizacji, 

który ubogaca relacje interpersonalne w obrębie rodziny. To nie oznacza rezygnacji z chwil 

intensywnej radościviii, ale podjęcie ich w splocie z innymi momentami wielkodusznego 

oddania, cierpliwej nadziei, nieuchronnego zmęczenia, wysiłku dążenia do ideału. Życie 

rodzinne jest tym wszystkim i zasługuje, by przeżywać je w pełni. AL 

W innym małżeństwie żona stwierdziła, że nie potrzebuje tylu zbliżeń. Odsuwała wciąż męża, 

aż biedak nie wytrzymał i zaczął szukać w internecie radości zastępczych. Dopiero wtedy 

zrozumiała, że nie chodzi tylko o nią, ale także o zaspokojenie naturalnych potrzeb męża. Przy 

czym nie chodzi tu tylko o spełnienie na sucho małżeńskiego obowiązku, ale o pełnię radości 

jaką daje zbliżenie mężczyzny i kobiety. Możemy jeszcze dodać parafrazując słowa Jezusa – 

nie z tego się cieszcie, że okazując sobie miłość przez zjednoczenie ciał, przeżywacie 

przyjemność, ale z tego, że jesteście płodni i że możecie brać udział w stwórczym akcie Boga, 

dając początek nowemu życiu, że w ten sposób możecie swemu małżonkowi sprawić radość. 

Radość Nowego Życia 

167. Rodziny wielodzietne są dla Kościoła radością. W nich miłość wyraża swoją hojną 

płodność….Dar nowego dziecka, które Pan powierza ojcu i matce, ma swój początek w 

przyjęciu, jest kontynuowany przez opiekę podczas życia doczesnego, a jego celem 

ostatecznym jest radość życia wiecznego. AL 

171. Każdą kobietę w ciąży pragnę z miłością prosić: dbaj o swoją radość, niech nic ci nie 

odbiera wewnętrznej radości macierzyństwa. To dziecko zasługuje na twoją radość. Nie 

pozwól, aby lęki, obawy, komentarze innych osób lub problemy przygasiły szczęście bycia 

narzędziem Boga, aby wnieść na świat nowe życie. Zadbaj o to, co trzeba zrobić lub 

przygotować, ale nie ulegając obsesji i uwielbiaj jak Maryja: „Wielbi dusza moja Pana,                          

i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej” (Łk 1, 

46-48). Przeżywaj ten pogodny entuzjazm pośród swoich trudności i proś Pana, aby strzegł 

twojej radości, żebyś ją mogła przekazać swemu dziecku. 



Radość przebaczenia i pojednania. 

..w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż                                        

z  dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia (Łk 15:7)  

A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył, zaginął,                       

a odnalazł się"». (Łk 15:32) . 

Małżonkowie, którzy się kochają i należą do siebie, mówią dobrze jedno  o drugim, starają 

się pokazać dobrą stronę współmałżonka, a nie tylko jego słabości i błędy. W każdym 

przypadku zachowują milczenie, aby nie zniszczyć jego obrazu… 

Gdy zostaliśmy obrażeni lub rozczarowani, przebaczenie jest możliwe i pożądane, ale nikt nie 

mówi, że jest ono łatwe. Prawda jest taka, że „komunia rodzinna może być zachowana                         

i doskonalona jedynie w wielkim duchu ofiary. Wymaga bowiem szlachetnej gotowości 

każdego i wszystkich do zrozumienia, tolerancji, przebaczenia i pojednania. 

…nigdy nie należy kończyć dnia bez pojednania w rodzinie. „A jak mam się jednać? Na 

kolanach? Nie! Wystarczy mały gest, mała rzecz, i wraca zgoda w rodzinie. Wystarczy 

pieszczota, bez słów. Lecz niech nigdy dzień rodziny nie kończy się bez pogodzenia się”ix  … 

„Błogosławcie! Do tego bowiem jesteście powołani, abyście odziedziczyli błogosławieństwo” 

(1 P 3, 9). 

 

Jak pielęgnować radość? 

Przez modlitwę zapraszać Jezusa i Maryi do „Kany” swojej codzienności małżeńskiej 

Zaplanować czas w sobotę na wspólne podsumowanie tygodnia w perspektywie radości 

Świętować wspólnie niedzielę, rocznice, imieniny…. Śpiew, taniec, biesiadowanie 

Nie mówić przy jedzeniu o problemach 

Codziennie robić rachunek sumienia z tego, co sprawiło nam radość  

Gra w fasolkę: - każdy opowiada o czymś dobrym, co sprawiło mu radość i odkłada fasolkę… 

Dbać o codzienne poczucie humoru: serdeczne żarty, pobożne i mądre kawały…  

 

 „Przekonywujący jest ten, kto głosi Radosną Nowinę z prawdziwą radością”            

 

 



 

Pytania do dialogu 

1. Co sprawia Ci radość, gdy myślisz o swoim życiu, o życiu naszej rodziny? 

a. współmałżonek 

b. dzieci 

c. dom 

d. życie zawodowe 

e. wolny czas 

f. …… 

 

2. Kiedy najczęściej ulegasz smutkowi, przygnębieniu, w czym brakuje ci radości? Jakie 

proponujesz rozwiązania? 

a. więcej czasu dla siebie 

b. fajnie było by, gdybyśmy mogli częściej zatańczyć 

c. więcej pieszczot i czułości, więcej zbliżeń i delikatności 

d. gdybym przebaczył/a 

e. więcej zaufania Bogu 

f. gdybyśmy się zdecydowali na jeszcze jedno dziecko 

  

3. Co więcej możemy zrobić dla pielęgnowania radości w naszym małżeństwie i w naszej 

rodzinie?          

 

a. Przez modlitwę zapraszać Jezusa i Maryi do „Kany” swojej codzienności 

małżeńskiej 

b. Zaplanować czas w sobotę na wspólne podsumowanie tygodnia                                   

w perspektywie radości 

c. Świętować wspólnie niedzielę, rocznice, imieniny…. Śpiew, taniec, 

biesiadowanie 

d. Nie mówić przy jedzeniu o problemach 

e. Codziennie robić rachunek sumienia z tego, co sprawiło nam radość  

f. Gra w fasolkę: - każdy opowiada o czymś dobrym, co sprawiło mu radość i 

odkłada fasolkę… 

g. Dbać o codzienne poczucie humoru: serdeczne żarty, pobożne i mądre 

kawały…  

….                                                                       

 

 

 



 

Dodatek: 

„Radość uskrzydla, daje siły do pięknego i trwałego życia, do zrobienia wszystkiego 
najlepiej. Jeśli wykształcę w sobie prawdziwą radość, w pełni chrześcijańską radość, wtedy 
powstanie we mnie niezwykła siła i zapał do działania... Święci czerpią podstawową siłę                      
i zapał do życia duchowego i służby dla  innych ze zdrowego pielęgnowania radości 
Prawdziwa radość jest napędem duszy ” JK 

W małżeństwie powinno się dbać o radość miłości. Gdy dążenie do przyjemności staje się 

obsesyjne, to zamyka jedynie w jednej dziedzinie i uniemożliwia znalezienie innych rodzajów 

zadowolenia. Natomiast radość poszerza zdolność rozkoszowania się i pozwala zasmakować 

w różnych rzeczach, także na tych etapach życia, kiedy przyjemność przygasa.  Z tego 

względu św. Tomasz powiedział, że słowo „radość” (laetitia) jest używane w odniesieniu do 

poszerzenia wielkości sercax. AL 

Radość małżeńska, której można doświadczyć nawet w cierpieniu, oznacza 

zaakceptowanie, że małżeństwo jest koniecznym połączeniem radości i trudów, napięć                      

i odpoczynku, cierpień i swobody, zadowolenia i poszukiwań, kłopotów   i przyjemności, 

zawsze na drodze przyjaźni, która pobudza małżonków, by troszczyć się jedno o drugie: 

„świadcząc sobie wzajemną pomoc i posługę”xi. AL. 

 

„Matko daruj mi Twą radość, której źródło w Bogu tkwi ,                                                                                                      
mimo cierpień nie przemija i jak wieczne szczęście lśni. 

Daj prawdziwą radość znaleźć, w Bogu zadomowić się!                                                                                                              
On mnie kocha -dziecko swoje, miłosierny, dobry jest. 

Daj radości być aniołem, daj mi radość wszędzie nieść                                                                                            
Smutnym, cierpiącym, stroskanym promyk słońca ze mną wnieś 

Pomóż co dzień żyć dla bliźnich i z radością służyć im                                                                                            
Ofiarując ciepło ŚWIATŁA  w  mroki, chłody naszych dni.   

Daj radości być królestwem, Ojcu tak podobać się                                                                                                          
By w Chrystusie obraz świata nowym blaskiem okrył się!”   Sł.B. J. Kentenich 

Radość pochodzi z wdzięczności, wyraża się w pogodnym usposobieniu, uwielbieniu, zachwycie, 

śpiewie, tańcu,  w radości z radości bliźnich. Może być radością przez łzy, radością w cierpieniu z 

wykonanej misji, radością z bliskości Pana. 

 

 

                                                           
i Por. Summa Theologiae I-II, q. 31, a. 3, ad 3. 
ii SOBÓR WAT. II, Konst. duszp. Gaudium et spes o Kościele w świecie współczesnym, 48.  
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iv Wyznania, VIII, III, 7: PL 32, 752; tłum. Zygmunt Kubiak, Warszawa 1992. 
v Enc. Deus caritas est (25 grudnia 2005), 3: AAS 98 (2006), 219-220. 
vi Tamże, 4: AAS 98 (2006), 220. 
vii Por. TOMASZ Z AKWINU, Summa Theologiae I-II, q. 32, a. 7. 
viii Por. Tamże, II-II, q. 153, a. 2, ad 2: “Abundantia delectationis quae est in actu venereo secundum rationem 

ordinato, non contrariatur medio virtutis”. 
ix Katecheza (13 maja 2015),  L’Osservatore Romano, wyd. polskie, n. 6/2015, s. 44. 
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xi SOBÓR WAT. II, Konst. duszp. Gaudium et spes o Kościele w świecie współczesnym, 48.  


