SYNOD BISKUPÓW. XIV ZWYCZAJNE ZGROMADZENIE OGÓLNE

RELACJA KO COWA SYNODU BISKUPÓW
DLA OJCA WI TEGO FRANCISZKA

(24 pa dziernika 2015)

© Libreria Editrice Vaticana

SPIS TRE CI
WST P [1-3]
CZ
I
KO CIÓŁ WSŁUCHUJ CY SI W RODZIN [4]
Rozdział I
Rodzina w kontek cie antropologiczno-kulturowym
Kontekst społeczno-kulturowy [5]
Kontekst religijny [6]
Przemiany antropologiczne [7]
Sprzeczno ci kulturalne [8]
Konflikty i napi cia [9]
Krucho i siła rodziny [10]
Rozdział II
Rodzina w kontek cie społeczno-ekonomicznym
Rodzina niezast pionym bogactwem społecze stwa [11]
Polityka na rzecz rodziny [12]
Samotno i brak poczucia bezpiecze stwa [13]
Gospodarka a sprawiedliwo [14]
Ubóstwo a wykluczenie [15]
Ekologia a rodzina [16]
Rozdział III
Rodzina, integracja i społecze stwo
Osoby starsze [17-18]
Wdowie stwo [19]
Ostatni etap ycia i ałoba w rodzinie [20]
Osoby wymagaj ce szczególnej troski [21]
Osoby, które nie zawarły mał e stwa [22]
Emigranci, uchod cy, prze ladowani [23-24]
Niektóre wyzwania szczególne [25]
Dzieci [26]
Kobieta [27]
M czyzna [28]
Młodzie [29]
Rozdział IV
Rodzina, uczuciowo ci i ycie
Znaczenie ycia emocjonalnego [30]
Wychowanie do daru z siebie [31]
Krucho i niedojrzało [32]
Technika a ludzka prokreacja [33]
Wyzwanie dla duszpasterstwa [34]
CZ
II
RODZINA W BO YM PLANIE [35-36]
Rozdział I
Rodzina w Historii Zbawienia
Bo a pedagogia [37]
Rodzina jako ikona Trójcy wi tej [38]
Rodzina w Pi mie wi tym [39-40]
Jezus wobec rodziny [41]

Rozdział II
Rodzina w Magisterium Ko cioła
Nauczanie Soboru Watyka skiego II [42]
Paweł VI [43]
Jan Paweł II [44]
Benedykt XVI [45]
Franciszek [46]
Rozdział III
Rodzina w doktrynie chrze cija skiej
Mał e stwo w porz dku stworzenia i sakramentalna pełnia [47]
Nierozerwalno i płodno zjednoczenia mał e skiego [48]
Dobra rodziny [49-50]
Prawda i pi kno rodziny [51]
Rozdział IV
Ku eklezjalnej pełni rodziny
Wewn trzny zwi zek mi dzy Ko ciołem a rodzin [52]
Łaska nawrócenia i spełnienia [53-54]
Miłosierdzie w centrum Objawienia [55]
CZ
III
MISJA RODZINY [56]
Rozdział I
Formacja rodziny
Przygotowanie do mał e stwa [57-58]
Uroczysto za lubin [59]
Pierwsze lata ycia rodzinnego [60]
Formacja kapłanów i innych współpracowników duszpasterskich [61]
Rozdział II
Rodzina, rodzicielstwo, wychowanie
Przekazywanie ycia [62]
Odpowiedzialne rodzicielstwo [63]
Warto
ycia we wszystkich jego fazach [64]
Adopcja i opieka zast pcza [65]
Wychowywanie dzieci [66-68]
Rozdział III
Towarzyszenie duszpasterskie rodzinie
Sytuacje zło one [69-76]
Towarzyszenie w ró nych sytuacjach [77-83]
Rozeznanie i integracja [84-86]
Rozdział IV
Rodzina a ewangelizacja
Duchowo rodzinna [87-88]
Rodzina podmiotem duszpasterstwa [89-90]
Relacja z kulturami i instytucjami [91-92]
Otwarto na misj [93]
ZAKO CZENIE [94]
MODLITWA DO WI TEJ RODZINY

SKRÓTY

AA

– SOBÓR WATYKA SKI II, Dekret Apostolicam actuositatem (18 listopada 1965)

AG

– SOBÓR WATYKA SKI II, Dekret Ad gentes (7 grudnia 1965)

CiV

– BENEDYKT XVI, Encyklika Caritas in veritate (29 czerwca 2009)

DC

– PAPIESKA RADA DO SPRAW TEKSTÓW PRAWNYCH, Instrukcja Dignitas Connubii (25 stycznia 2005)

DCE

– BENEDYKT XVI, Encyklika Deus Caritas est (25 grudnia 2005 roku)

DeV

– W. JAN PAWEŁ II, Encyklika Dominum et vivificantem (18 maja 1986)

GS

– SOBÓR WATYKA SKI II, Konstytucja duszpasterska Gaudium et spes (7 grudnia 1965)

EdE

– W. JAN PAWEŁ II, Encyklika Ecclesia de Eucharistia (17 kwietnia 2003)

EG

– FRANCISZEK, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium (24 listopada 2013),

EN

– BŁ. PAWEŁ VI, Adhortacja apostolska Evangelii nuntiandi (8 grudnia 1975)

EV

– W. JAN PAWEŁ II, Encyklika Evangelium vitae (25 marca 1995)

FC

– W. JAN PAWEŁ II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio (22 listopada 1981)

HV

– BŁ. PAWEŁ VI, Encyklika Humanae vitae (25 lipca 1968)

IL III

– NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE OGÓLNE SYNODU BISKUPÓW, Wyzwania duszpasterskie dla rodziny
w kontek cie nowej ewangelizacji, Instrumentum laboris (24 czerwca 2014 roku)

KKK

– Katechizm Ko cioła Katolickiego (15 sierpnia 1997)

LF

– FRANCISZEK, encyklika Lumen fidei (29 czerwca 2013),

LG

– SOBÓR WATYKA SKI II, Konstytucja dogmatyczna Lumen gentium (21 listopada 1964)

LS

– FRANCISZEK, encyklika Laudato si’ (24 maja 2015)

MV

– FRANCISZEK, Bulla Misericordiae vultus (11 kwietnia 2015)

NA

– SOBÓR WATYKA SKI II, Deklaracja Nostra aetate (28 pa dziernika 1965)

NMI

– W. JAN PAWEŁ II, List apostolski Novo millennio ineunte (6 stycznia 2001)

RM

– W. JAN PAWeł II, Redemptoris missio (7 grudnia 1990)

VS

– W. JAN PAWEŁ II, Encyklika Veritatis splendor (6 sierpnia 1993)

WST P
1. My ojcowie, zgromadzeni na Synodzie wokół Papie a Franciszka, dzi kujemy Jemu za zwołanie nas, by my
wraz z Nim i pod Jego przewodnictwem dokonali refleksji nad powołaniem i misj rodziny dzisiaj. Z pokor
przekazujemy Jemu owoce naszej pracy, wiadomi ich ogranicze . Mo emy jednak powiedzie , e stale
mieli my na uwadze rodziny wiata, z ich rado ciami i nadziejami, z ich smutkami i l kami. Uczniowie
Chrystusa wiedz , e „nie mo na znale nic prawdziwie ludzkiego, co nie odbijałoby si echem w ich sercach.
Ich wspólnota składa si bowiem z ludzi, którzy pielgrzymuj do królestwa Ojca zjednoczeni w Chrystusie,
kierowani przez Ducha wi tego, i którzy przyj li or dzie zbawienia, aby je skierowa do wszystkich. Dlatego
rzeczywi cie do wiadcza ona naj ci lejszej ł czno ci z rodzajem ludzkim i jego histori ”(GS, 1). Dzi kujemy
Panu za hojn wierno , z jak wiele rodzin chrze cija skich odpowiada na swoje powołanie i misj , równie w
obliczu przeszkód, niezrozumienia i cierpie . Ku tym rodzinom pod a wsparcie całego Ko cioła, który w
jedno ci ze swoim Panem i wspierany działaniem Ducha wi tego wie i posiada słowo prawdy i nadziei, by
skierowa je do wszystkich ludzi. Przypomniał o tym Papie Franciszek podczas celebracji Eucharystycznej,
któr został zainaugurowany ostatni etap tego procesu synodalnego po wi conego rodzinie: „Bóg nie stworzył
człowieka do ycia w smutku i samotno ci, ale do szcz cia, by dzieli swoje pielgrzymowanie z inn osob ,
która byłaby wobec niego komplementarna (...) Jest to ten sam plan, jaki Jezus (...) podsumowuje w tych
słowach: «Na pocz tku stworzenia Bóg stworzył ich jako m czyzn i kobiet : dlatego opu ci człowiek ojca
swego i matk i zł czy si ze swoj on , i b d oboje jednym ciałem. A tak ju nie s dwoje, lecz jedno ciało»
(Mk 10,6- 8; por. Rdz 1,27; 2,24)”. Bóg „jednoczy serca m czyzny i kobiety, którzy kochaj siebie nawzajem i
ł czy je w jedno ci i w nierozerwalno ci. Oznacza to, e celem mał e stwa jest nie tylko ycie razem na zawsze,
ale miłowanie si na zawsze! W ten sposób Jezus przywraca ład pierwotny i wyja niaj cy (...) Tylko w wietle
szale stwa bezinteresowno ci paschalnej miło ci Jezusa staje si zrozumiałe szale stwo bezinteresowno ci
miło ci mał e skiej wył cznej i a do mierci” (Homilia podczas Mszy w. na otwarcie Synodu, 4pa dziernika,
2015).
2. Rodzina b d c miejscem rado ci i do wiadcze jest pierwsz i podstawow „szkoł człowiecze stwa” (GS,
52). Pomimo oznak kryzysu instytucji rodziny w ró nych kontekstach, pragnienie rodziny pozostaje ywe w ród
młodych pokole . Ko ciół, znawca spraw ludzkich i wierny swojej misji, z przekonaniem głosi „Ewangeli
rodziny”, któr otrzymał wraz z Objawieniem Jezusa Chrystusa i nieprzerwanie nauczan przez Ojców, przez
Mistrzów ycia duchowego i przez Magisterium Ko cioła. Rodzina ma dla Ko cioła szczególne znaczenie:
„Taka była miło , e [Bóg] zacz ł w drowa z ludzko ci , zacz ł i z Jego ludem, a nadeszła pełnia czasu i
Bóg dał najwi kszy znak Swej miło ci: Swojego Syna. A gdzie posłał Bóg Swego Syna? Do pałacu? Do
jakiego miasta? eby utworzył przedsi biorstwo? Posłał Go do rodziny. Bóg przyszedł na wiat w rodzinie. A
mógł to uczyni , poniewa ta rodzina była rodzin , która miała serce otwarte na miło , miał otwarte drzwi”
(Franciszek, Przemówienie do uczestników wi ta Rodziny, Filadelfia, 27 wrze nia 2015). Dzisiejsze rodziny s
posyłane jako „uczniowie-misjonarze” (EG, 120). W tym sensie konieczne jest, aby rodzina odkryła, e jest
niezb dnym podmiotem ewangelizacji.
3. Papie wezwał Synod Biskupów do refleksji nad rzeczywisto ci rodziny. „Ju samo zgromadzenie w
jedno ci wokół Biskupa Rzymu jest wydarzeniem łaski, w którym kolegialno biskupia przejawia si w
procesie rozeznawania duchowego i pastoralnego” (Franciszek, Przemówienie podczas czuwania modlitewnego
w intencji Nadzwyczajnego Zgromadzenia Synodu Biskupów, 4 pa dziernika 2014). W ci gu dwóch lat odbyło
si Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne (2014) oraz Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne (2015), które podj ły
zadanie wsłuchiwania si – dochowuj c wierno ci Ewangelii – w Bo e znaki i w ludzk histori . Owoc
pierwszego spotkania synodalnego, do którego istotny wkład wniósł Lud Bo y, znalazł swój wyraz w Relatio
Synodi. Nasz dialog i nasze rozwa ania czerpały inspiracj z potrójnej postawy: Wsłuchanie si w rzeczywisto
dzisiejszej rodziny, w perspektywie wiary, ze zło ono ci jej wiateł i cieni. Spojrzenie na Chrystusa, aby
przemy le z now wie o ci i entuzjazmem Objawienie przekazywane w wierze Ko cioła. Konfrontacja w
Duchu wi tym, aby rozezna drogi ku odnowie Ko cioła i społecze stwa w ich zaanga owaniu na rzecz
rodziny opartej na mał e stwie m czyzny i kobiety. Chrze cija skie przepowiadanie dotycz ce rodziny to
doprawdy dobra nowina. Rodzina, oprócz tego, e jest zach cana by odpowiedzie na dzisiejsze problemy,
przede wszystkim jest powołana przez Boga, by u wiadamiała sobie ci gle na nowo swoj to samo misyjn .
Zgromadzenie synodalne zostało ubogacone obecno ci mał e stw i rodzin w debacie, która ich bezpo rednio
dotyczy. Zachowuj c cenny owoc poprzedniego zgromadzenia, po wi conego wyzwaniom zwi zanym z
rodzin , skierowali my nasze spojrzenie na jej powołanie i misj w Ko ciele i w wiecie współczesnym.
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4. Tajemnica stworzenia ycia na ziemi napełnia nas zachwytem i zdumieniem. Rodzina oparta na mał e stwie
m czyzny i kobiety jest wspaniałym i niezast pionym miejscem miło ci osobowej, która przekazuje ycie.
Miło nie sprowadza si do chwilowej iluzji, miło nie jest celem samym w sobie, miło szuka osobowego
„ty”, któremu mogłaby si odda . We wzajemnej obietnicy miło ci, w dobrej i złej doli, miło pragnie ci gło ci
ycia, a do mierci. Nale y zauwa y i podstawowe pragnienie, aby zbudowa wi zi rodzinne oparte na
miło ci, solidne i mi dzypokoleniowe jest stałe, niezale nie od granic kulturowych i religijnych oraz od
przemian społecznych. W wolno ci „tak” wypowiedzianego wzajemnie przez m czyzn i kobiet na całe ycie,
uobecnia si i staje si udziałem mał onków miło Boga. Dla wiary katolickiej mał e stwo jest wi tym
znakiem, w którym skuteczn staje si miło Boga do swego Ko cioła. Rodzina chrze cija ska jest zatem
cz ci Ko cioła prze ywan jako „Ko ciół domowy”.
Mał e stwo i ycie w mał e stwie nie s rzeczywisto ci abstrakcyjn , pozostaj niedoskonałe i podatne na
słabo ci. Dlatego zawsze konieczna jest wola nawrócenia si , przebaczenia i rozpocz cia na nowo. W naszej
pasterskiej odpowiedzialno ci niepokoimy si o ycie rodzin. Pragniemy wsłucha si w realia ich ycia i
wyzwania, jakie stoj przed nimi oraz towarzyszy im z yczliwym spojrzeniem Ewangelii. Pragniemy doda im
sił i pomóc im zrozumie ich misj dzisiaj. Pragniemy towarzyszy im wspaniałomy lnym sercem tak e w ich
troskach, daj c im odwag i nadziej , które maj swoje ródło w Bo ym miłosierdziu.
Rozdział I
Rodzina w kontek cie antropologiczno-kulturowym
Kontekst społeczno-kulturowy
5. Otwarci na to, czego od nas da Duch wi ty, zbli amy si do współczesnych rodzin, w ich ró norodno ci,
wiedz c, e „Chrystus, nowy Adam, (...) objawia w pełni człowieka samemu człowiekowi” (GS, 22). Kierujemy
nasz uwag na dzisiejsze wyzwania, które wpływaj na wiele aspektów ycia. Mamy wiadomo zasadniczej
orientacji zmian antropologiczno-kulturowych, z powodu których ludzie s mniej, ni w przeszło ci wspierani
przez struktury społeczne w ich yciu uczuciowym i rodzinnym. Z drugiej strony, trzeba równie dostrzec
rozwój nieokiełznanego indywidualizmu, który wynaturza wi zi rodzinne, daj c pierwsze stwo idei podmiotu,
który buduje si według własnych pragnie , pozbawiaj c siły wszelkie wi zi. My limy o matkach i ojcach,
dziadkach, braciach i siostrach, o krewnych bliskich i dalekich oraz o wi zi pomi dzy dwoma rodzinami, jakie
zawi zuje ka de mał e stwo. Nie trzeba jednak zapomina o tym, czego do wiadczamy w yciu: solidno
wi zi rodzinnych nadal podtrzymuje wsz dzie wiat przy yciu. Nadal z wielkim zaanga owaniem troszczy si o
godno ka dego człowieka - m czyzny, kobiety i dzieci - grup etnicznych i mniejszo ci, a tak e o obron
prawa ka dego człowieka by rozwija si w rodzinie. Ich wierno docenia si wówczas, gdy umacnia si
wyra ne przekonanie o warto ci ycia rodzinnego, przede wszystkim ufaj c wiatłu Ewangelii tak e w ró nych
kulturach. Zdajemy sobie spraw z powa nych zmian, do jakich doprowadzaj zachodz ce obecnie przemiany
antropologiczno-kulturowe we wszystkich aspektach ycia, ale nadal jeste my mocno przekonani, e rodzina jest
darem Boga, miejscem w którym objawia On pot g swojej zbawczej łaski. Tak e dzisiaj Bóg powołuje
m czyzn i kobiet do mał e stwa, towarzyszy im w ich yciu rodzinnym i daje im siebie jako niewysłowiony
dar. To jeden ze znaków czasu, jakie Ko ciół wezwany jest bada i interpretowa „w wietle Ewangelii, tak aby
w sposób dostosowany do ka dego pokolenia mógł odpowiada ludziom na odwieczne pytania o sens ycia
obecnego i przyszłego oraz ich wzajemne relacje. Trzeba bowiem zna i rozumie wiat, w którym yjemy, jego
oczekiwania, jego pragnienia i jego cz sto dramatyczne zało enia” (GS, 4).
Kontekst religijny
6. Wiara chrze cija ska jest silna i ywa. W niektórych regionach wiata obserwujemy znaczny spadek
oddziaływania religijnego w przestrzeni społecznej, która wpływa na ycie rodzin. Ta tendencja d y do
zepchni cia wymiaru religijnego do sfery ycia prywatnego i rodzinnego, co grozi utrudnianiem wiadectwa i
misji rodzin chrze cija skich w wiecie współczesnym. W społecze stwach wysoko rozwini tych, ludzie
nara eni s na pokładanie całej nadziei w szale czym poszukiwaniu sukcesu społecznego i dobrobytu
gospodarczego. W innych regionach wiata, negatywne skutki niesprawiedliwego wiatowego ładu

gospodarczego prowadz do form religijno ci nara onych na ekstremizmy sekciarskie i radykalne. Trzeba te
wspomnie ruchy kierowane fanatyzmem polityczno-religijnym, cz sto wrogie chrze cija stwu. Tworz c
niestabilno a tak e szerz c chaos i przemoc s one przyczyn wielu bied i cierpie w yciu rodzin. Ko ciół jest
powołany, aby towarzyszy religijno ci prze ywanej w rodzinach, aby j ukierunkowa ku sensowi
ewangelicznemu.
Przemiany antropologiczne
7. W ró nych kulturach, relacje i przynale no s istotnymi warto ciami, które kształtuj to samo osób.
Rodzina daje człowiekowi mo liwo samorealizacji i przyczynienia si do rozwoju innych w szerszym
społecze stwie. To samo chrze cija ska i ko cielna otrzymana w sakramencie Chrztu w. rozkwita w pi knie
ycia rodzinnego. W dzisiejszym społecze stwie obserwujemy wiele wyzwa , które pojawiaj si w mniejszym
lub wi kszym stopniu w ró nych cz ciach wiata. W ró nych kulturach niemała liczba młodych unika
definitywnych zobowi za w relacjach uczuciowych, i cz sto decyduj si y z partnerem lub po prostu
utrzymywa relacje okazjonalne. Zmniejszaj ca si liczba urodze jest wynikiem ró nych czynników, w tym
uprzemysłowienia, rewolucji seksualnej, strachu przed przeludnieniem, problemów ekonomicznych, narastania
mentalno ci antykoncepcyjnej i aborcyjnej. Społecze stwo konsumpcyjne mo e równie zniech ca ludzi do
posiadania dzieci, aby tylko zachowa swoj wolno i własny styl ycia. Niektórzy katolicy maj trudno ci, by
y zgodnie z nauczaniem Ko cioła katolickiego na temat mał e stwa i rodziny oraz dostrzec w tym nauczaniu
dobro stwórczego planu Boga wzgl dem nich. W niektórych cz ciach wiata liczba mał e stw spada, podczas
gdy separacje i rozwody nie s rzadko ci .
Sprzeczno ci kulturalne
8. Warunki kulturowe oddziałuj ce na rodzin na du ych obszarach wiata ukazuj obraz kontrastuj cy, tak e
pod wpływem mediów. Z jednej strony, mał e stwo i rodzina ciesz si du ym szacunkiem i nadal dominuje
pogl d, e rodzina stanowi bezpieczn przysta uczu najgł bszych i najbardziej satysfakcjonuj cych. Z drugiej
strony, taki obraz ma niekiedy cechy przesadnych oczekiwa a w konsekwencji wygórowanych wzajemnych
roszcze . Napi cia wywołane doprowadzon do przesady indywidualistyczn kultur posiadania i przyjemno ci
rodz w obr bie rodzin sytuacje nietolerancji i agresji. Mo na równie wspomnie o pewnej wizji feminizmu,
oskar aj cej macierzy stwo o to, e stanowi pretekst do wykorzystywania kobiet i przeszkod do ich pełnej
realizacji. Odnotowuje si ponadto narastaj c tendencj do pojmowania zrodzenia dziecka jedynie jako
narz dzia autoafirmacji, które mo na osi gn za pomoc dowolnych rodków.
Wyzwanie kulturowe wielkiej wagi wyłania si dzi z owej ideologii „gender”, która zaprzecza ró nicy i
naturalnej komplementarno ci m czyzny i kobiety. Ukazuje ona społecze stwo bez ró nic płciowych i
banalizuje podstawy antropologiczne rodziny. Ideologia ta wprowadza projekty edukacyjne i wytyczne
legislacyjne promuj ce to samo osobist i zwi zki emocjonalne w całkowitym oderwaniu od ró nic
biologicznych mi dzy m czyzn a kobiet . To samo człowieka jest zdana na indywidualistyczny wybór,
która mo e si równie z czasem zmienia . W oczach wiary, ró nica płciowa mi dzy osobami nosi w sobie
obraz i podobie stwo Boga (Rdz 1,26-27). „Mówi nam to, e nie tylko m czyzna jako taki jest obrazem Boga,
nie tylko kobieta jako taka jest obrazem Boga, lecz równie m czyzna i kobieta jako para s obrazem Boga.
Ró nica mi dzy m czyzn i kobiet nie słu y przeciwstawieniu ani podporz dkowaniu, lecz jedno ci i
prokreacji, równie na obraz i podobie stwo Boga (...) Mo emy powiedzie , e bez wzajemnego ubogacania si
w tej relacji — w my li i w działaniu, w uczuciach i w pracy, równie w wierze — dwoje nie mo e nawet w
pełni zrozumie , co to znaczy by m czyzn i kobiet . Dzisiejsza nowoczesna kultura otworzyła nowe
przestrzenie, nowe typy wolno ci i nowe gł bie pozwalaj ce wzbogaci rozumienie tej ró nicy. Wprowadziła
jednak tak e wiele w tpliwo ci i wiele sceptycyzmu (...). Usuni cie ró nicy (...) stwarza bowiem problem, a nie
przynosi rozwi zanie” (Franciszek, Audiencja ogólna, 15 kwietnia 2015).
Konflikty i napi cia społeczne
9. Jako uczuciowa i duchowa ycia rodzinnego jest powa nie zagro ona przez mno enie si konfliktów,
zubo enie zasobów, przez procesy migracyjne. Okrutne prze ladowania religijne, zwłaszcza rodzin
chrze cija skich niszcz całe obszary naszej planety, tworz c ruchy imigracyjne i ogromne fale uchod ców,
które wywieraj du y nacisk na zdolno ci krajów przyj cia. Do wiadczane w ten sposób rodziny s bardzo
cz sto zmuszane do wykorzenienia i doprowadzone na próg rozpadu. Wierno chrze cijan wzgl dem swej
wiary, ich cierpliwo i przywi zanie do krajów pochodzenia s pod ka dym wzgl dem godne podziwu. Wysiłki
wszystkich przywódców politycznych i religijnych by upowszechnia i chroni kultur praw człowieka s
jeszcze niewystarczaj ce. Trzeba równie respektowa wolno sumienia i krzewi harmonijne współistnienie

mi dzy wszystkimi obywatelami w oparciu o prawa obywatelskie, równo
i sprawiedliwo . Ci ar
nieuczciwej polityki gospodarczej i społecznej, nawet w społecze stwach dobrobytu, wywiera powa ny wpływ
na utrzymanie dzieci, opiek nad chorymi i starszymi. Uzale nienie od alkoholu, narkotyków czy hazardu jest
niekiedy wyrazem tych sprzeczno ci społecznych i trudno ci jakie z tego wynikaj dla ycia rodzin.
Zgromadzenie bogactwa w r kach nielicznych i trwonienie rodków przeznaczonych na projekty rodzinne,
pogł biaj w wielu regionach wiata zubo enie rodzin.
Krucho

i siła rodziny

10. Rodzina, podstawowa wspólnota ludzka, w dzisiejszym kryzysie kulturowym i społecznym bole nie
odczuwa swoje osłabienie i krucho . Niemniej jednak ukazuje, e mo e znale w sobie odwag , aby stawi
czoło nieadekwatno ci i niewydolno ci instytucji odno nie do formacji osoby, jako ci wi zi społecznej, opieki
nad osobami najsłabszymi. Zatem szczególnie konieczne jest docenienie prawdziwej siły rodziny, aby móc
wspiera jej krucho . Siła ta tkwi zasadniczo w tym, e rodzina jest zdolna kocha i uczy miło ci. Niezale nie
od tego, jak dana rodzina mo e by poraniona, zawsze mo e si ona rozwija wychodz c od miło ci.
Rozdział II
Rodzina w kontek cie społeczno-ekonomicznym
Rodzina niezast pionym bogactwem społecze stwa
11. „Rodzina jest szkoł pełniejszego człowiecze stwa (...) stanowi fundament społecze stwa” (GS, 52). Ogół
relacji pokrewie stwa, a nie tylko mały kr g rodzinny, daje cenne wsparcie w wychowaniu dzieci,
przekazywaniu warto ci, umacnianiu wi zi mi dzy pokoleniami, wzbogacaniu duchowo ci, któr yjemy.
Podczas gdy w niektórych regionach wiata ten fakt jest gł boko zakorzeniony w panuj cej kulturze społecznej,
to gdzie indziej zdaje si ulega zniszczeniu. Z pewno ci , w dobie nasilaj cej si fragmentacji sytuacji
yciowych, ró ne poziomy i aspekty relacji mi dzy członkami rodziny i krewnymi stanowi cz sto jedyne
punkty powi zania z korzeniami i wi ziami rodzinnymi. Wsparcie wi zi rodzinnych jest jeszcze bardziej
potrzebne tam, gdzie mobilno na rynku pracy, migracje, katastrofy i ucieczka ze swej ziemi szkodz
stabilno ci rodowiska rodzinnego.
Polityka na rzecz rodziny
12. Władze odpowiedzialne za dobro wspólne musz czu si powa nie zobowi zane do pracy na rzecz tego
podstawowego dobra społecznego, jakim jest rodzina. Troska, która powinna kierowa administracj
społecze stwa obywatelskiego to umo liwienie i krzewienie polityki rodzinnej, wspieraj cej i dodaj cej otuchy
rodzinom, przede wszystkim tym, które prze ywaj najwi ksze trudno ci. Nale y uzna w sposób bardziej
konkretny działania kompensacyjne rodziny w kontek cie nowoczesnych „systemów opieki społecznej”:
dokonuje ona redystrybucji zasobów i wykonuje zadania niezb dne dla dobra wspólnego, przyczyniaj c si do
zrównowa enia negatywnych skutków nierówno ci społecznej. „Rodzina zasługuje na szczególn uwag ze
strony osób odpowiedzialnych za dobro wspólne, gdy jest podstawow jednostk społecze stwa, która wnosi
solidne wi zi jedno ci, na których opieraj si relacje mi dzy lud mi, a rodz c i wychowuj c swoje dzieci
zapewnia przyszło i odnow społecze stwa” (Franciszek, Przemówienie na lotnisku El Alto w Boliwii, 8 lipca
2015).
Samotno

i brak poczucia bezpiecze stwa

13. W kontekstach kulturowych, w których relacje uległy osłabieniu przez egoistyczne style ycia, samotno
staje si stanem coraz bardziej powszechnym. Cz sto tylko poczucie obecno ci Boga wspiera ludzi w obliczu tej
pustki. Ogólne poczucie niemocy w obliczu przygn biaj cej sytuacji społeczno-ekonomicznej, narastaj cego
ubóstwa i braku pracy, narzuca coraz cz ciej poszukiwanie pracy z dala od rodziny, aby móc j utrzyma . Taka
potrzeba zmusza do długich okresów nieobecno ci i rozł ki, które osłabiaj relacje i izoluj poszczególnych
członków rodziny od siebie. Obowi zkiem pa stwa jest stworzenie takich rozwi za prawnych i takich
warunków pracy, które zapewni młodym przyszło oraz pomaganie im w zrealizowani ich planów zało enia
rodziny. Korupcja, która podminowuje czasami te instytucje, gł boko nadwyr a zaufanie i nadziej młodych
pokole , a zreszt nie tylko ich. Negatywne konsekwencje tego braku zaufania s oczywiste: od kryzysu
demograficznego po trudno ci wychowawcze, od trudno ci w przyj ciu rodz cego si ycia po postrzeganie
obecno ci osób starszych jako ci aru, a do upowszechniania si trudno ci emocjonalnych, które czasami
przeradzaj si w agresj i przemoc.

Gospodarka a sprawiedliwo
14. Uwarunkowania materialne i ekonomiczne wpływaj na ycie rodzinne na dwa sposoby: mog przyczynia
si do jego rozwoju i ułatwia jego wzrost lub utrudnia jego rozkwit, jego jedno oraz bycie tym, czy by
powinno. Sytuacja ekonomiczna zmusza rodziny do rezygnacji z edukacji, ycia kulturalnego i aktywnego ycia
społecznego. Obecny system gospodarczy wytwarza ró ne formy wykluczenia społecznego. W sposób
szczególny dotykaj rodziny problemy dotycz ce pracy. Młodzi maj niewielkie mo liwo ci zatrudnienia, a
oferta pracy jest bardzo selektywna i prowizoryczna. Dzie pracy jest długi i cz sto obci ony długim czasem
dojazdu. Nie pomaga to członkom rodzin w spotykaniu si mi dzy sob i ze swoimi dzie mi w taki sposób,
który codziennie umacniałby ich relacje. „Sprawiedliwy rozwój” wymaga „decyzji, programów, mechanizmów i
procesów specyficznie ukierunkowanych na lepsz dystrybucj dochodów” (EG, 204) oraz tego, aby skuteczna
stała si integralna promocja ubogich. Odpowiednia polityka rodzinna jest niezb dna dla ycia rodzinnego jako
warunek przyszło ci przyzwoitej, harmonijnej i godnej.
Ubóstwo i wykluczenie
15. Niektóre grupy religijne i społeczne wsz dzie znajduj si na marginesie społecze stwa: emigranci, Cyganie,
bezdomni, uchod cy i wysiedle cy, nietykalni zgodnie z systemem kastowym i ci, którzy cierpi z powodu
chorób naznaczonych pi tnem społecznym. Tak e wi ta Rodzina z Nazaretu zaznała gorzkiego do wiadczenia
marginalizacji i odrzucenia (por. Łk 2,7; Mt 2,13-15). Słowo Jezusa o s dzie ostatecznym jest pod tym wzgl dem
jednoznaczne: „Wszystko, co uczynili cie jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnie cie uczynili” (Mt
25,40). Obecny system gospodarczy wytwarza nowe typy wykluczenia społecznego, które cz sto sprawiaj , e
ubodzy s niewidoczni dla oczu społecze stwa. Dominuj ca kultura i rodki przekazu przyczyniaj si do
pogł bienia tej niewidzialno ci. Dzieje si tak, bo „w tym systemie człowiek, osoba ludzka został usuni ty z
centrum i zast piony czym innym. Oddaje si bowiem bałwochwalczy kult mamonie, a oboj tno przybrała
rozmiary globalizacji” (Franciszek, Przemówienie do uczestników wiatowego spotkania ruchów ludowych, 28
pa dziernika 2014). W tym kontek cie szczególn trosk budzi sytuacja dzieci: niewinnych ofiar wykluczenia,
które czyni je prawdziwymi „sierotami społecznymi” i tragicznie napi tnowuje na całe ycie. Mimo ogromnych
trudno ci, jakie napotykaj , wiele rodzin ubogich i zepchni tych na margines stara si y z godno ci na co
dzie , powierzaj c si Bogu, który nikogo nie zawodzi i nie opuszcza.
Ekologia a rodzina
16. Ko ciół, pod wpływem nauczania papieskiego, pragnie gł bokiego przemy lenia orientacji systemu
wiatowego. W tej perspektywie współpracuje nad rozwojem nowej kultury ekologicznej: my li, polityki,
programu edukacyjnego, stylu ycia i duchowo ci. Poniewa wszystko jest ze sob ci le powi zane, jak
stwierdza Papie Franciszek encyklice Laudato si’, konieczne jest pogł bienie aspektów „ekologii integralnej”,
która obejmuje nie tylko wymiar rodowiskowy, ale tak e ludzki, społeczny i ekonomiczny na rzecz
zrównowa onego rozwoju i troski o stworzenie. Rodzina, która w istotny sposób jest cz ci ekologii ludzkiej,
musi by odpowiednio chroniona (por. Jan Paweł II, Centesimus annus, 38). Przez rodzin nale ymy do całego
stworzenia, przyczyniamy si we wła ciwy nam sposób do krzewienia troski o rodowisko, uczymy si
znaczenia cielesno ci i miłosnego j zyka opartego na ró nicy mi dzy kobiet a m czyzn oraz współpracujemy
w planie Stwórcy (por. LS, 5, 155). wiadomo tego wszystkiego wymaga naszego prawdziwego nawrócenia,
jakiego nale y dokona w rodzinie. W niej „piel gnowane s pierwsze nawyki miło ci i troski o ycie, takie jak
wła ciwe korzystanie z rzeczy, umiłowanie ładu i sprz tanie po sobie, poszanowanie lokalnego ekosystemu i
ochrona wszystkich stworze . Rodzina jest miejscem formacji integralnej, w którym rozgrywaj si ci le ze
sob powi zane ró ne aspekty osobistego dojrzewania” (LS, 213).
Rozdział III
Rodzina, wł czenie i społecze stwo
Osoby starsze
17. Jednym z najpowa niejszy i pilnych zada rodziny chrze cija skiej jest strze enie wi zi mi dzy
pokoleniami, aby przekazywa wiar i podstawowe warto ci ycia. Wi kszo rodzin szanuje starszych,
otaczaj c miło ci i uwa aj c ich za błogosławie stwo. Szczególne uznanie nale y si stowarzyszeniom i
ruchom rodzinnym, które działaj na rzecz osób starszych, na polu duchowym i socjalnym, w szczególno ci we
współpracy z kapłanami w trosce o dusze. W niektórych rodowiskach osoby starsze postrzegane s jako
bogactwo, poniewa zapewniaj stabilno , ci gło oraz stanowi „pami ” rodzin i społecze stwa. W

społecze stwach wysoko uprzemysłowionych, gdzie liczba starszych wzrasta, podczas gdy spada wska nik
urodze , istnieje zagro enie, i b d postrzegani jako ci ar. Równocze nie opieka jakiej potrzebuj osoby
starsze, wystawia cz sto ich bliskich na ci k prób . „Ludzie starsi to m czy ni i kobiety, ojcowie i matki,
którzy przed nami byli na naszej ulicy, w naszym domu, i uczestniczyli w codziennej walce o godne ycie, któr
dzisiaj my prowadzimy. S to m czy ni i kobiety, od których wiele otrzymali my. Osoba starsza nie jest kim
obcym. Osoba starsza to my: wkrótce czy te za wiele lat, w ka dym razie nieuchronnie, nawet je li o tym nie
my limy. A je eli my nie nauczymy si dobrze traktowa osób starszych, tak te sami b dziemy traktowani”
(Franciszek, Audiencja generalna, 4 marca 2015).
18. Na szczególn uwag zasługuje obecno dziadków w rodzinie. S oni ogniwem ł cz cym pokolenia i
zapewniaj równowag psychiczno-uczuciow przekazuj c tradycje i zwyczaje, warto ci i cnoty, w których
najmłodsi mog rozpozna swoje korzenie. Ponadto dziadkowie cz sto współpracuj ze swoimi dzie mi w
kwestiach ekonomicznych, wychowawczych i w przekazywaniu swoim wnukom wiary. Wiele osób mo e
potwierdzi , e wła nie swoim dziadkom zawdzi cza wprowadzenie w ycie chrze cija skie. Jak mówi Ksi ga
Syracha: „Nie odsuwaj od siebie opowiadania starców, albowiem i oni nauczyli si go od swoich ojców; od nich
i ty nauczysz si rozumu, by w czasie potrzeby da odpowied ” (Syr 8,9). Pragniemy aby w rodzinie, z
pokolenia na pokolenie, wiara była przekazywana i strze ona jako cenne dziedzictwo dla nowych ognisk
rodzinnych.
Wdowie stwo
19. Wdowie stwo jest do wiadczeniem szczególnie trudnym dla tych, którzy swe ycie mał e skie i rodzinne
prze ywali jako dar. W oczach wiary niesie ono jednak ró ne mo liwo ci, które trzeba doceni . Niektórzy, gdy
przychodzi na nich to do wiadczenie, potrafi skoncentrowa swe energie, z jeszcze wi kszym po wi ceniem,
na swoich dzieciach i wnukach, odnajduj c w tym wyrazie miło ci now misj edukacyjn . Pustka pozostawiona
przez zmarłego mał onka jest w pewnym sensie wypełniona miło ci członków rodziny, którzy doceniaj osoby
owdowiałe, pozwalaj c im strzec w ten sposób tak e cenn pami swojego mał e stwa. Ci, którzy nie mog
liczy na obecno członków rodziny, którym mogliby si po wi ci i od których mogliby otrzyma miło i
blisko , powinni by wspierani przez wspólnot chrze cija sk ze szczególn wra liwo ci i dyspozycyjno ci ,
zwłaszcza je eli znajduj si w warunkach n dzy. Wdowcy i wdowy mog zawrze nowy zwi zek
sakramentalny, nie odejmuj c niczego warto ci poprzedniego mał e stwa (por. 1 Kor 7,39). Na pocz tku i na
drodze rozwoju swojej historii Ko ciół okazywał szczególne zainteresowanie wdowami (por. 1 Tm 5,3-16),
ustanawiaj c nawet „ordo viduarum”, który mógłby zosta dzi przywrócony.
Ostatni etap ycia i ałoba w rodzinie
20. Choroba, nieszcz liwy wypadek lub staro prowadz ce do mierci odbijaj si na całym yciu rodzinnym.
Do wiadczenie ałoby staje si szczególnie bolesne, gdy strata dotyczy dzieci i młodych. To bolesne
do wiadczenie wymaga szczególnej uwagi duszpasterskiej równie poprzez zaanga owanie wspólnoty
chrze cija skiej. Docenienie ko cowej fazy ycia jest dzi tym bardziej konieczne, im bardziej próbuje si na
ró ne sposoby usun chwil zgonu. Krucho i uzale nienie osób starszych s czasami niesprawiedliwie
wykorzystywane dla zwykłej korzy ci ekonomicznej. Wiele rodzin uczy nas, e mo na zmierzy si z ostatnimi
etapami ycia doceniaj c poczucie spełnienia i wł czaj c całe swoje istnienie w tajemnic paschaln . Wiele osób
starszych jest przyjmowanych przez instytucje ko cielne, gdzie mog y w rodowisku pogodnym i rodzinnym
zarówno pod wzgl dem materialnym, jak i duchowym. Eutanazja i wspomagane samobójstwo stanowi
powa ne zagro enie dla rodzin na całym wiecie. W wielu krajach te praktyki s legalne. Ko ciół, zdecydowanie
sprzeciwiaj c si takim praktykom, czuje si zobowi zany pomaga rodzinom, które troszcz si o swoich
starszych i chorych członków oraz krzewi na ró ne sposoby godno i warto osoby ludzkiej, a do
naturalnego ko ca ycia.
Osoby wymagaj ce szczególnej troski
21. Trzeba zwróci szczególn uwag na rodziny z osobami niepełnosprawnymi, w których inwalidztwo,
wdzieraj c si w ycie, rodzi gł bokie i nieoczekiwane wyzwanie, zakłóca równowag , pragnienia i
oczekiwania. Powoduje to mieszane uczucia oraz decyzje trudne do ukierunkowania i wypracowania, narzucaj c
jednocze nie zadania, nagłe potrzeby i nowe obowi zki. Dochodzi do gł bokiego zaburzenia obrazu rodzinnego
i całego cyklu ycia. Na wielki podziw zasługuj rodziny, które z miło ci akceptuj trudne do wiadczenie
dziecka niepełnosprawnego. Daj one Ko ciołowi i społecze stwu cenne wiadectwo wierno ci wobec daru
ycia. W procesie przyj cia i troski o misterium krucho ci, rodzina b dzie mogła odkry , wraz ze wspólnot
chrze cija sk , nowe gesty i j zyk, formy zrozumienia i to samo ci. Osoby niepełnosprawne stanowi dla

rodziny dar i okazj do wzrastania w miło ci, we wzajemnej pomocy i jedno ci. Ko ciół, rodzina Bo a, chce by
go cinnym domem dla rodzin z osobami niepełnosprawnymi (por. Jan Paweł II, Homilia z okazji Jubileuszu
Niepełnosprawnych, 3 grudnia, 2000). Współpracuje on we wspieraniu ich relacji i edukacji rodzinnej oraz
oferuje drogi uczestnictwa w yciu liturgicznym wspólnoty. Dla wielu osób niepełnosprawnych opuszczonych
lub tych, które pozostały same, ko cielne instytucje opieku cze s cz sto jedyn rodzin . Synod wyra a im yw
wdzi czno i gł bokie uznanie. Taki proces integracji okazuje si trudniejszy w tych społecze stwach, w
których utrzymuje si napi tnowanie i uprzedzenia - wr cz popierane teoriami w kluczu eugenicznym.
Przeciwnie - wiele rodzin, wspólnot i ruchów ko cielnych odkrywa i celebruje dary Boga w osobach o
szczególnych potrzebach, zwłaszcza ich wyj tkow umiej tno komunikowania si i gromadzenia wokół siebie.
Szczególn uwag nale y zwróci na osoby niepełnosprawne, które prze yły swoich rodziców i dalsz rodzin ,
wspieraj cych te osoby przez całe ycie. mier tych, którzy ich kochali i których oni kochali czyni ich
szczególnie kruchymi. Rodzina, która akceptuje w duchu wiary obecno osób niepełnosprawnych, b dzie w
stanie rozpozna i zagwarantowa jako i warto ka dego ycia, z jego potrzebami, prawami i mo liwo ciami.
B dzie ona domaga si opieki i leczenia, oraz b dzie promowa towarzyszenie i miło na ka dym etapie ycia.
Osoby, które nie zawarły mał e stwa
22. Wiele osób, które nie zawarły mał e stwa, nie tylko po wi caj si rodzinom, z których pochodz , ale cz sto
wiadcz wielk pomoc w kr gu swych przyjaciół, we wspólnocie Ko cioła i w yciu zawodowym. Mimo to ich
obecno oraz ich wkład jest cz sto pomijany, co powoduje w nich pewne poczucie izolacji. Nierzadko mo na
znale po ród nich osoby o szlachetnych motywacjach, które doprowadziły ich do całkowitego zaanga owania
w sztuk , nauk i na rzecz dobra ludzko ci. Ponadto wiele z nich oddaje swe talenty na słu b wspólnoty
chrze cija skiej w posłudze miłosierdzia i w wolontariacie. S te i tacy, którzy nie zawieraj mał e stwa, gdy
po wi cili swoje ycie dla miło ci Chrystusa i bli niego. Ich zaanga owaniem rodzina jest bardzo ubogacona w
Ko ciele i w społecze stwie.
Emigranci, uchod cy, prze ladowani
23. Na szczególn uwag duszpastersk zasługuje oddziaływanie zjawiska migracji na rodzin . Dotyka ono, na
ró ne sposoby, całych populacji, w ró nych cz ciach wiata. Ko ciół odegrał w tej dziedzinie rol
pierwszoplanow . Konieczno zachowania i rozwijania tego ewangelicznego wiadectwa (por. Mt 25,35)
wydaje si obecnie pilniejsza ni kiedykolwiek. Historia ludzko ci to dzieje migrantów: prawda ta jest wpisana
w ycie narodów i rodzin. Podkre la to równie nasza wiara: wszyscy jeste my pielgrzymami. Przekonanie to
powinno budzi w nas zrozumienie, otwarto i odpowiedzialno w obliczu wyzwania migracji, zarówno tej
prze ywanej z cierpieniem, jak i tej pomy lanej jako szansa na lepsze ycie. Ludzka mobilno , która odpowiada
naturalnemu historycznemu ruchowi narodów, mo e okaza si autentycznym ubogaceniem zarówno dla
rodziny, która emigruje jak i dla kraju, który j przyjmuje. Inn spraw jest przymusowa migracja rodzin w
konsekwencji wojny, prze ladowa , biedy, niesprawiedliwo ci, naznaczona perypetiami podró y, która cz sto
zagra a yciu, wywołuje urazy i destabilizuje rodziny. Towarzyszenie migrantom wymaga specjalistycznego
duszpasterstwa, skierowanego do rodzin migruj cych, ale tak e do członków rodzin pozostałych w miejscu
pochodzenia. Musi by ono realizowane z poszanowaniem ich kultur, formacji ludzkiej i religijnej, z której si
wywodz , bogactwa duchowego ich obrz dów i tradycji, tak e poprzez im wła ciwe duszpasterstwo. „Wa ne
jest, aby spojrze na migrantów nie tylko z punktu widzenia ich regularnego lub nieregularnego statusu, ale
przede wszystkim jako na osoby, które – przy poszanowaniu ich godno ci – mog przyczyni si do dobrobytu i
rozwoju wszystkich, zwłaszcza gdy z odpowiedzialno ci przyjmuj na siebie obowi zki wzgl dem tych, którzy
ich przyjmuj , z wdzi czno ci szanuj c dziedzictwo materialne i duchowe Kraju, który ich przyjmuje, b d c
posłuszni jego prawom i wnosz c swój wkład w jego wydatki” (Franciszek, Or dzie na wiatowy Dzie
Migranta i Uchod cy 2016, 12 wrze nia 2015). Migracje jawi si jako szczególnie dramatyczne i katastrofalne
dla rodzin i osób, kiedy odbywaj si poza prawem i s wspierane przez mi dzynarodowe sieci handlu lud mi.
To samo mo na powiedzie , gdy dotycz kobiet i dzieci bez opieki, zmuszonych do dłu szych pobytów w
miejscach przej ciowych, w obozach dla uchod ców, w których nie mo na podj procesów integracji. Skrajne
ubóstwo i inne sytuacje rozkładu doprowadzaj niekiedy rodziny do sprzedawania swoich dzieci na prostytucj
lub handel narz dami.
24. Spotkanie z nowym krajem i now kultur staje si tym trudniejsze, gdy nie istniej warunki prawdziwej
go cinno ci i akceptacji, przy poszanowaniu praw wszystkich oraz pokojowego i solidarnego współistnienia. To
zadanie nale y do wspólnoty chrze cija skiej: „Obowi zek okazania uchod com go cinno ci, solidarno ci i
pomocy spoczywa przede wszystkim na Ko ciele lokalnym. Jest on powołany, aby spełnia nakazy Ewangelii i
podawa pomocn dło wszystkim - bez adnej ró nicy - uchod com, gdy doznaj oni niedostatku i samotno ci”

(Papieska Rada Cor Unum i Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podró nych, Problem uchod ców,
wyzwanie dla solidarno ci, 26). Poczucie zagubienia, nostalgia za utraconymi korzeniami i trudno ci w
integracji okazuj si dzisiaj w wielu miejscach nieprzezwyci one i ujawniaj nowe cierpienia tak e w drugim i
trzecim pokoleniu rodzin imigrantów, stanowi c po ywk dla fundamentalizmu oraz gwałtownego odrzucenia
ze strony kultury goszcz cej. Cennym wsparciem dla przezwyci enia tych trudno ci okazuje si wła nie
spotkanie w gronie rodzin, a kluczow rol w procesie integracji cz sto odgrywaj kobiety, poprzez wymian
do wiadcze zwi zanych z rozwojem swoich dzieci. Rzeczywi cie, nawet w ich trudnej sytuacji, daj one
wiadectwo kultury miło ci rodzinnej, które zach ca inne rodziny, aby przyjmowały i strzegły ycia, praktykuj c
solidarno . Kobiety mog przekaza przyszłym pokoleniom yw wiar w Chrystusa, która je wspierała w
trudnym do wiadczeniu migracji i została przez nie umocniona. Prze ladowania chrze cijan, jak równie
prze ladowania mniejszo ci etnicznych i religijnych, w wielu cz ciach wiata, szczególnie na Bliskim
Wschodzie, stanowi wielk prób nie tylko dla Ko cioła, ale tak e dla całej wspólnoty mi dzynarodowej.
Nale y wspiera ka dy wysiłek na rzecz ci głego trwania rodzin i wspólnot chrze cija skich w ziemiach ich
pochodzenia. Benedykt XVI powiedział: „Bliski Wschód bez chrze cijan lub z nielicznymi chrze cijanami nie
jest ju Bliskim Wschodem, poniewa wraz z innymi lud mi wierz cymi tworz oni tak szczególn to samo
regionu” (Adhortacja Ecclesia in Medio Oriente, 31).
Niektóre wyzwania szczególne
25. W niektórych społecze stwach wci utrzymuje si praktyka poligamii; w innych za trwa praktyka
mał e stw aran owanych. W krajach, w których obecno Ko cioła katolickiego ma charakter mniejszo ciowy,
istnieje wiele mał e stw mieszanych oraz zawieranych mi dzy osobami ró nych religii. Ze wzgl du na ró nice
w wierze, poci ga to za sob ró ne trudno ci w odniesieniu do formy prawnej mał e stwa, do chrztu,
wychowania dzieci i wzajemnego szacunku. W mał e stwach tych mo e istnie niebezpiecze stwo relatywizmu
lub oboj tno ci religijnej, ale mog te one by okazj do krzewienia ducha ekumenicznego i dialogu
mi dzyreligijnego w harmonijnym współistnieniu wspólnot yj cych na jednym miejscu. W wielu
rodowiskach, i to nie tylko na Zachodzie, szerzy si praktyka wspólnego zamieszkania przed lubem, a nawet
wspólnego zamieszkania bez zamiaru zawierania jakiegokolwiek zwi zku instytucjonalnego. Do tego cz sto
doł cza si ustawodawstwo cywilne, które zagra a mał e stwu i rodzinie. Ze wzgl du na sekularyzacj , w wielu
cz ciach wiata znacznie osłabło odniesienie do Boga, a wiara nie jest ju zjawiskiem społecznym.
Dzieci
26. Dzieci s Bo ym błogosławie stwem (por. Rdz 4,1). Musz one by na pierwszym miejscu w yciu
rodzinnym i społecznym, i stanowi priorytet dla działalno ci duszpasterskiej Ko cioła. „W istocie na podstawie
tego, jak s traktowane dzieci, mo na oceni społecze stwo, i to nie tylko pod wzgl dem moralnym, lecz tak e
socjologicznym - czy jest to społecze stwo wolne, czy te społecze stwo zniewolone przez mi dzynarodowe
interesy (...) Dzieci przypominaj nam (...) e zawsze jeste my dzie mi (...). To za zawsze nam przypomina, e
ycia nie dali my sobie sami, ale je otrzymali my” (Franciszek, Audiencja generalna, 18 marca 2015). Jednak
dzieci cz sto staj si przedmiotem sporu mi dzy rodzicami i s prawdziwymi ofiarami rozdarcia w rodzinach.
Prawa dzieci s lekcewa one na wiele sposobów. W niektórych cz ciach wiata, s one uwa ane za prawdziwy
towar, traktowane jako tania siła robocza, wykorzystywane do prowadzenia wojny, doznaj wszelkiego rodzaju
przemocy fizycznej i psychicznej. Migruj ce dzieci s nara one na ró nego rodzaju cierpienia. Jednym ze
zjawisk najbardziej skandalicznych i perwersyjnych współczesnego społecze stwa jest wykorzystywanie
seksualne dzieci. W społecze stwach do wiadczaj cych przemocy z powodu wojny, terroryzmu lub obecno ci
przest pczo ci zorganizowanej przybywa poni aj cych sytuacji rodzinnych. W wielkich metropoliach i na ich
przedmie ciach dramatycznie pogarsza si sytuacja tak zwanych „dzieci ulicy”.
Kobieta
27. Kobieta odgrywa kluczow rol w yciu osoby, rodziny i społecze stwa. „Ka da osoba ludzka zawdzi cza
ycie matce i prawie zawsze zawdzi cza jej te bardzo wiele w swoim dalszym yciu, w zakresie formacji
ludzkiej i duchowej” (Franciszek, Audiencja generalna, 7 stycznia, 2015). Matka strze e pami ci i sensu
narodzin przez całe ycie: „Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozwa ała je w swoim sercu” (Łk
2,19.51). Jest jednak prawd , e status kobiet na wiecie bardzo si ró ni, co wynika przede wszystkim z
czynników społeczno-kulturowych. Godno kobiet musi by chroniona i promowana. Nie chodzi tylko o
problem zasobów ekonomicznych, ale o inn perspektyw kulturow , jak to ukazuje trudna sytuacja kobiet w
ró nych krajach rozwijaj cych si . Nadal w wielu miejscach na wiecie bycie kobiet powoduje dyskryminacj :
sam dar macierzy stwa jest karany, zamiast by docenionym. Z drugiej strony, niepłodno jest dla kobiety w
niektórych kulturach sytuacj dyskryminuj c społecznie. Nie mo na te zapomina o nasilaj cych si

zjawiskach przemocy domowej, której ofiarami s kobiety. Wykorzystywanie kobiet i przemoc dokonywana na
ich ciele s cz sto powi zane z aborcj i przymusow sterylizacj . Doł czaj si do tego negatywne
konsekwencje praktyk zwi zanych z prokreacj , takich jak korzystanie z surogatki czy te rynek gamet i
embrionów. Emancypacja kobiet wymaga przemy lenia obowi zków mał onków wobec siebie nawzajem i w
wspólnej odpowiedzialno ci za ycie rodzinne. Pragnienie dziecka za wszelk cen nie doprowadziło do
szcz liwszych i silniejszych relacji rodzinnych, lecz w wielu przypadkach faktycznie zaostrzyło nierówno ci
mi dzy kobietami a m czyznami. Do uznania przez społecze stwo decyduj cej roli kobiet mo e przyczyni si
wi ksze uznanie ich odpowiedzialno ci w Ko ciele: ich obecno w procesach decyzyjnych, ich udział w
zarz dzaniu niektórymi instytucjami, ich zaanga owanie w formacj kapłanów.
M czyzna
28. M czyzna odgrywa równie decyduj c rol w yciu rodzinnym, ze szczególnym uwzgl dnieniem ochrony
i wsparcia ony i dzieci. Wzorem tej postaci jest wi ty Józef, m
sprawiedliwy, który w godzinie
niebezpiecze stwa „wzi ł w nocy Dzieci i Jego Matk ” (Mt 2,14) i zabrał ich w miejsce bezpieczne. Wielu
m czyzn jest wiadomych znaczenia swojej roli w rodzinie i realizuj j anga uj c szczególne wła ciwo ci
m skiego charakteru. Brak ojca powa nie naznacza ycie rodzinne, wychowywanie dzieci oraz ich integracj w
ycie społeczne. Jego nieobecno mo e by fizyczna, emocjonalna, poznawcza i duchowa. Brak ten pozbawia
dzieci odpowiedniego wzorca postawy ojcowskiej. Wzrastaj ce zatrudnienie kobiet poza domem nie znalazło
odpowiedniej rekompensaty w wi kszym zaanga owaniu m czyzn w prace domowe. W dzisiejszym wiecie
uległa osłabieniu wra liwo m czyzny na zadanie ochrony ony i dzieci przed wszelkimi formami przemocy i
poni enia. „M - powiada Paweł - powinien kocha on «jak własne ciało» (Ef 5, 28); kocha j tak, jak
Chrystus «umiłował Ko ciół i wydał za niego samego siebie» (w. 25). Czy wy, m owie (...) rozumiecie to?
Kocha swoj on tak, jak Chrystus kocha Ko ciół? (...) Efekt tego radykalnego zaanga owania, którego
wymaga si od m czyzny, w miłowanie i trosk o godno kobiety, na wzór Chrystusa, musiał by ogromny we
wspólnocie chrze cija skiej. To ziarno ewangelicznej nowo ci, które przywraca pierwotne wzajemne oddanie i
wzajemny szacunek, dojrzewało powoli w dziejach, ale na koniec zwyci yło” (Franciszek, Audiencja
generalna, 6 maja, 2015).
Młodzie
29. Wielu młodych nadal postrzega mał e stwo jako wielkie pragnienie swego ycia, a zało enie własnej
rodziny jako realizacj swoich aspiracji. W praktyce podejmuj jednak inne postawy wobec mał e stwa. Cz sto
do odło enia lubu doprowadzaj ich problemy ekonomiczne, problemy z prac b d ze studiami. Czasem s to
inne motywy, takie, jak wpływ ideologii, które pomniejszaj znaczenie mał e stwa i rodziny, do wiadczenie
niepowodzenia innych mał e stw, na które oni nie chc si nara a , strach przed czym , co uwa aj za zbyt
wielkie i wi te, ułatwienia socjalne i korzy ci ekonomiczne wypływaj ce z tytułu konkubinatu, czysto
emocjonalna i romantyczna koncepcja miło ci, obawa przed utrat wolno ci i niezale no ci, odrzucenie czego
pojmowanego jako instytucjonalne i biurokratyczne. Ko ciół patrzy z niepokojem na nieufno tylu młodych
ludzi wobec mał e stwa i cierpi z powodu po piechu, z jakim wielu wiernych decyduje si poło y kres
zobowi zaniom mał e skim, aby zawrze inny zwi zek. Młodzi ludzie ochrzczeni powinni by zach cani, aby
mocni wsparciem, które otrzymuj z łaski Chrystusa i mo liwo ci pełnego uczestnictwa w yciu Ko cioła, nie
wahali si otworzy na bogactwo, jakie ich planom miło ci zapewnia sakrament mał e stwa. Trzeba zatem z
wi ksz uwag rozezna gł bokie motywacje rezygnacji i zniech cenia. Młodzi mog zyska wi ksze zaufanie
do decyzji o mał e stwie, dzi ki tym rodzinom, które we wspólnocie chrze cija skiej daj im wiarygodny
przykład wiadectwa trwałego w czasie.
Rozdział IV
Rodzina, uczuciowo ci i ycie
Znaczenie ycia emocjonalnego
30. „Kto chce ofiarowa miło , sam musi j otrzyma w darze. Oczywi cie, człowiek mo e - jak mówi nam
Chrystus - sta si ródłem, z którego wypływaj rzeki ywej wody (por. J 7, 37- 38). Lecz aby sta si takim
ródłem, sam musi pi wci na nowo z tego pierwszego, oryginalnego ródła, którym jest Jezus Chrystus, z
którego przebitego Serca wypływa miło samego Boga (por. J 19, 34)” (DCE, 7). Potrzeba zadbania o siebie,
poznania swego wn trza, zatroszczenia si by pełniej y w zgodzie z własnymi emocjami i uczuciami,
poszukiwania warto ciowych relacji emocjonalnych, musi by otwarta na dar miło ci drugiej osoby i pragnienie
budowania twórczej wzajemno ci, kształtuj cej odpowiedzialno oraz solidarnej - takiej jak wi zy rodzinne.

Wyzwaniem dla Ko cioła jest pomoc parom w dojrzewaniu wymiaru emocjonalnego i rozwoju uczuciowym
poprzez promowanie dialogu, uczciwo ci i zaufania do miłosiernej miło ci Boga. Pełne oddanie wymagane w
mał e stwie chrze cija skim, jest silnym antidotum na pokusy egzystencji indywidualistycznej, skupionej na
sobie samym.
Wychowanie do daru z siebie
31. Styl relacji w rodzinie wpływa w sposób zasadniczy na formacj emocjonaln młodego pokolenia. Szybko ,
z jak zachodz przemiany w dzisiejszym społecze stwie czyni trudniejszym towarzyszenie człowiekowi w
kształtowaniu dojrzałej uczuciowo ci. Takie kształtowanie wymaga równie odpowiednich działa
duszpasterskich, bogatych w pogł bion znajomo Pisma wi tego i nauki katolickiej oraz korzystaj cych z
odpowiednich rodków wychowawczych. Stosowna znajomo
psychologii rodziny b dzie pomoc w
skutecznym przekazywaniu wizji chrze cija skiej: ten wysiłek edukacyjny niech si ju rozpoczyna od
katechezy inicjacji chrze cija skiej. Formacja ta zatroszczy si o dowarto ciowanie cnoty czysto ci, pojmowanej
jako integracja emocjonalna, umo liwiaj ca składanie siebie samych w darze.
Krucho

i niedojrzało

32. W dzisiejszym wiecie nie brakuje tendencji kulturowych, które d
do narzucenia seksualno ci bez
ogranicze , chc c do wiadczy wszystkiego, ł cznie z najbardziej skomplikowanymi sytuacjami. Bardzo
aktualna jest kwestia niestabilno ci emocjonalnej: emocjonalno narcystyczna, niestabilna i zmienna nie
pomaga człowiekowi osi gn wi kszej dojrzało ci. Nale y stanowczo pot pi ogromne rozpowszechnienie
pornografii i komercjalizacj ciała, którym sprzyja równie niewła ciwe korzystanie z Internetu, oraz
przymuszanie do prostytucji i czerpanie z niej korzy ci. W tej sytuacji mał e stwa s niekiedy niepewne,
niezdecydowane i trudno im znale sposoby rozwoju. Wielu ma skłonno by zatrzyma si w stadiach
pocz tkowych ycia emocjonalnego i seksualnego. Kryzys mał e stwa destabilizuje rodzin i mo e przez
separacj i rozwód doprowadzi do spowodowania powa nych konsekwencji dla dorosłych, dzieci i
społecze stwa, osłabiaj c poszczególne osoby oraz wi zi społeczne. Ni demograficzny, spowodowany
mentalno ci antynatalistyczn i promowany przez globalne polityki „zdrowia reprodukcyjnego”, zagra a wi zi
mi dzy pokoleniami. Powoduje te zubo enie ekonomiczne oraz ogóln utrat nadziei.
Technika i ludzka prokreacja
33. Rewolucja biotechnologiczna w dziedzinie przekazywania ycia ludzkiego wprowadziła mo liwo
manipulowania aktem pocz cia, czyni c go niezale nym od współ ycia płciowego mi dzy m czyzn a
kobiet . W ten sposób ycie ludzkie i rodzicielstwo stały si czym , co mo na tworzy i niszczy . Czym w
du ej mierze uzale nionym od yczenia osób lub par, niekoniecznie heteroseksualnych i niekoniecznie yj cych
w zwi zkach formalnych. Ten fenomen ukazał si w ostatnim czasie jako absolutna nowo na scenie ludzko ci i
staje si coraz bardziej powszechny. Wszystko to ma istotne reperkusje w dynamice relacji, w strukturze ycia
społecznego i w normach prawnych, które interweniuj , aby próbowa uregulowa praktyki, które maj ju
miejsce oraz zró nicowane sytuacje. W tym kontek cie Ko ciół odczuwa potrzeb powiedzenia słowa prawdy i
nadziei. Nale y rozpocz od przekonania, e człowiek pochodzi od Boga i nieustannie yje w Jego obecno ci:
„ ycie ludzkie jest wi te, poniewa od samego pocz tku domaga si «stwórczego działania Boga» i pozostaje
na zawsze w specjalnym odniesieniu do Stwórcy, jedynego swego celu. Sam Bóg jest Panem ycia, od jego
pocz tku a do ko ca. Nikt, w adnej sytuacji, nie mo e ro ci sobie prawa do bezpo redniego zniszczenia
niewinnej istoty ludzkiej” (Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja Donum vitae, Wst p, 5;. por. Jan Paweł II,
Evangelium vitae, 53).
Wyzwania dla duszpasterstwa
34. Refleksja zdolna znów postawi wielkie pytania o znaczenie bycia człowiekiem, znajduje podatny grunt w
najgł bszych oczekiwaniach ludzko ci. Wielkie warto ci mał e stwa i rodziny chrze cija skiej odpowiadaj na
poszukiwania, które przenikaj ludzk egzystencj tak e w czasie naznaczonym indywidualizmem i
hedonizmem. Trzeba przyjmowa osoby ze zrozumieniem i wra liwo ci na ich konkretn sytuacj , i umie
wspiera ich w poszukiwaniu sensu. Wiara budzi pragnienie Boga i pomaga podj decyzj , aby poczu si w
pełni cz ci Ko cioła, tak e w tych, którzy do wiadczyli pora ki czy te znajduj si w najtrudniejszych
sytuacjach. Or dzie chrze cija skie zawsze zawiera w sobie rzeczywisto i dynamik miłosierdzia i prawdy,
które zbiegaj si w Chrystusie: „Pierwsz prawd Ko cioła jest miło Chrystusa. Tej e miło ci, która posuwa
si do przebaczenia i do daru z siebie, Ko ciół jest sług i po rednikiem wobec ludzi. St d te tam, gdzie Ko ciół
jest obecny, musi by te widoczne miłosierdzie Ojca” (MV, 12). W formacji do ycia mał e skiego i

rodzinnego, duszpasterstwo powinno wzi pod uwag ró norodno konkretnych sytuacji. O ile z jednej strony
nale y promowa programy zapewniaj ce formacj ludzi młodych do mał e stwa, to z drugiej strony, trzeba
towarzyszy tym, którzy yj samotnie lub nie buduj c nowej rodziny, cz sto pozostaj zwi zani z rodzin , w
której wyro li. Tak e mał e stwa, które nie mog mie dzieci powinny by przedmiotem szczególnej troski
duszpasterskiej Ko cioła, aby pomógł on im odkry Bo y plan dotycz cy ich sytuacji, w słu bie całej wspólnoty.
Wszyscy potrzebuj , by spojrze na nich ze zrozumieniem. Trzeba bra pod uwag , e zdystansowanie si od
ycia ko cielnego nie zawsze jest chciane, cz sto jest czym spowodowane, a czasami znoszone z cierpieniem.
W perspektywie wiary nie ma osób wykluczonych: wszyscy s kochani przez Boga i znajduj si w centrum
działalno ci duszpasterskiej Ko cioła.
CZ

II

RODZINA W BO YM PLANIE
35. Aby rozeznawa powołanie rodziny w ró nych sytuacjach, jakie napotkali my w pierwszej cz ci, potrzebny
jest pewny kierunek, który wytyczyłby drog i sposoby towarzyszenia. T busol jest Słowo Bo e w historii,
która osi ga swój szczyt w Jezusie Chrystusie, który jest „Drog , Prawd i yciem” dla ka dego m czyzny i
kobiety, którzy stanowi rodzin . Wsłuchujemy si zatem w to, czego Ko ciół naucza o rodzinie w wietle
Pisma wi tego i Tradycji. Jeste my przekonani, e to Słowo odpowiada na najgł bsze ludzkie oczekiwania
miło ci, prawdy i miłosierdzia, oraz obudzi mo liwo ci bycia darem i przyjmowania tak e w sercach złamanych
i upokorzonych. W tym wietle wierzymy, e Ewangelia rodziny zaczyna si od stworzenia człowieka na obraz
Boga, który jest miło ci oraz powołuje m czyzn i kobiet do miło ci na swoje podobie stwo (Rdz 1,26-27).
Powołanie mał e stwa i rodziny do komunii miło ci i ycia trwa na wszystkich etapach Bo ego planu, pomimo
ludzkich ogranicze i grzechów. To powołanie jest od samego pocz tku budowane na Chrystusie Odkupicielu
(por. Ef 1,3-7). On odbudowuje i udoskonala pierwotne przymierze mał e skie (por. Mk 10,6), leczy serce
człowieka (por. J 4,10), daje mu zdolno miłowania tak, jak On miłuje Wspólnot Ko cioła, wydaj c za ni
samego siebie (por. Ef 5,32).
36. To powołanie otrzymuje swoj form ko cieln i misyjn dzi ki zwi zkowi sakramentalnemu, który u wi ca
nierozerwalne relacje mał e skie pomi dzy mał onkami. Wzajemne zgody, która tworzy ten zwi zek, oznacza
dla mał onków zobowi zanie do wzajemnego oddawania si i przyjmowania si , całkowitego i ostatecznego, w
„jednym ciele” (Rdz 2,24). Łaska Ducha wi tego czyni ze zwi zku mał e skiego ywy znak wi zi mi dzy
Chrystusem a Wspólnot Ko cioła. Ich zwi zek staje si w ten sposób, przez całe ycie, ródłem wielu łask:
płodno ci i wiadectwa, uzdrowienia i przebaczenia. Mał e stwo realizuje si we wspólnocie ycia i miło ci, a
rodzina staje si podmiotem ewangelizacji. Mał onkom, którzy staj si Jego uczniami, Jezus towarzyszy w
drodze do Emaus, gdzie rozpoznaj Go przy łamaniu chleba i powracaj do Jerozolimy, w wietle Jego
zmartwychwstania (por. Łk 24,13-43). Ko ciół zwiastuje rodzinie jej wi z Jezusem dzi ki Wcieleniu, poprzez
które jest On członkiem wi tej Rodziny z Nazaretu. Wiara rozpoznaje w nierozerwalnej wi zi mał onków
odblask miło ci Trójcy wi tej, która objawia si w jedno ci prawdy i miłosierdzia głoszonego przez Jezusa.
Synod czyni si wyrazicielem wiadectwa Ko cioła, który kieruje do ludu Bo ego jasne słowa o prawdzie
rodziny według Ewangelii. adna odległo nie przeszkadza rodzinie, aby dotarło do niej to miłosierdzie i aby
była wspierana t prawd .
Rozdział I
Rodzina w Historii Zbawienia
Bo a pedagogia
37. Bior c pod uwag , e porz dek stworzenia okre lony jest ukierunkowaniem na Chrystusa, nale y rozró ni ,
nie oddzielaj c ich, ró ne stopnie, przez które Bóg przekazuje ludzko ci łask przymierza. Ze wzgl du na
pedagogi Bo , według której plan stworzenia realizuje si w planie odkupienia przez kolejne etapy, nale y
rozumie nowo sakramentu mał e stwa w ci gło ci z pierwotnym mał e stwem naturalnym, opieraj cym si
na porz dku stworzenia. W tej perspektywie nale y rozumie zbawczy sposób działania Boga tak e w yciu
chrze cija skim. Poniewa wszystko było dokonane przez Chrystusa i w zwi zku z Nim (por. Kol 1,16),
chrze cijanie „ciesz si odkrywaj c i s gotowi respektowa te ziarna Słowa, które s tam ukryte; musz
zwraca uwag na gł bokie przemiany, jakie dokonuj pomi dzy narodami” (AG, 11). Wł czenie wiernego do
Ko cioła przez chrzest dokonuje si w pełni wraz z innymi sakramentami wtajemniczenia chrze cija skiego. W
tym Ko ciele domowym, jakim jest jego rodzina, podejmuje on „proces dynamiczny, przebiegaj cy powoli
przez stopniowe wł czanie darów Bo ych” (FC, 9), przez nieustanne nawrócenie do miło ci, która zbawia od

grzechu i daje pełni ycia. Po ród współczesnych wyzwa społecze stwa i kultury wiara kieruje spojrzenie na
Jezusa Chrystusa w kontemplacji i adoracji Jego oblicza. Spogl dał On z miło ci i czuło ci na spotkane
kobiety i m czyzn, towarzysz c ich krokom z prawd , cierpliwo ci i miłosierdziem, głosz c wymagania
królestwa Bo ego. „Za ka dym razem, gdy powracamy do ródła do wiadczenia chrze cija skiego, otwieraj si
nowe drogi i mo liwo ci, o których nie my leli my” (Franciszek, Przemówienie wygłoszone podczas czuwania
modlitewnego w intencji Nadzwyczajnego Zgromadzenia Synodu Biskupów, 4 pa dziernika 2014).
Rodzina jako ikona Trójcy [ wi tej]
38. Pismo i Tradycja otwieraj nam dost p do poznania Trójcy, która objawia si z rysami rodzinnymi. Rodzina
jest obrazem Boga „który w swej najbardziej wewn trznej tajemnicy nie jest samotno ci , ale rodzin , bior c
pod uwag , e ma w sobie ojcostwo, synostwo i sam istot rodziny, jak jest miło ” (Jan Paweł II, Homilia
wygłoszona podczas Mszy w. sprawowanej w Wy szym Seminarium Duchownym w Puebla de Los Angeles, 28
stycznia 1979). Bóg jest komuni osób. Podczas chrztu w Jordanie głos Ojca wskazuje na Jezusa jako swego
umiłowanego Syna, a w tej miło ci jest nam dane rozpozna Ducha wi tego (por. Mk 1,10-11). Jezus, który
wszystko pojednał w sobie i odkupił człowieka od grzechu, nie tylko przywrócił mał e stwo i rodzin do ich
pierwotnej postaci, ale podniósł tak e mał e stwo do sakramentalnego znaku swojej miło ci do Wspólnoty
Ko cioła (por. Mt 19,1-12; Mk 10,1-12; Ef 5,21-32). W rodzinie ludzkiej, zgromadzonej przez Chrystusa
przywrócony jest „obraz i podobie stwo” Naj wi tszej Trójcy (por. Rdz 1,26) - misterium z którego wypływa
ka da prawdziwa miło . Mał e stwo i rodzina otrzymuj od Chrystusa, poprzez Ko ciół, łask Ducha
wi tego, aby dawa wiadectwo Ewangelii miło ci Bo ej a po wypełnienie Przymierza w dniu ostatecznym na
uczcie Godów Baranka (Ap 19 9; Jan Paweł II, Katechezy o miło ci ludzkiej). Przymierze miło ci i wierno ci,
którym yje wi ta Rodzina z Nazaretu, rzuca wiatło na zasad , która nadaje kształt ka dej rodzinie i pozwala
jej lepiej radzi sobie ze zmiennymi kolejami ycia i historii. Na tym fundamencie ka da rodzina, tak e w swojej
słabo ci, mo e sta si wiatłem w mroku wiata. „Tutaj rozumiemy sposób ycia w rodzinie. Niech Nazaret
przypomni nam, czym jest rodzina, czym jest komunia miło ci, jej surowe i proste pi kno, jej wi ty i
nienaruszalny charakter. Niech nam pozwoli zobaczy , jak słodkie i niezast pione jest wychowanie w rodzinie,
niech nauczy nas, e w sferze społecznej ma ono pierwszorz dne i niezrównane znaczenie” (Paweł VI,
Przemówienie w Nazarecie, 5 stycznia, 1964).
Rodzina w Pi mie wi tym
39. M czyzna i kobieta z ich miło ci płodn i rodz c ycie kontynuuj dzieło stworzenia i współpracuj ze
Stwórc w Historii Zbawienia z pokolenia na pokolenie (por. Rdz 1,28; 2,4; 9,1.7 ; 10; 17,2.16; 25,11; 28,3;
35,9.11; 47,27; 48,3-4). Rzeczywisto mał e stwa w swojej formie wzorcowej jest naszkicowana w Ksi dze
Rodzaju, do której odsyła równie Jezus, ukazuj c swoj wizj miło ci mał e skiej. M czyzna czuje si
niepełny, poniewa brakuje mu pomocy, która by jemu „odpowiadała”, która „stała by przed nim” (por. Rdz
2,18.20), w równorz dnym dialogu. Kobieta uczestniczy zatem w tej samej rzeczywisto ci, co m czyzna,
ukazanej symbolicznie przez ebro, czyli w tym samym ciele, jak ogłasza to m czyzna w swej pie ni miło ci:
„Ta dopiero jest ko ci z moich ko ci i ciałem z mego ciała!” (Rdz 2,23). Dwoje staj si w ten sposób „jednym
ciałem” (por. Rdz 2,24). Ta rzeczywisto , które le y u podstaw do wiadczenia mał e skiego jest wychwalana z
zachwytem w formule wzajemnej przynale no ci, obecnej w wyznaniu miło ci wypowiedzianym przez kobiet z
Pie ni nad Pie niami. Na laduje ona formuł przymierza mi dzy Bogiem a Jego ludem (por. Kapł 26,12): „Mój
umiłowany jest mój, a ja jestem jego... Jam umiłowanego mego, a mój umiłowany jest mój” (Pnp 2,16; 6,3).
Znamienne jest tak e w Pie ni nad Pie niami nieustanne przenikanie si płciowo ci, erosa i miło ci, podobnie
jak spotkanie cielesno ci z czuło ci , uczuciem, nami tno ci , duchowo ci i całkowitym oddaniem. W
wiadomo ci, e mo e nadej noc nieobecno ci i przerwanego dialogu mi dzy nim a ni (Pnp 3 i 5), trwa mimo
wszystko pewno mocy miło ci wbrew wszelkim przeszkodom: „jak mier pot na jest miło ” (Pnp 8,6).
Biblijne ksi gi prorockie, aby wi towa przymierze miło ci mi dzy Bogiem a Jego ludem, korzystaj nie tylko
z symboliki oblubie czej (por. Iz 54; Jr 2,2; Ez 16), ale z całego do wiadczenia rodzinnego, jak o tym wiadczy
w szczególnie intensywny sposób prorok Ozeasz. Jego dramatyczne do wiadczenie mał e skie i rodzinne (por.
Oz 1-3) staje si znakiem relacji mi dzy Bogiem a Izraelem. Niewierno ludu nie anuluje niezłomnej miło ci
Boga, którego prorok przedstawia jako ojca, który prowadzi i mocno przytula do siebie „wi zami miło ci”
własnego syna (por. Oz 11,1- 4).
40. W słowach ycia wiecznego, jakie Jezus zostawił swoim uczniom, wraz z Jego nauczaniem o mał e stwie i
rodzinie, mo emy rozpozna trzy fundamentalne etapy Bo ego planu. Na pocz tku jest pierwsza rodzina, gdy
Bóg Stwórca ustanowił pierwotne mał e stwo Adama i Ewy, jako solidny fundament rodziny. Bóg nie tylko
stworzył istot ludzk jako m czyzn i kobiet (Rdz 1,27), ale ich tak e pobłogosławił, aby byli płodni i

rozmna ali si (Rdz 1,28). Dlatego „m czyzna opuszcza ojca swego i matk swoj i ł czy si ze sw on tak
ci le, e staj si jednym ciałem” (Rdz 2,24). Pó niej ta jedno , zraniona grzechem, w historycznej formie
mał e stwa, w tradycji Izraela do wiadczyła kilku zachwia : mi dzy monogami a poligami , mi dzy
stabilno ci a rozwodem, mi dzy wzajemno ci a podporz dkowaniem kobiety m czy nie. W tych ramach
nale y rozumie ust pstwo Moj esza odno nie do mo liwo ci rozwodu (por. Pwt 24,1nn), które przetrwało do
czasów Jezusa. Wreszcie, pojednanie upadłego wiata, wraz z przyj ciem Zbawiciela, nie tylko przywraca
pierwotny plan Bo y, ale prowadzi histori Ludu Bo ego do nowego wypełnienia. Nierozerwalno ci mał e stwa
(por. Mk 10,2-9) nie nale y przede wszystkim rozumie jako jarzma narzuconego ludziom, ale jako dar dla osób
zjednoczonych w mał e stwie.
Jezus wobec rodziny
41. Przykład Jezusa jest dla Ko cioła paradygmatem. Syn Bo y przyszedł na wiat w rodzinie. Podczas swoich
trzydziestu latach ycia ukrytego w Nazarecie - na obrze ach społecznych, religijnych i kulturowych Imperium
Rzymskiego (por. J 1,46) - Jezus widział w Maryi i Józefie wierno prze ywan w miło ci. Rozpocz ł swoje
ycie publiczne od cudu w Kanie, dokonanym na przyj ciu weselnym (por. J 2,1-11). Głosił ewangeli
mał e stwa jako pełni objawienia, które przywraca pierwotny plan Boga (por. Mt 19,4-6). Dzielił codzienne
chwile przyja ni z rodzin Łazarza i jego sióstr (por. Łk 10,38) oraz z rodzin Piotra (por. Mt 8,14). Wysłuchał
płaczu rodziców opłakuj cych mier swoich dzieci, przywracaj c je do ycia (por. Mk 5,41; Łk 7,14-15) i
ukazuj c w ten sposób prawdziwe znaczenie miłosierdzia, która poci ga za sob odnow Przymierza (por. Jan
Paweł II, Dives in misericordia, 4). Wida to wyra nie w spotkaniach z Samarytank (por. J 4,1-30) oraz z
kobiet cudzoło n (por. J 8,1-11), w których postrzeganie grzechu rodzi si w obliczu bezinteresownej miło ci
Jezusa. Nawrócenie „jest nieustannym zadaniem dla całego Ko cioła, który obejmuje «w łonie swoim
grzeszników» i który b d c « wi ty i zarazem ci gle potrzebuj cy oczyszczenia, podejmuje ustawicznie pokut i
odnowienie swoje». Ten wysiłek nawrócenia nie jest jedynie dziełem ludzkim. Jest on poruszeniem
«skruszonego serca» (Ps 51, 19), poci gni tego i dotkni tego łask , pobudzaj c do odpowiedzi na miłosiern
miło Boga, który pierwszy nas umiłował” (KKK, 1428). Bóg za darmo ofiaruje swoje przebaczenie temu, kto
si otwiera na działanie Jego łaski. Dokonuje si to przez skruch , poł czon z postanowieniem nadania swemu
yciu kierunku zgodnego z wol Bo , skutkiem Jego miłosierdzia poprzez które jedna On nas ze Sob . Bóg
daje naszemu sercu zdolno pod ania drog na ladowania Chrystusa. Słowo i postawa Jezusa wyra nie
ukazuj , e Królestwo Bo e jest perspektyw , w której okre la si ka da relacja (por. Mt 6,33). Wi zy rodzinne,
chocia s wa ne, „nie maj jednak charakteru absolutnego” (KKK 2232). W sposób wstrz saj cy dla tych,
którzy Go słuchali, Jezus ukazał wzgl dno relacji rodzinnych w wietle Królestwa Bo ego (por. Mk 3,33-35;
Łk,14,26; Mt 10,34-37; 19,29; 23,9). Ta rewolucja uczuciowa, jak Jezus wprowadza do rodziny ludzkiej
stanowi radykalne wezwanie do powszechnego braterstwa. Nikt nie jest wykluczony z nowej wspólnoty
zgromadzonych w imi Jezusa, poniewa wszyscy s powołani, aby nale e do Bo ej rodziny. Jezus ukazuje, jak
uni enie si Boga towarzyszy ludzkiej pielgrzymce swoj łask , przekształca zatwardziałe serce swoim
miłosierdziem (por. Ez 36,26), i ukierunkowuje je do swego spełnienia przez Misterium Paschalne.
Rozdział II
Rodzina w Magisterium Ko cioła
Nauczanie Soboru Watyka skiego II
42. Ko ciół, w oparciu o to, co otrzymał od Chrystusa, rozwin ł na przestrzeni wieków bogate nauczanie o
mał e stwie i rodzinie. Jeden z najwznio lejszych wyrazów tego magisterium został zaproponowany przez
Sobór Watyka ski II w konstytucji duszpasterskiej Gaudium et spes, która po wi ca cały rozdział godno ci
mał e stwa i rodziny (por. GS, 47-52). Okre la ona w nast puj cy sposób mał e stwo i rodzin : „Gł boka
wspólnota ycia i miło ci mał e skiej ustanowiona i wyposa ona w prawa przez Stwórc , powstaje na mocy
przymierza mał e skiego, czyli nieodwołalnej zgody osobowej. W ten sposób przez akt ludzki, w którym
mał onkowie przekazuj i przyjmuj siebie nawzajem, powstaje za zrz dzeniem Boskim” (GS, 48). „Prawdziwa
miło mi dzy m em i on ” (GS, 49) poci ga za sob wzajemny dar z siebie, zawiera wymiar seksualny i
uczuciowy, odpowiadaj c na Bo y plan (por. GS 48-49). Ukazuje to jasno, e mał e stwo i o ywiaj ca je miło
mał e ska „z natury ukierunkowane s na płodno i wychowywanie potomstwa” (GS, 50). Ponadto
podkre lono zakorzenienie mał onków w Chrystusie: Chrystus Pan „przez sakrament mał e stwa wychodzi na
spotkanie chrze cija skim mał onkom” (GS, 48), i w nich przebywa (sacramentum permanens). Bierze On
ludzk miło , oczyszcza j , doprowadza do pełni i daje mał onkom, poprzez Swego Ducha, zdolno aby ni
y , przenikaj c całe ich ycie wiary, nadziei i miło ci. W ten sposób mał onkowie s jakby konsekrowanymi i
poprzez wła ciw im łask buduj Ciało Chrystusa i stanowi Ko ciół domowy (por. LG, 11), tak, e Ko ciół,

aby w pełni zrozumie swoj tajemnic , spogl da na rodzin chrze cija sk , która ukazuje j w sposób
autentyczny.
Paweł VI
43. Błogosławiony Paweł VI, pod aj c ladem Soboru Watyka skiego II, pogł bił nauk o mał e stwie i
rodzinie. Zwłaszcza w encyklice Humanae vitae, podkre lił nierozerwalny zwi zek mi dzy miło ci mał e sk
a przekazywaniem ycia: „Miło mał onków domaga si od nich, aby poznali nale ycie swoje zadanie w
dzielnie odpowiedzialnego rodzicielstwa. Poniewa dzi słusznie kładzie si na nie tak wielki nacisk, dlatego
musi ono by nale ycie rozumiane (...). Do zada odpowiedzialnego rodzicielstwa nale y, aby mał onkowie
uznali swe obowi zki wobec Boga, wobec siebie samych, rodziny i społecze stwa, przy nale ytym zachowaniu
porz dku rzeczy i hierarchii warto ci” (HV, 10). W adhortacji apostolskiej Evangelii nuntiandi, Paweł VI
uwydatnił zwi zek mi dzy rodzin a Ko ciołem: „W dziedzinie apostolatu wła ciwego wieckim koniecznie
trzeba dostrzec udział rodziny. Bardzo zasłu yła ona, w ró nych momentach historii Ko cioła, na pi kne miano
„Ko cioła domowego”, co uznał sam Sobór Watyka ski II. Oznacza to, e w ka dej rodzinie chrze cija skiej
powinno si znajdowa ró ne aspekty Ko cioła powszechnego. Poza tym rodzina, jak Ko ciół, musi by
miejscem, gdzie Ewangelia jest przekazywana i z którego Ewangelia promieniuje” (EN, 71).
Jan Paweł II
44. wi ty Jan Paweł II po wi cił rodzinie szczególn uwag poprzez swoje katechezy o ludzkiej miło ci i o
teologii ciała. Pozostawił w nich Ko ciołowi bogactwo refleksji na temat oblubie czego znaczenia ciała
ludzkiego oraz Bo ego planu w odniesieniu do mał e stwa i rodziny od samego pocz tku stworzenia. W
szczególno ci, mówi c o miło ci mał e skiej, opisał sposób, w jaki mał onkowie, w ich wzajemnej miło ci,
otrzymuj dar Ducha Chrystusa i yj swoim powołaniem do wi to ci. W Li cie do Rodzin Gratissimam Sane,
a zwłaszcza w adhortacji apostolskiej Familiaris consortio, Jan Paweł II wskazał na rodzin jako „drog
Ko cioła”, przedstawił kompleksow wizj powołania m czyzny i kobiety do miło ci, zaproponował
podstawowe wytyczne dla duszpasterstwa rodziny i obecno ci rodziny w społecze stwie. „W mał e stwie i w
rodzinie wytwarza si cały zespół mi dzyosobowych odniesie : oblubie czo , ojcostwo-macierzy stwo,
synostwo, braterstwo, poprzez które ka da osoba wchodzi do «rodziny ludzkiej» i do «rodziny Bo ej», któr jest
Ko ciół” (FC, 15).
Benedykt XVI
45. Benedykt XVI w encyklice Deus caritas est, podj ł temat prawdy miło ci mi dzy m czyzn a kobiet , która
wyja nia si w pełni tylko w wietle miło ci Chrystusa ukrzy owanego (por. DCE, 2). Podkre la on, e
„mał e stwo oparte na miło ci wył cznej i definitywnej staje si obrazem relacji Boga do Jego ludu, i
odwrotnie: sposób, w jaki miłuje Bóg, staje si miar ludzkiej miło ci” (DCE, 11). Ponadto w encyklice Caritas
in veritate podkre la znaczenie miło ci rodzinnej, jako zasady ycia w społecze stwie, miejsca w którym
uczymy si do wiadczenia dobra wspólnego. „Staje si konieczno ci społeczn , a nawet ekonomiczn
ukazywanie nadal nowym pokoleniom pi kna rodziny i mał e stwa oraz tego, e instytucje te odpowiadaj
najgł bszym potrzebom serca i godno ci osoby. W tej perspektywie zadaniem pa stw jest prowadzenie polityki
promuj cej główn rol i integralno rodziny, opartej na mał e stwie m czyzny i kobiety, b d cej pierwsz i
ywotn komórk społecze stwa, a tak e zatroszczenie si o jej problemy ekonomiczne i fiskalne, z
poszanowaniem jej natury relacyjnej” (CiV, 44).
Papie Franciszek
46. Papie Franciszek, w encyklice Lumen fidei porusza zwi zek mi dzy rodzin a wiar : „Pierwszym
rodowiskiem, w którym wiara o wieca miasto ludzi, jest rodzina. Mam na my li zwłaszcza trwały zwi zek
m czyzny i kobiety w mał e stwie (...). Przyrzeczenie miło ci na zawsze staje si mo liwe, gdy odkrywamy
wi kszy od naszych projektów plan” (LF, 52). W adhortacji apostolskiej Evangelii gaudium Papie przypominał
centralne miejsce rodziny w ród wyzwa kulturowych naszych czasów: „Rodzina przechodzi gł boki kryzys
kulturowy, podobnie jak wszystkie wspólnoty oraz wi zi społeczne. W przypadku rodziny krucho wi zi staje
si szczególnie powa na, poniewa chodzi o podstawow komórk społecze stwa, o miejsce, gdzie człowiek
uczy si współ ycia w ró norodno ci i przynale no ci do innych oraz gdzie rodzice przekazuj dzieciom wiar .
Istnieje tendencja, by widzie mał e stwo jako czyst form uczuciowej gratyfikacji, któr mo na ustanowi w
jakikolwiek sposób oraz zmieni zale nie od wra liwo ci ka dego. Jednak e nieodzowny wkład mał e stwa w
ycie społeczne przekracza poziom uczuciowo ci i potrzeb danej pary” (EG, 66). Papie Franciszek po wi cił

równie kwestiom zwi zanym z rodzin
do wiadczenia i etapy ycia.
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Rozdział III
Rodzina w doktrynie chrze cija skiej
Mał e stwo w porz dku stworzenia i sakramentalna pełnia
47. Porz dek odkupienia o wieca i dopełnia porz dek stworzenia. Zatem mał e stwo naturalne mo na w pełni
zrozumie w wietle jego sakramentalnej pełni: tylko wpatruj c si w Chrystusa mo na dogł bnie pozna
prawd o relacjach mi dzyludzkich. „W istocie misterium człowieka wyja nia si prawdziwie jedynie w
misterium Słowa Wcielonego (...) Chrystus, nowy Adam, wła nie w objawieniu tajemnicy Ojca i Jego miło ci
objawia w pełni człowieka samemu człowiekowi i odsłania przed nim jego najwy sze powołanie” (GS, 22).
Szczególnie stosowne jest zrozumienie w kluczu chrystologicznym wła ciwo ci naturalnych mał e stwa, które
stanowi dobro mał onków (bonum coniugum), obejmuj ce jedno , otwarto
na ycie, wierno
i
nierozerwalno . W wietle Nowego Testamentu, według którego wszystko zostało stworzone przez Chrystusa i
dla Chrystusa (por. Kol 1,16; J 1,1nn), Sobór Watyka ski II zechciał wyrazi uznanie dla mał e stwa
naturalnego i dla pozytywnych elementów obecnych w innych religiach (por. LG, 16; NA, 2) oraz w ró nych
kulturach, pomimo ich ogranicze i braków (por. RM, 55). Rozeznanie obecno ci „ziaren Słowa” w innych
kulturach (por. AG, 11) mo e by równie zastosowane do rzeczywisto ci mał e stwa i rodziny. Elementy
pozytywne istniej tak e poza prawdziwym mał e stwem naturalnym, w formach mał e stwa obecnych w
innych tradycjach religijnych. Formy te – oparte jednak na prawdziwym i stabilnym zwi zku m czyzny i
kobiety – uwa amy za przyporz dkowane do sakramentu. Ze spojrzeniem zwróconym na ludzk m dro
ludów, Ko ciół uznaje równie t rodzin jako niezb dn i płodn komórk podstawow ludzkiego
współistnienia.
Nierozerwalno

i płodno

zjednoczenia mał e skiego

48. Nieodwołalna wierno Boga wobec przymierza jest podstaw nierozerwalno ci mał e stwa. Pełna i gł boka
miło mi dzy mał onkami ma swoje podstawy nie tylko w ludzkich zdolno ciach: Bóg wspiera to przymierze
moc swego Ducha. Wybór, jakiego Bóg dokonał wobec nas, odzwierciedla si w pewien sposób w wyborze
mał onka: tak, jak Bóg dotrzymuje swojej obietnicy, nawet je li upadamy, tak te miło i wierno mał e ska
obowi zuj c „w chwilach dobrych i złych”. Mał e stwo jest darem i obietnic Boga, który wysłuchuje modlitwy
prosz cych Go o pomoc. Zatwardziało ludzkiego serca, jego ograniczenia i słabo w obliczu pokusy jest
wielkim wyzwaniem dla ycia wspólnego. wiadectwo mał e stw yj cych wiernie w mał e stwie, ukazuje
warto tego nierozerwalnego zwi zku i budzi pragnienie ci głego odnawiania zobowi zania do wierno ci.
Nierozerwalno odpowiada gł bokiemu pragnieniu wzajemnej i trwałej miło ci, jakie Stwórca umie cił w sercu
człowieka i jest darem, jakim On sam obdarza ka de mał e stwo: „Co wi c Bóg zł czył, człowiek niech nie
rozdziela” (Mt 19, 6; por. Mk 10,9). M czyzna i kobieta przyjmuj ten dar i troszcz si o niego, aby ich miło
mogła trwa na zawsze. W obliczu wra liwo ci naszego czasu i rzeczywistych trudno ci dochowania
zobowi za na zawsze, Ko ciół ma obowi zek proponowa wymagania i yciowy projekt Ewangelii rodziny i
mał e stwa chrze cija skiego. „ wi ty Paweł, mówi c o nowym yciu w Chrystusie powiada, e chrze cijanie –
wszyscy – s powołani do tego, by si miłowali, tak jak Chrystus ich umiłował, a wi c by byli «sobie wzajemnie
poddani» (Ef 5, 21), co znaczy, by sobie nawzajem słu yli. I tu wprowadza analogi mi dzy parami: m – ona
oraz Chrystus – Ko ciół. Jasne, e jest to analogia niedoskonała, lecz musimy poj jej sens duchowy, który jest
bardzo wzniosły i rewolucyjny, a jednocze nie prosty, dost pny dla ka dego m czyzny i ka dej kobiety, którzy
zawierzaj łasce Boga” (Franciszek, Audiencja generalna, 6 maja 2015). Po raz kolejny jest to przepowiadanie,
które daje nadziej !
Dobra rodziny
49. Mał e stwo jest „wspólnot całego ycia, skierowan ze swej natury do dobra mał onków oraz do zrodzenia
i wychowania potomstwa” (KPK, kan. 1055 §1). Przyjmuj c si wzajemnie, nowo e cy przyrzekaj sobie
całkowite oddanie, wierno i otwarto na ycie. W duchu wiary i dzi ki łasce Chrystusa, rozpoznaj dary,
jakich Bóg im udziela i zobowi zuj si w Jego imi wobec Ko cioła. Bóg konsekruje miło mał onków i
potwierdza jej nierozerwalno , udzielaj c im swojej łaski, aby yli w wierno ci, wzajemnym zjednoczeniu i
otwarto ci na ycie. Dzi kujmy Bogu za mał e stwo, poniewa poprzez wspólnot ycia i miło ci mał onkowie
chrze cija scy znaj szcz cie i do wiadczaj , e Bóg kocha ich osobi cie, z pasj i delikatn czuło ci .
M czyzna i kobieta, indywidualnie i jako para – przypomniał Papie Franciszek – „s obrazem Boga”. Ró nica

mi dzy nimi „nie słu y przeciwstawianiu ani podporz dkowywaniu, lecz komunii i prokreacji. Zawsze na obraz
i podobie stwo Boga” (Audiencja generalna, 15 kwietnia 2015). Cel jednocz cy mał e stwa jest nieustannym
wezwaniem do rozwijania i pogł bienia tej miło ci. Zjednoczeni w miło ci mał onkowie do wiadczaj pi kna
ojcostwa i macierzy stwa; dziel mi dzy sob plany i trudy, pragnienia i zmartwienia; ucz si wzajemnej troski
i wzajemnego przebaczenia. W tej miło ci wi tuj swe chwile szcz liwe i wspieraj si w trudnych przej ciach
dziejów swego ycia.
50. Płodno
mał onków w pełnym tego słowa znaczeniu jest duchowa: s oni ywymi znakami
sakramentalnymi, ródłami ycia dla wspólnoty chrze cija skiej i dla wiata. Akt prokreacji, ukazuj cy
„nierozerwalny zwi zek” warto ci jednocz cej i prokreacyjnej – podkre lony przez błogosławionego Pawła VI
(por. HV 12) – nale y rozumie w wietle odpowiedzialno ci rodziców za trosk o dzieci i o ich chrze cija skie
wychowanie. S one najcenniejszym owocem miło ci mał e skiej. Poniewa dziecko jest osob , istnieje ono
poza tymi, którzy je zrodzili. „By synem czy córk oznacza bowiem, w zamy le Boga, nosi w sobie pami i
nadziej miło ci, która si zrealizowała, wła nie daj c ycie innej istocie ludzkiej, jedynej i niepowtarzalnej oraz
nowej. A dla rodziców ka de dziecko jest samym sob , jest ró ne i inne” (Franciszek, Audiencja generalna, 11
lutego 2015). Pi kno wzajemnego daru jest bezinteresowne, rado z powodu rodz cego si ycia i pełna miło ci
opieka wszystkich członków rodziny, od małych dzieci do starców, to tylko niektóre z owoców, które czyni
wyj tkow i niezast pion odpowied na powołanie rodziny. Relacje rodzinne przyczyniaj si w sposób
decyduj cy do solidarnego i braterskiego budowania społecze stwa, które jest czym o wiele wi cej, ni
współistnieniem mieszka ców danego terytorium lub obywateli danego pa stwa.
Prawda i pi kno rodziny
51. Z wewn trzn rado ci i gł bok pociech Ko ciół spogl da na rodziny wierne nauce Ewangelii, dzi kuj c
im za wiadectwo, jakie daj i zach caj c do dalszego wiadectwa. To oni czyni wiarygodnym pi kno
mał e stwa nierozerwalnego i wiernego na zawsze. W rodzinie dojrzewa pierwsze ko cielne do wiadczenie
komunii mi dzy osobami, w której dzi ki łasce odzwierciedla si misterium miło ci Trójcy wi tej. „To tutaj
dziecko uczy si wytrwało ci i rado ci pracy, miło ci braterskiej, wielkodusznego przebaczania, nawet
wielokrotnego, a przede wszystkim oddawania czci Bogu przez modlitw i ofiar ze swego ycia” (KKK, 1657).
Ewangelia rodziny karmi tak e te ziarna, które wci czekaj na dojrzewanie i musi troszczy si o te drzewa,
które si wyjałowiły i potrzebuj troski (por. Łk 13,6-9). Ko ciół, jako pewny nauczyciel i troskliwa matka,
chocia uznaje e dla ludzi ochrzczonych nie istnieje inny zwi zek mał e ski ni mał e stwo sakramentalne, a
ka de jego naruszenie jest sprzeczne z wol Bo , to ma równie wiadomo słabo ci wielu swoich dzieci,
które z trudem pod aj drog wiary. „Dlatego te , nie pomniejszaj c warto ci ewangelicznego ideału, nale y z
miłosierdziem i cierpliwo ci towarzyszy mo liwym etapom rozwoju osób formuj cych si dzie po dniu (...).
Mały krok, po ród wielkich ludzkich ogranicze , mo e bardziej podoba si Bogu ni poprawne na zewn trz
ycie człowieka sp dzaj cego dni bez stawiania czoła powa nym trudno ciom. Do wszystkich powinna dotrze
pociecha oraz impuls zbawczej miło ci Boga, działaj cej tajemniczo w ka dym człowieku, niezale nie od jego
ułomno ci i upadków” (EG, 44). Tej prawdy i pi kna nale y strzec. W obliczu trudnych sytuacji oraz
poranionych rodzin trzeba zawsze pami ta o zasadzie ogólnej: „Niech wiedz duszpasterze, e dla miło ci
prawdy maj obowi zek wła ciwego rozeznania sytuacji” (FC, 84). Stopie odpowiedzialno ci nie jest równy w
ka dym przypadku i mog istnie czynniki, które ograniczaj zdolno podejmowania decyzji. Dlatego te
nale y jasno wyra a nauk , ale trzeba unika os dów, które nie uwzgl dniaj zło ono ci ró nych sytuacji i
koniecznie zwraca uwag na sposób, w jaki ludzie yj i cierpi z powodu stanu w jakim si znajduj .
Rozdział IV
Ku eklezjalnej pełni rodziny
Wewn trzny zwi zek mi dzy Ko ciołem a rodzin
52. Błogosławie stwo i odpowiedzialno nowej rodziny, potwierdzonej w sakramencie Ko cioła poci ga za
sob gotowo , aby sta si we wspólnocie chrze cija skiej rzecznikami i promotorami fundamentalnego
przymierza mi dzy m czyzn a kobiet . Ta gotowo , na płaszczy nie wi zi społecznej, zrodzenia dzieci,
ochrony najsłabszych, ycia wspólnego poci ga odpowiedzialno , która ma prawo do wsparcia, uznania i
docenienia. Na mocy sakramentu mał e stwa ka da rodzina staje si dobrem dla Ko cioła, ze wszystkimi tego
skutkami. W tej perspektywie z pewno ci cennym darem dla Ko cioła b dzie dzisiaj rozwa enie wzajemnego
oddziaływania rodziny i Ko cioła: Ko ciół jest dobrem dla rodziny, rodzina jest dobrem dla Ko cioła. Strze enie
sakramentalnego daru Pana spoczywa nie tylko na pojedynczej rodzinie, ale tak e na całej wspólnocie
chrze cija skiej, zgodnie z jej mo liwo ciami. Gdy pojawiaj si trudno ci, tak e powa ne, aby utrzyma

zwi zek mał e ski, rozeznanie tego, co obie strony robi i z czego si
przeprowadzone przez par mał e sk z pomoc duszpasterzy i wspólnoty.

nie wywi zuj

powinno by

Łaska nawrócenia i dopełnienia
53. Ko ciół pozostaje blisko mał onków, których zwi zek osłabł do tego stopnia, e pojawia si ryzyko
separacji. W przypadkach, w których dokona si bolesny koniec relacji, Ko ciół poczuwa si do obowi zku
towarzyszenia w tym czasie cierpienia, aby przynajmniej nie rozpalały si wyniszczaj ce spory mi dzy
mał onkami. Szczególn uwag nale y zwróci przede wszystkim na dzieci, które s pierwsz ofiar separacji,
aby cierpiały jak najmniej: „kiedy tato i mama wyrz dzaj sobie krzywd , dusza dziecka bardzo cierpi”
(Franciszek, Audiencja generalna, 24 czerwca 2015). Spojrzenie Chrystusa, którego wiatło o wieca ka dego
człowieka (por. J 1,9; (GS, 22) inspiruje duszpasterstwo Ko cioła wzgl dem wiernych, którzy po prostu
współ yj , lub którzy zawarli jedynie mał e stwo cywilne czy te rozwiedzionych yj cych w nowych
zwi zkach. W perspektywie Boskiej pedagogii Ko ciół zwraca si z miło ci do tych, którzy uczestnicz w jego
yciu w sposób niedoskonały: wraz z nimi modli si o łask nawrócenia, zach ca ich do czynienia dobra, do
wzajemnej troski z miło ci jedno o drugie oraz do zaanga owania si w słu b wspólnocie, w której yj i
pracuj . Po dane jest, aby w diecezjach organizowano procesy rozeznania i zaanga owania tych osób,
zach caj c i pomagaj c w dojrzewaniu do podj cia wiadomej i konsekwentnej decyzji. Pary musz by
poinformowane o mo liwo ci odwołania si do procesu o stwierdzenie niewa no ci mał e stwa.
54. Gdy zwi zek osi ga znaczn stabilno poprzez wi publiczn – i charakteryzuje si gł bokim uczuciem,
odpowiedzialno ci wzgl dem potomstwa, zdolno ci do przezwyci ania trudnych do wiadcze – mo e by
postrzegane jako szansa, aby w przypadkach, gdy jest to mo liwe, doprowadzi do sakramentu mał e stwa.
Czym innym jest natomiast przypadek, w którym wspólne zamieszkiwanie nie jest podj te w perspektywie
ewentualnego przyszłego mał e stwa, lecz bez zamiaru zawarcia zwi zku formalnego. Mał e stwa cywilne
pomi dzy m czyzn a kobiet , mał e stwa tradycyjne [według kultur miejscowych] a tak e – dokonuj c
nale ytego rozró nienia – konkubinaty, to zjawisko pojawiaj ce si w wielu krajach. Ponadto sytuacja wiernych,
którzy zało yli nowy zwi zek, wymaga szczególnej uwagi duszpasterskiej: „W tych dziesi cioleciach (...)
bardzo wzrosła wiadomo tego, e konieczna jest postawa braterskiego i troskliwego otwarcia, w miło ci i
prawdzie, na ochrzczonych, którzy yj w nowym zwi zku po rozpadzie mał e stwa sakramentalnego; w
rzeczywisto ci te osoby nie s bynajmniej ekskomunikowane” (Franciszek, Audiencja generalna, 5 sierpnia
2015).
Miłosierdzie w centrum Objawienia
55. Ko ciół wychodzi od konkretnych sytuacji dzisiejszych rodzin, z których wszystkie potrzebuj miłosierdzia,
pocz wszy od tych, które cierpi najbardziej. Z miłosiernym Sercem Jezusa, Ko ciół musi towarzyszy swoim
najbardziej kruchym dzieciom, naznaczonym miło ci zranion i utracon , przywracaj c im zaufanie i nadziej ,
jak wiatło latarni morskiej w porcie czy jak pochodni niesion po ród ludzi, aby da wiatło tym, którzy
utracili kierunek czy znajduj si po ród nawałnicy. Miłosierdzie jest „centrum objawienia Jezusa Chrystusa”
(MV, 25). Ja nieje w nim suwerenno Boga, przez które jest On zawsze na nowo wierny swojej istocie, jak jest
miło (por. 1 J 4, 8) i swojemu Przymierzu. „W miłosierdziu najwyra niej wyra a si wszechmoc Boga”
(Tomasz z Akwinu, Summa theologiae, II-II, q. 30, art. 4; por. Mszał Rzymski, Kolekta XXVI Niedzieli
Zwykłej). Głoszenie prawdy z miło ci ju samo w sobie jest aktem miłosierdzia. W Bulli Misericordiae Vultus,
Papie Franciszek stwierdza: „Miłosierdzie nie jest przeciwne sprawiedliwo ci, lecz wyra a zachowanie Boga w
stosunku do grzesznika”. I dodaje: „Bóg nie odrzuca sprawiedliwo ci. On j wł cza i przekracza w jeszcze
wi kszym wydarzeniu, w którym do wiadcza si miło ci, która jest fundamentem prawdziwej sprawiedliwo ci”
(MV, 21). Jezus jest obliczem miłosierdzia Boga Ojca: „Bóg umiłował wiat, (...), by wiat został przez Niego
[Syna] zbawiony” (J 3,16-17).
CZ

III

MISJA RODZINY
56. Od pocz tku dziejów Bóg szczodrze obdarza swoje dzieci miło ci (por. LG, 2) tak, e mog mie pełni
ycia w Jezusie Chrystusie (J 10,10). Przez sakramenty wtajemniczenia chrze cija skiego Bóg zaprasza rodziny,
aby weszły w to ycie oraz głosiły i przekazywały je innym (por. LG, 41). Jak nam dobitnie przypomina Papie
Franciszek, misja rodziny zawsze wykracza poza ni sam , w słu bie naszym braciom i siostrom. Jest to misja
Ko cioła, w której ka da rodzina powołana jest do udziału w sposób wyj tkowy i uprzywilejowany. „Na mocy
otrzymanego chrztu ka dy członek Ludu Bo ego stał si uczniem-misjonarzem” (EG, 120). W rzeczywisto ci

rodziny mo emy na całym wiecie widzie wiele szcz cia i rado ci, ale te wiele cierpienia i udr ki. Chcemy
spogl da na t rzeczywisto takimi oczyma, jakimi tak e Chrystus na ni spogl dał, kiedy chodził po ród ludzi
swoich czasów. Chcemy, aby nasza postawa rodziła si z pokornego zrozumienia. Naszym pragnieniem jest
towarzyszy ka dej i wszystkim rodzinom, aby odkryły najlepszy sposób przezwyci enia trudno ci
napotykanych na swojej drodze. Ewangelia jest zawsze tak e znakiem sprzeciwu. Ko ciół nigdy nie zapomina,
e w centrum głoszonej przez nas Dobrej Nowiny znajduje si Misterium Paschalne. Pragnie on pomaga
rodzinom rozpoznawa i przyjmowa krzy , kiedy stanie przed nimi, aby mogły go nie z Chrystusem na
drodze prowadz cej ku rado ci zmartwychwstania. Dzieło to wymaga „duszpasterskiego i misyjnego
nawrócenia, które nie mo e pozostawi rzeczy w takim stanie, w jakim s ” (EG, 25). Ponadto nawrócenie
dotyka gł boko stylu i j zyka. Nale y przyj taki j zyk, który byłby zrozumiały. Przepowiadanie musi
prowadzi do do wiadczenia, e Ewangelia rodziny jest odpowiedzi na najgł bsze t sknoty osoby ludzkiej: do
jej godno ci i do pełnej realizacji we wzajemno ci, w komunii mał e skiej i płodno ci. Nie chodzi jedynie o
przedstawienie norm, lecz o głoszenie łaski, która obdarza zdolno ci do ycia dobrami rodziny. Przekazywanie
wiary wymaga dzi bardziej ni kiedykolwiek j zyka, który mógłby dotrze do ka dego człowieka, a
szczególnie do ludzi młodych, aby przekaza pi kno miło ci rodzinnej i pozwoli zrozumie znaczenie takich
terminów, jak dar z siebie, miło mał e ska, wierno , płodno , prokreacja. Potrzeb nowego i bardziej
odpowiedniego j zyka wida przede wszystkim we wprowadzaniu dzieci i młodzie y w tematyk zwi zan z
płciowo ci . Wielu rodziców i osób zaanga owanych w duszpasterstwo ma trudno ci ze znalezieniem
odpowiedniego, a zarazem pełnego szacunku j zyka, który ł czyłby natur seksualno ci biologicznej z
komplementarno ci , które si wzajemnie ubogacaj , z przyja ni , miło ci i darem z siebie m czyzny i
kobiety.
Rozdział I
Formacja rodziny
Przygotowanie do mał e stwa
57. Mał e stwo chrze cija skie nie mo e by sprowadzone do tradycji kulturowej lub zwyczajnej umowy
prawnej: jest ono prawdziwym Bo ym powołaniem, które wymaga starannego rozeznania, ustawicznej modlitwy
i odpowiedniej dojrzało ci. Potrzebne s zatem kursy formacyjne, które wspierałyby zarówno osob jak i par w
taki sposób, aby przekaz tre ci wiary był poł czony z do wiadczeniem ycia dawanym przez cał wspólnot
ko cieln . Skuteczno tej pomocy wymaga równie , aby została udoskonalona katecheza przedmał e ska –
niekiedy uboga w tre ci – która stanowi integraln cz
duszpasterstwa zwyczajnego. Duszpasterstwo
narzeczonych musi tak e wł czy si w ogólny obowi zek wspólnoty chrze cija skiej, aby prezentowa , w
sposób odpowiedni i przekonuj cy, ewangeliczne or dzie o godno ci osoby, jej wolno ci i poszanowaniu jej
praw. Nale y dokładnie uwzgl dnia trzy etapy wskazane przez Familiaris consortio (por. 66): przygotowanie
dalsze, dokonuj ce si przez przekazywanie wiary i warto ci chrze cija skich we własnej rodzinie;
przygotowanie bli sze, które zbiega si z programami katechezy i do wiadczeniami formacyjnymi
prze ywanymi we wspólnocie ko cielnej; przygotowanie bezpo rednie do mał e stwa, stanowi ce cz
szerszego procesu, któremu kierunek nadaje powołanie [do mał e stwa].
58. W aktualnych przemianach kulturowych cz sto prezentowane s wzorce sprzeczne z chrze cija sk wizj
rodziny. Seksualno jest cz sto oderwana od projektu autentycznej miło ci. W niektórych krajach władze
publiczne wr cz narzucaj programy formacyjne prezentuj ce tre ci sprzeczne z wizj ludzk i chrze cija sk :
wobec nich trzeba stanowczo podkre li wolno Ko cioła do nauczania swej doktryny oraz prawo do sprzeciwu
sumienia ze strony wychowawców. Z drugiej strony rodzina pozostaj c podstawow przestrzeni pedagogiczn
(por. Gravissimum educationis, 3), nie mo e by jedynym miejscem wychowania do seksualno ci. Nale y zatem
stworzy autentyczne i wła ciwe duszpasterskie programy wsparcia, skierowane zarówno do poszczególnych
osób jak i par, ze szczególnym uwzgl dnieniem wieku dojrzewania i dorastania, w którym trzeba pomóc odkry
pi kno seksualno ci w miło ci. Chrze cija stwo głosi, e Bóg stworzył człowieka jako m czyzn i kobiet , i
błogosławił im, aby tworzyli jedno ciało i przekazywali ycie (por. Rdz 1, 27-28; 2, 24). Ró nica mi dzy nimi,
przy zachowaniu równej godno ci osobowej, jest piecz ci wspaniałego Bo ego stworzenia. Zgodnie z zasad
chrze cija sk dusz i ciało, jak równie płe biologiczn (sex) oraz rol społeczno-kulturow płci (gender)
mo na odró nia , ale nie rozdziela .
Powstaje zatem potrzeba poszerzenia tematów formacyjnych na kursach przedmał e skich, tak aby stały si one
drog wychowania do wiary i miło ci, wł czon w proces wtajemniczenia chrze cija skiego. W tym wietle
trzeba przypomnie znaczenie cnót, w tym czysto ci, cennego warunku prawdziwego rozwoju miło ci
mi dzyosobowej. Program formacji powinien przyj posta procesu zmierzaj cego do rozeznania powołania

osobistego i powołania pary, troszcz c si o lepsze współdziałanie mi dzy ró nymi obszarami duszpasterstwa.
Niech kursy przygotowania do mał e stwa prowadz tak e pary mał e skie, aby mogły towarzyszy
narzeczonym przed lubem oraz w pierwszych latach ycia mał e skiego, doceniaj c w ten sposób posług
duszpastersk mał e stw. Dowarto ciowanie duszpasterskie relacji osobistych b dzie sprzyja stopniowemu
otwarciu umysłów i serc na pełni planu Bo ego.
Uroczysto

za lubin

59. Liturgia lubna to wydarzenie jedyne w swoim rodzaju, które prze ywa si w atmosferze rodzinnego i
wspólnotowego wi towania. Pierwszy cud dokonany przez Jezusa miał miejsce na weselu w Kanie Galilejskiej:
dobre wino cudu Pa skiego, które rozwesela rodzenie si nowej rodziny, to nowe wino Przymierza Chrystusa z
m czyznami i kobietami wszystkich czasów. Przygotowanie wesela przez długi czas zajmuje uwag
narzeczonych. Stanowi dla nich, dla ich rodzin i przyjaciół cenny czas, który nale y ubogaci o jego wymiar
naprawd duchowy i ko cielny. Celebracja lubna jest dobr okazj , aby zaprosi wiele osób do sakramentów
pojednania i Eucharystii. Wspólnota chrze cija ska, przez serdeczny i radosny udział przyjmie po ród siebie
now rodzin , aby jako Ko ciół domowy czuła si cz ci wi kszej rodziny Ko cioła. Liturgia lubna powinna
by przygotowana przez katechez mistagogiczn , która pozwoli narzeczonym dostrzec, e celebracja ich
przymierza dokonuje si „w Panu”. Cz sto celebrans ma mo liwo zwrócenia si do zgromadzenia, w którym
obecne s osoby rzadko uczestnicz ce w yciu ko cielnym lub nale ce do innej wspólnoty chrze cija skiej czy
religijnej. Jest to cenna okazja, aby głosi Ewangeli Chrystusa, która mo e wzbudzi w obecnych rodzinach,
pochodz ce od Boga, ponowne odkrycie wiary i miło ci.
Pierwsze lata ycia rodzinnego
60. Pierwsze lata mał e stwa to okres istotny i delikatny, w którym mał e stwa wzrastaj w wiadomo ci
swojego powołania i misji. St d płynie potrzeba towarzyszenia duszpasterskiego, które b dzie trwało po
celebracji sakramentu. Parafia jest miejscem, gdzie mał e stwa do wiadczone mog by oddane do dyspozycji
tych młodszych, z ewentualnym udziałem stowarzysze , ruchów ko cielnych i nowych wspólnot. Nale y
zach ca mał onków do fundamentalnej postawy przyj cia wielkiego daru dzieci. Trzeba podkre li znaczenie
duchowo ci rodzinnej, modlitwy i uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii, zach caj c mał e stwa do
regularnych spotka w trosce o rozwój swego ycia duchowego i pogł bianie solidarno ci w konkretnych
potrzebach ycia. Osobiste spotkanie z Chrystusem poprzez lektur Słowa Bo ego, we wspólnotach i w gronie
rodzinnym, zwłaszcza w formie „lectio divina”, stanowi ródło inspiracji dla codziennego działania. Liturgia,
pobo ne praktyki i Msza wi ta sprawowana w intencji rodzin, zwłaszcza z okazji rocznicy zawarcia
mał e stwa, umacniaj ycie duchowe i misyjne wiadectwo rodziny. Nierzadko, w pierwszych latach ycia
mał e skiego pojawia si swego rodzaju skupienie mał e stwa na sobie samym, z czego wynika izolowanie si
od wspólnoty. Umocnienie sieci relacji mi dzy mał e stwami i tworzenie gł bokich wi zi s niezb dne do
dojrzewania ycia chrze cija skiego rodziny. Ruchy i grupy ko cielne cz sto zapewniaj takie momenty
rozwoju i formacji. Ko ciół lokalny, integruj c te inicjatywy podejmuje inicjatyw koordynacji duszpasterstwa
młodych rodzin. W pocz tkowej fazie ycia mał e skiego szczególne przygn bienie powoduje frustracja z
powodu niespełnionego pragnienia posiadania dzieci. Nierzadko w tym czasie daj zna o sobie symptomy
kryzysu, które szybko prowadz do separacji. Równie z tego wzgl du szczególnie wa na jest blisko
wspólnoty z młodymi mał onkami, poprzez yczliwe i dyskretne wsparcie ze strony rodzin godnych zaufania.
Formacja kapłanów i innych współpracowników duszpasterskich
61. Konieczna jest odnowa duszpasterstwa w wietle Ewangelii rodziny i nauczania Magisterium. W tym celu
nale y zadba o bardziej odpowiedni formacj kapłanów, diakonów, zakonników i zakonnic, katechetów oraz
innych pracowników duszpasterskich, którzy – przede wszystkim przy okazji programów formacji do ycia
chrze cija skiego w zwi zku z przygotowaniem do sakramentów – musz zabiega o pogł bienie
zaanga owania rodzin we wspólnot parafialn . Zwłaszcza seminaria duchowne w swoich programach formacji
ludzkiej, duchowej, intelektualnej i duszpasterskiej musz przygotowa przyszłych kapłanów do stawania si
apostołami rodziny. W formacji do posługi wi ce nie mo na lekcewa y rozwoju emocjonalnego i
psychologicznego, tak e uczestnicz c bezpo rednio w odpowiednich kursach. Programy i kursy formacyjne
przeznaczone dla osób pracuj cych w duszpasterstwie powinny uczyni je zdolnymi wł czy sam program
przygotowania do mał e stwa w szersz dynamik ycia ko cielnego. W czasie formacji niech kandydaci do
kapła stwa yj odpowiednie okresy czasu z własn rodzin i niech b d prowadzeni w nabieraniu rodzinnego
do wiadczenia duszpasterskiego, aby zdoby odpowiedni znajomo aktualnej sytuacji rodzin. Obecno osób
wieckich i rodzin, a zwłaszcza obecno kobiet w formacji kapła skiej sprzyja docenieniu ró norodno ci i
komplementarno ci ró nych powoła w Ko ciele. Po wi cenie si tej cennej posłudze mo e zyska witalno i

konkretno , dzi ki odnowieniu przymierza dwóch głównych form powołania do miło ci: powołania do
mał e stwa, które rozwija si w rodzinie chrze cija skiej, opartej na miło ci z wyboru oraz powołania do ycia
konsekrowanego, obrazu komunii Królestwa, opartego na bezwarunkowym przyj ciu drugiej osoby, jako daru
Boga. W komunii powoła urzeczywistnia si owocna wymiana darów, która o ywia i ubogaca wspólnot
Ko cioła (por. Dz 18,2). Kierownictwo duchowe rodziny mo e by uwa ane za jedn z posług parafialnych.
Sugerujemy, aby diecezjalny wydział ds. rodziny i inne wydziały duszpasterskie zintensyfikowały współprac w
tej dziedzinie. W stałej formacji duchowie stwa i pracowników duszpasterskich po dane jest, aby w dalszym
ci gu troszczy si , z pomoc odpowiednich narz dzi, o dojrzewanie wymiaru emocjonalnego i
psychologicznego, które b d im niezb dne do duszpasterskiego towarzyszenia rodzinom, tak e w wietle
szczególnych sytuacji nadzwyczajnych, wynikaj cych z przypadków przemocy domowej i nadu y seksualnych.
Rozdział II
Rodzina, rodzicielstwo, edukacja
Przekazywanie ycia
62. Obecno rodzin wielodzietnych w Ko ciele jest błogosławie stwem dla wspólnoty chrze cija skiej i dla
społecze stwa, poniewa otwarto na ycie jest nieodł cznym wymogiem miło ci mał e skiej. W tym
kontek cie Ko ciół wyra a gł bok wdzi czno rodzinom, które przyjmuj , wychowuj , otaczaj miło ci i
przekazuj wiar swoim dzieciom, zwłaszcza najbardziej kruchym i naznaczonym niepełnosprawno ci . Te
dzieci, narodzone ze specjalnymi potrzebami, przyci gaj miło Chrystusa i prosz Ko ciół, aby si nimi
opiekował jako błogosławie stwem. Niestety upowszechniona jest mentalno , która redukuje przekazywanie
ycia jednie do satysfakcji indywidualnej czy te satysfakcji pary mał e skiej. Czynniki o charakterze
gospodarczym, kulturalnym i edukacyjnym obci aj niekiedy w decyduj cy sposób, przyczyniaj c si do
powa nego spadku liczby urodze , który osłabia tkank społeczn , szkodzi relacjom mi dzy pokoleniami i czyni
spojrzenie na przyszło bardziej niepewnym. Równie w tej dziedzinie nale y wyj od wsłuchania si w
poszczególne osoby i pokaza , e ma sens pi kno i prawda bezwarunkowego otwarcia si na ycie jako to, czego
potrzebuje miło
ludzka, aby była prze ywana w pełni. Wynika st d konieczno
coraz szerszego
upowszechniania dokumentów Magisterium Ko cioła, promuj cych kultur ycia. Duszpasterstwo rodzin
powinno w wi kszym stopniu anga owa specjalistów katolickich z zakresu biomedycyny w kursy
przygotowania do mał e stwa oraz w towarzyszenie mał onkom.
Odpowiedzialne rodzicielstwo
63. Zgodnie z porz dkiem stworzenia miło mał e ska pomi dzy m czyzn a kobiet oraz przekazywanie
ycia s sobie nawzajem przyporz dkowane (por. Rdz 1,27-28). W ten sposób Stwórca uczynił m czyzn i
kobiet współpracownikami swego dzieła stworzenia a jednocze nie uczynił ich narz dziami swej miło ci,
powierzaj c ich odpowiedzialno ci przyszło rodziny ludzkiej poprzez przekazywanie ycia ludzkiego. Niech
mał onkowie otworz si na ycie wyrabiaj c sobie os d prawego sumienia: „d c zarówno do swego
własnego dobra, jak i dobra dzieci, czy to ju narodzonych, czy te oczekiwanych w przyszło ci, uwzgl dniaj c
warunki czasowe i okoliczno ci yciowe, tak materialne, jak i duchowe, a wreszcie niech maj na uwadze dobro
wspólnoty rodzinnej, społecze stwa doczesnego i samego Ko cioła” (GS, 50; por. VS, 54-64). Zgodnie z
charakterem osobowym i w pełni ludzkim miło ci mał e skiej, wła ciwym sposobem planowania rodziny jest
wzajemny dialog mi dzy mał onkami pozwalaj cy uzgadnia decyzje, poszanowanie okresów płodnych oraz
uszanowanie godno ci współmał onka. W tym sensie powinny by ponownie odkryte encyklika Humanae vitae
(por. 10-14) i adhortacja apostolska Familiaris consortio (por. 14; 28-35), aby wzbudzi gotowo do prokreacji
w przeciwie stwie do mentalno ci, która jest cz sto wroga yciu. Nale y stale zach ca młode mał e stwa do
przekazywania daru ycia. W ten sposób mo e wzrasta otwarto na ycie w rodzinie, w Ko ciele i w
społecze stwie. Za po rednictwem swoich licznych instytucji dla dzieci Ko ciół mo e pomóc stworzy
społecze stwo, ale tak e wspólnot wiary, które byłyby bardziej na miar dziecka. Odwaga przekazywania ycia
znacznie wzrasta tam, gdzie tworzy si atmosfer odpowiedni dla małych dzieci, w której oferuje si pomoc i
wsparcie w wychowaniu potomstwa (współpraca mi dzy parafiami, rodzicami i rodzinami).
Odpowiedzialna decyzja o rodzicielstwie zakłada formowanie sumienia, które jest „najskrytszym o rodkiem i
sanktuarium człowieka, gdzie pozostaje on sam na sam z Bogiem, którego głos rozbrzmiewa w jego wn trzu”
(GS, 16). Im bardziej mał onkowie staraj si słucha w swoim sumieniu Boga i Jego przykaza (Rz 2,15) i
poddaj si towarzyszeniu duchowemu, tym bardziej ich decyzja b dzie wewn trznie wolna od subiektywnego
os du i od dostosowania si do sposobów zachowania si ich rodowiska. Ze wzgl du na umiłowanie tej
godno ci sumienia Ko ciół odrzuca ze wszystkich sił działania pa stwa przymuszaj ce do antykoncepcji,

sterylizacji, czy wr cz aborcji. Zach ca do korzystania z metod opartych na „naturalnych cyklach płodno ci”
(HV, 11). Nale y zwraca uwag , e „metody te szanuj ciało mał onków, zach caj do wzajemnej czuło ci i
sprzyjaj wychowaniu do autentycznej wolno ci” (KKK, 2370). Zawsze trzeba podkre la , e dzieci s
wspaniałym darem Boga, rado ci dla rodziców i dla Ko cioła. Poprzez nie Pan odnawia wiat.
Warto

ycia we wszystkich jego fazach

64. ycie jest darem Boga i misterium, które nas przekracza. Dlatego nie mo na w aden sposób odrzuca jego
pocz tków ani etapu ko cowego. Przeciwnie, trzeba koniecznie zapewni tym etapom szczególn uwag .
Dzisiaj zbyt łatwo „samego człowieka uwa a si za dobro konsumpcyjne, które mo na u y , a potem wyrzuci .
Dali my pocz tek kulturze «odrzucenia», któr wr cz si promuje” (EG, 53). Pod tym wzgl dem zadaniem
rodziny, wspieranej przez całe społecze stwo, jest przyj cie rodz cego si ycia i zatroszczenie si o ostatni
jego faz . W odniesieniu do tragedii aborcji, Ko ciół przede wszystkim potwierdza wi to i nienaruszalno
ycia ludzkiego i anga uje si konkretnie aby je wspiera (por. EV, 58). Dzi ki swoim instytucjom, słu y
poradnictwem kobietom oczekuj cym dziecka, wspiera samotne matki, opiekuje si dzie mi porzuconymi, jest
blisko osób, które cierpi z powodu aborcji. Tym, którzy pracuj w placówkach słu by zdrowia przypomina si
o moralnym obowi zku sprzeciwu sumienia. Podobnie, Ko ciół nie tylko czuje pal c potrzeb potwierdzenia
prawa do mierci naturalnej – unikaj c uporczywej terapii i eutanazji – ale równie troszczy si o osoby starsze,
chroni osoby niepełnosprawne, towarzyszy chorym w stanie terminalnym, umacnia umieraj cych, zdecydowanie
odrzuca kar mierci (por. KKK, 2258).
Adopcja i opieka zast pcza
65. Adopcja dzieci osieroconych i porzuconych, przyj tych jak własne, w duchu wiary staje si form
autentycznego apostolstwa rodzinnego (por. AA, 11), o której Magisterium Ko cioła wiele razy przypominan i
do której zach ca (por. FC, 41; EV, 93). Decyzja o adopcji oraz podj ciu si opieki zast pczej wyra a
szczególn płodno do wiadczenia mał e skiego, daleko wykraczaj c poza przypadki, gdzie jest bole nie
naznaczona niepłodno ci . Decyzja taka jest wymownym znakiem otwarto ci na ycie, wiadectwem wiary i
spełnieniem miło ci. Przywraca ona wzajemn godno zerwanej wi zi: mał onkom, którzy nie maj dzieci i
dzieciom, które nie maj rodziców. Dlatego nale y wspiera wszelkie inicjatywy maj ce na celu ułatwienie
procedur adopcyjnych. Poprzez stosowne interwencje legislacyjne i kontrol pa stwa trzeba przeszkodzi
handlowi dzie mi mi dzy krajami i kontynentami. Kontynuacja relacji rodzicielskiej i wychowawczej –
podobnie jak prokreacja – ma jako swoj niezb dn podstaw ró nic seksualn mi dzy m czyzn a kobiet . W
obliczu sytuacji, w których d y si do posiadania dziecka za wszelk cen , w imi prawa do spełnienia siebie,
wła ciwie rozumiana adopcja i opieka zast pcza ukazuj wa ny aspekt rodzicielstwa i posiadania potomstwa,
poniewa pomagaj uzna , e dzieci, czy to fizyczne, czy adopcyjne lub powierzone w opiek , s kim innym od
nas i trzeba je przyj , kocha , troszczy si o nie, a nie tylko wyda je na wiat. Decyzje w sprawie adopcji i
opieki zast pczej zawsze powinny kierowa si dobrem dziecka. Jak zauwa ył Papie Franciszek, „dzieci maj
prawo wzrasta w rodzinie, maj c tat i mam ” (Audiencja dla uczestników mi dzynarodowego seminarium na
temat komplementarno ci m czyzny i kobiety, zorganizowanego przez Kongregacj Nauki Wiary, 17 listopada
2014). Niemniej jednak Ko ciół powinien głosi , e tam, gdzie jest to mo liwe, dzieci maj prawo do wzrastania
w rodzinie, w której si urodziły z jak najwi kszym mo liwym wsparciem.
Wychowywanie dzieci
66. Jednym z kluczowych wyzwa staj cych dzi przed rodzinami jest z pewno ci zadanie wychowawcze,
które stało si trudniejsze i bardziej zło one z powodu aktualnej sytuacji kulturowej i wielkiego wpływu
mediów. Trzeba traktowa z nale yt uwag potrzeby i oczekiwania rodzin, które s zdolne by w codziennym
yciu miejscami rozwoju, konkretnego i istotnego przekazu wiary, duchowo ci i cnót, które kształtuj ycie.
Rodzina, w której si urodzili my jest cz sto miejscem zrodzenia si powołania do kapła stwa i ycia
konsekrowanego. Dlatego zach camy rodziców, by prosili Pana o bezcenny dar powołania dla którego ze
swoich dzieci. W dziedzinie edukacji nale y chroni prawo rodziców do swobodnego wyboru – na dost pnych
warunkach i odpowiedniej jako ci – rodzaju kształcenia, jakie chcieliby da swoim dzieciom, zgodnie z ich
przekonaniami. Nale y pomóc w prze ywaniu uczuciowo ci, tak e w relacji mał e skiej, jako procesu
dojrzewania, w coraz gł bszej akceptacji drugiej osoby i coraz pełniejszego daru z siebie. W tym kontek cie
konieczne jest podkre lenie potrzeby zaoferowania programów formacyjnych umacniaj cych ycie mał e skie
oraz znaczenie laikatu, zapewniaj cego towarzyszenie przez ywe wiadectwo. Wielk pomoc jest przykład
wiernej i gł bokiej miło ci, pełnej delikatnej czuło ci i szacunku, zdolnej rozwija si w czasie, która w swoim
konkretnym otwarciu na zrodzenie ycia do wiadcza przerastaj cego nas misterium.

67. W ró nych kulturach doro li członkowie rodziny spełniaj niezast pion rol wychowawcz . Jednak w wielu
rodowiskach jeste my wiadkami stopniowego osłabienia roli wychowawczej rodziców, z powodu zaborczej
obecno ci mediów w sferze rodzinnej, a tak e z powodu tendencji do powierzenia lub zastrzegania tego zadania
innym podmiotom. Z drugiej strony, media (szczególnie media społeczno ciowe) ł cz członków rodziny, tak e
na odległo . Korzystanie z poczty elektronicznej oraz innych mediów społeczno ciowych mo e jednoczy
członków rodziny w czasie. Dodatkowo media mog by okazj do ewangelizacji młodzie y. Konieczne jest,
aby Ko ciół zach cał i wspierał rodziny w ich dziele czujnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w odniesieniu
do programów szkolnych i wychowawczych dotycz cych ich dzieci. Istnieje jednomy lna zgoda, aby podkre li ,
i pierwsz szkoł wychowania jest rodzina oraz e wspólnota chrze cija ska pragnie wspiera i dopełnia t
niezast pion rol formacyjn . Uwa amy za konieczne okre li obszary i okazje spotka , aby wesprze formacj
rodziców i wymian do wiadcze mi dzy rodzinami. Wa ne, aby rodzice jako pierwsi wychowawcy i
wiadkowie wiary dla swoich dzieci byli aktywnie zaanga owani w przygotowanie do sakramentów
wtajemniczenia chrze cija skiego.
68. Szkoły katolickie odgrywaj ywotn rol we wspomaganiu rodziców w ich obowi zku wychowania swoich
dzieci. Szkolnictwo katolickie wspiera rol rodziny: zapewnia dobre przygotowanie, wychowuje do cnót i
warto ci, wdra a w nauczanie Ko cioła. Szkoły katolickie powinny by wspierane w swojej misji pomagania
uczniom, by rozwijali si jako dojrzali doro li, którzy mog zobaczy wiat oczami miło ci Jezusa i którzy
rozumiej ycie jako powołanie do słu enia Bogu. Szkoły katolickie okazuj si zatem istotne dla misji
ewangelizacyjnej Ko cioła. W wielu regionach szkoły katolickie jako jedyne zapewniaj rzeczywiste szanse dla
dzieci z rodzin ubogich, zwłaszcza dla młodych rodzin, oferuj c im alternatyw wobec ubóstwa i mo liwo
wniesienia autentycznego wkładu w ycie społecze stwa. Szkoły katolickie powinny by zach cane do
rozwijania swego działania we wspólnotach najubo szych, słu c mniej zamo nym i najsłabszym członkom
naszego społecze stwa.
Rozdział III
Rodzina i towarzyszenie duszpasterskie
Sytuacje zło one
69. Sakrament mał e stwa jako zwi zek wierny i nierozerwalny mi dzy m czyzn a kobiet , którzy zostali
powołani, aby przyjmowa si wzajemnie oraz przyjmowa ycie, to wielka łaska dla rodziny ludzkiej. Ko ciół
ma rado i obowi zek głosi t łask ka dej osobie i w ka dym kontek cie. Ko ciół odczuwa dzisiaj, jako
jeszcze bardziej nagl c , odpowiedzialno aby ukaza ochrzczonym, jak łaska Bo a działa w ich yciu – nawet
w sytuacjach najtrudniejszych – by ich doprowadzi do pełni sakramentu. Synod doceniaj c i wspieraj c
rodziny, które szanuj pi kno chrze cija skiego mał e stwa, zamierza promowa rozeznanie duszpasterskie
sytuacji, w których przyj cie tego daru z trudem jest doceniane lub jest na ró ne sposoby zagro one.
Podtrzymywanie ywego dialogu duszpasterskiego z tymi wiernymi, aby umo liwi dojrzewanie prawdziwej
otwarto ci na Ewangeli mał e stwa i rodziny w jej pełni, jest powa n odpowiedzialno ci . Pasterze powinni
okre li elementy, które mog sprzyja ewangelizacji oraz rozwojowi ludzkiemu i duchowemu osób, które Pan
powierzył ich trosce.
70. Niech duszpasterstwo wyra nie proponuje or dzie ewangeliczne i dostrzega elementy pozytywne obecne w
tych sytuacjach, które jemu jeszcze albo ju nie odpowiadaj . W wielu krajach coraz wi cej par yje ze sob bez
lubu, bez jakiegokolwiek mał e stwa czy to kanonicznego czy te cywilnego. W niektórych krajach istnieje
mał e stwo tradycyjne, uzgodnione mi dzy rodzinami i cz sto sprawowane na ró nych etapach. W innych
krajach natomiast nadal wzrasta liczba tych, którzy po długim wspólnym po yciu prosz o sprawowanie
sakramentu mał e stwa w Ko ciele. Po ycie bez lubu jest cz sto wybierane z powodu ogólnej mentalno ci
przeciwnej instytucjom i podejmowaniu ostatecznych zobowi za , ale tak e z powodu oczekiwania na
bezpiecze stwo egzystencjalne (praca i stały zarobek). W innych krajach zwi zki nieformalne staj si coraz
liczniejsze nie tylko wskutek odrzucenia warto ci rodziny i mał e stwa, ale przede wszystkim dlatego, e
zawieranie mał e stwa jest postrzegane jako luksus, ze wzgl du na uwarunkowania społeczne, tak wi c bieda
materialna popycha do ycia w zwi zkach nieformalnych. Wszystkie te sytuacje nale y rozwa y w sposób
konstruktywny, staraj c si je przemieni w szanse drogi nawrócenia ku pełni mał e stwa i rodziny w wietle
Ewangelii.

71. Wybór lubu cywilnego lub, w ró nych przypadkach, ycia razem bez lubu bardzo cz sto nie jest
motywowany uprzedzeniami lub oporami wobec zwi zku sakramentalnego, ale sytuacjami kulturowymi lub
okoliczno ciami przypadkowymi. Cz sto decyzja wspólnego zamieszkania jest znakiem relacji, która
rzeczywi cie chce si ukierunkowa ku perspektywie stabilno ci. Ta wola przekładaj ca si na wi trwał ,
niezawodn i otwart na ycie, mo e by uwa ana za zaanga owanie, w które mo na by wł czy drog do
sakramentu mał e stwa, odkrytego jako Bo y plan dla własnego ycia. Proces rozwoju, który mo e prowadzi
do mał e stwa sakramentalnego, b dzie wspierany przez uznanie cech wła ciwych miło ci wielkodusznej i
trwałej: pragnienie aby szuka
dobra drugiej osoby, bardziej ni własnego; do wiadczenie pro by o
przebaczenie i otrzymania przebaczenia; d enie do zało enia rodziny nie zamkni tej w sobie i otwartej na
dobro wspólnoty Ko cioła i całego społecze stwa. Podczas tego procesu mo na doceni te znaki miło ci, które
wła ciwie odpowiadaj na odblask miło ci Boga w autentycznym planie mał e stwa.
72. Kwestie zwi zane z mał e stwami mieszanymi wymagaj szczególnej uwagi. Mał e stwa pomi dzy
katolikami a innymi ochrzczonymi „ju dzi ki swej szczególnej fizjonomii, zawieraj wiele elementów, które
nale y docenia i rozwija tak z uwagi na ich wewn trzn warto , jak równie ze wzgl du na ewentualny
wkład, który mog wnie w ruch ekumeniczny”. W tym celu „trzeba stara si (...) o serdeczn współprac
pomi dzy duchownym katolickim i niekatolickim, poczynaj c od przygotowania do mał e stwa i lubu” (FC,
78). Je li idzie o wspólne uczestnictwo w Eucharystii przypominamy, e „decyzj o dopuszczeniu, lub nie,
niekatolickiej strony mał e stwa do komunii eucharystycznej winno si podj zgodnie z ogólnymi normami
istniej cymi w tej dziedzinie, zarówno w odniesieniu do chrze cijan wschodnich, jak te do innych chrze cijan,
uwzgl dniaj c przy tym t szczególn sytuacj przyjmowania sakramentu mał e stwa chrze cija skiego przez
dwie osoby ochrzczone. Chocia mał onkowie w mał e stwie mieszanym maj wspólne sakramenty chrztu i
mał e stwa, udział w Eucharystii mo e by tu tylko wyj tkowy i powinno si w ka dym przypadku
zachowywa normy podane ni ej (...)(Papieska Rada ds. Popierania Jedno ci Chrze cijan, Dyrektorium w
sprawie realizacji zasad i norm dotycz cych ekumenizmu, 25 marca 1993, 159-160).
73. Mał e stwa, gdzie wyst puje ró nica religii stanowi uprzywilejowane miejsce dialogu mi dzyreligijnego w
yciu codziennym i mog by znakiem nadziei dla wspólnot religijnych, zwłaszcza tam, gdzie istniej sytuacje
napi cia. Mał onkowie dziel wła ciwe ka dej ze stron do wiadczenia duchowe, lub proces poszukiwania
religijnego, je li jedno z dwojga jest osob niewierz c (por. 1 Kor 7, 14). Mał e stwa, gdzie wyst puje ró nica
religii wi
si ze szczególnymi trudno ciami, zarówno w odniesieniu do to samo ci chrze cija skiej rodziny,
jak i wychowania religijnego dzieci. Mał onkowie s powołani, aby coraz bardziej przemienia pocz tkowe
poczucie zauroczenia w szczere pragnienie dobra drugiej osoby. Otwarto ta przekształca tak e przynale no
do ró nych religii w okazj do ubogacenia duchowej jako ci relacji. Wzrastaj ca w krajach misyjnych, a nawet
w krajach o długiej tradycji chrze cija skiej liczba rodzin składaj cych si z mał onków, pomi dzy którymi
wyst puje ró nica religii, domaga si pilnego zapewnienia opieki duszpasterskiej, zró nicowanej w zale no ci
od ró nych kontekstów społecznych i kulturowych. W niektórych krajach, gdzie nie ma wolno ci religijnej,
mał onek chrze cija ski, aby móc si pobra , zmuszony jest do przej cia na inn religi , i nie mo e zawrze
mał e stwa kanonicznego z zachowaniem ró nicy religii ani ochrzci dzieci. Musimy zatem podkre li
konieczno , aby wolno religijna była przestrzegana w odniesieniu do wszystkich.
74. Mał e stwa mieszane i mał e stwa, gdzie wyst puje ró nica religii posiadaj aspekty owocnych mo liwo ci
i liczne punkty krytyczne, nie łatwe do rozwi zania, bardziej na poziomie duszpasterskim ni normatywnym,
takie jak religijne wychowanie dzieci, udział mał onka w yciu liturgicznym, dzielenie do wiadczenia
duchowego. Aby konstruktywnie radzi sobie z ró norodno ci dotycz c wiary, nale y zwróci szczególn
uwag na osoby, które jednocz si w takich mał e stwach, nie tylko w okresie poprzedzaj cym lub.
Szczególne wyzwania napotykaj mał e stwa i rodziny, w których jeden z partnerów jest katolikiem a druga
strona osob niewierz c . W takich przypadkach trzeba wiadczy o zdolno ci Ewangelii do wej cia w te
sytuacje, aby umo liwi edukacj dzieci w wierze chrze cija skiej.
75. Szczególne trudno ci stanowi sytuacje dotycz ce dost pu do chrztu osób, które znajduj si w
skomplikowanej sytuacji mał e skiej. Chodzi o osoby, które zawarły trwały zwi zek mał e ski w okresie, kiedy
przynajmniej jedna z nich nie znała wiary chrze cija skiej. Biskupi s powołani, aby w tych przypadkach
dokona rozeznania duszpasterskiego współmiernego do duchowego dobra tych osób.
76. Ko ciół dostosowuje swoj postaw do Pana Jezusa, który w bezgranicznej miło ci ofiarował samego siebie
ka demu człowiekowi bez wyj tku (por. MV, 12). W odniesieniu do rodzin, które prze ywaj do wiadczenie
posiadania w swoim gronie osoby homoseksualnej, Ko ciół potwierdza, e ka da osoba, niezale nie od swojej
orientacji seksualnej, musi by szanowana w swej godno ci i przyj ta z szacunkiem, z trosk , by unikn

„jakichkolwiek oznak niesłusznej dyskryminacji” (Kongregacja Nauki Wiary, Uwagi dotycz ce projektów
legalizacji zwi zków mi dzy osobami homoseksualnymi, 4). Nale y po wi ci szczególn uwag tak e na
towarzyszenie rodzinom, w których yj osoby o skłonno ciach homoseksualnych. Natomiast odno nie do
projektów zrównywania zwi zków osób homoseksualnych z mał e stwem, „nie istnieje adna podstawa do
porównywania czy zakładania analogii, nawet dalekiej, mi dzy zwi zkami homoseksualnymi a planem Bo ym
dotycz cym mał e stwa i rodziny” (tam e). W ka dym razie Synod uwa a, e jest całkowicie niedopuszczalne,
aby Ko cioły lokalne doznawały nacisków w tej materii oraz aby organizmy mi dzynarodowe uzale niały
pomoc finansow dla krajów ubogich od wprowadzenia praw ustanawiaj cych „mał e stwo” mi dzy osobami
tej samej płci.
Towarzyszenie w ró nych sytuacjach
77. Ko ciół uto samia si z rado ciami i nadziejami, smutkami i niepokojami ka dej rodziny, uczestnicz c w
nich z miło ci . Dla Ko cioła by blisko rodziny jako towarzysz w drodze oznacza przyj postaw m drze
zró nicowan : czasami trzeba trwa u boku i słucha w milczeniu; innym razem trzeba i z przodu, aby
wskaza , jak drog trzeba przej ; jeszcze innym razem wła ciwe jest pój za rodzin , wspiera i dodawa
otuchy. „Ko ciół b dzie musiał wprowadzi swoich członków – kapłanów, zakonników i wieckich – do tej
«sztuki towarzyszenia», aby wszyscy nauczyli si zawsze zdejmowa sandały wobec wi tej ziemi drugiego
(por. Wj 3,5). Musimy nada naszej drodze zdrowy rytm blisko ci, wraz ze spojrzeniem okazuj cym szacunek i
pełnym współczucia, które jednak jednocze nie b dzie leczyło, wyzwalało i zach cało do dojrzewania w yciu
chrze cija skim” (EG, 169). Główny wkład do duszpasterstwa rodzin wnoszony jest przez parafi , b d c
rodzin rodzin, w której harmonijnie wnosz swój wkład małe wspólnoty, ruchy i stowarzyszenia ko cielne.
Towarzyszenie wymaga specjalnie przygotowanych kapłanów, utworzenia wyspecjalizowanych o rodków,
gdzie ksi a, zakonnicy i wieccy ucz si troszczy o ka d rodzin , ze szczególnym zwróceniem uwagi na te,
które prze ywaj trudno ci.
78. Szczególnie pilna wydaje si posługa wobec tych osób, których mał e stwo si rozpadło. Dramat separacji
cz sto przychodzi na zako czenie długich lat konfliktu, które powoduj , e najwi cej cierpie spada na dzieci.
Samotno mał onka opuszczonego, lub który został zmuszony przerwa współ ycie nacechowane nieustannym
i powa nym zn caniem si , wymaga szczególnej opieki ze strony wspólnoty chrze cija skiej. Zapobieganie i
leczenie w przypadkach przemocy domowej wymagaj cisłej współpracy z wymiarem sprawiedliwo ci, aby
podj działania wobec sprawców i odpowiednio chroni ofiary. Ponadto wa ne jest promowanie ochrony dzieci
przed wykorzystywaniem seksualnym. W Ko ciele musi by zachowywana zerowa tolerancja w tych
przypadkach, wraz z towarzyszeniem rodzinom. Wydaje si tak e wła ciwe uwzgl dnienie rodzin, których
członkowie prowadz działania poci gaj ce za sob szczególne wymagania, jak na przykład ołnierze,
znajduj cy si w stanie oddzielenia materialnego i długotrwałego fizycznego oddalenia od rodziny, ze
wszystkimi konsekwencjami, jakie to za sob poci ga. Powróciwszy z miejsc wojny s oni nierzadko dotkni ci
syndromem pourazowym i maj niepokoje sumienia, które stawia im wielkie pytania moralne. Jest tutaj
konieczna szczególna wra liwo duszpasterska.
79. Do wiadczenie rozpadu mał e stwa jest zawsze dla wszystkich bolesne. Z drugiej jednak strony sam rozpad
mo e sta si okazj do refleksji, nawrócenia i powierzenia si Bogu: u wiadomiwszy sobie swoj
odpowiedzialno , ka dy mo e w Nim odnale zaufanie i nadziej . „Z serca Przenaj wi tszej Trójcy, z
nieprzeniknionych gł boko ci tajemnicy Boga, wytryska i nieprzerwanie płynie wielka rzeka miłosierdzia. To
ródło nigdy si nie mo e wyczerpa , bez wzgl du na to, jak wielu do niego przyjdzie. Za ka dym razem, gdy
kto b dzie go potrzebował, b dzie mógł do niego przyst pi , poniewa miłosierdzie Boga nie ma ko ca” (MV,
25). Przebaczenie z powodu doznanej niesprawiedliwo ci nie jest łatwe, ale jest procesem, jaki umo liwia łaska.
Wypływa st d potrzeba duszpasterstwa nawrócenia i pojednania, tak e poprzez wyspecjalizowane o rodki
poradnictwa i mediacji, jakie nale y ustanowi w diecezjach. Trzeba te promowa sprawiedliwo wzgl dem
wszystkich stron bior cych udział w nieudanym mał e stwie (mał onkowie i dzieci). Wspólnota chrze cija ska
i jej pasterze maj obowi zek da od mał onków, w separacji i rozwiedzionych, aby traktowali siebie
nawzajem z szacunkiem i miłosierdziem, zwłaszcza dla dobra dzieci, którym nie powinno si powodowa
dalszych cierpie . Dzieci nie mog by przedmiotem sporów i nale y szuka najlepszych form, aby mogły
przezwyci y traum rozbicia rodziny oraz rozwija si w sposób najbardziej jak to mo liwe spokojny. Jednak
Ko ciół zawsze musi podkre la niesprawiedliwo wypływaj c bardzo cz sto z sytuacji rozwodu.
80. Ró ne s przyczyny, dla których mamy do czynienia z rodzinami niepełnymi: ojcowie lub matki biologiczne,
którzy nigdy nie chcieli poł czy si w yciu rodzinnym, sytuacje przemocy, gdy jedno z rodziców zostało
zmuszone do ucieczki razem z dzie mi, mier jednego z rodziców, porzucenie rodziny przez jednego z

rodziców, a tak e inne sytuacje. Niezale nie od przyczyny, rodzic, który mieszka z dzieckiem musi znale
wsparcie i pokrzepienie innych rodzin, które tworz wspólnot chrze cija sk , a tak e ze strony parafialnych
organów duszpasterskich. Rodziny te s cz sto dodatkowo gn bione z powodu powa nych problemów
ekonomicznych, niepewno ci pracy, trudno ci w utrzymaniu dzieci, braku mieszkania. Ta sama troska
duszpasterska musi by okazana w odniesieniu do osób owdowiałych, samotnych matek i ich dzieci.
81. Kiedy mał onkowie prze ywaj problemy w swoich relacjach, powinni móc liczy na pomoc i
towarzyszenie Ko cioła. Jak pokazuje do wiadczenie, przy odpowiedniej pomocy i jednaj cym działaniu łaski
Ducha wi tego du y odsetek kryzysów mał e skich udaje si przezwyci y w sposób zadowalaj cy.
Umiej tno przebaczenia i poczucie, e nam wybaczono jest podstawowym do wiadczeniem w yciu
rodzinnym. Wzajemne przebaczanie sobie przez mał onków pozwala na nowo odkry prawd o miło ci, która
jest od zawsze i nigdy nie ustaje (por. 1 Kor 13,8). W dziedzinie relacji rodzinnych praktycznie codziennie
potrzeba pojednania. Nieporozumienia wynikaj ce z relacji z rodzinami pochodzenia mał onków, konflikt
mi dzy ró nymi przyzwyczajeniami religijnymi i kulturowymi, ró na wizja wychowania dzieci, obawy z
powodu trudno ci ekonomicznych, napi cie, które powstaje w wyniku uzale nie oraz utraty pracy – to jedne z
najcz stszych przyczyn napi i konfliktów. Trudna sztuka pojednania, która wymaga wsparcia łaski, potrzebuje
wielkodusznej współpracy krewnych i znajomych, a niekiedy tak e pomocy zewn trznej i profesjonalnej. W
przypadkach najbardziej bolesnych takich, jak zdrada mał e ska, konieczne jest prawdziwe i w pełnym tego
słowa znaczeniu dzieło zado uczynienia, na które trzeba by gotowym. Złamanie przyrzeczenia mo na
naprawi : do tej nadziei trzeba si wychowywa , pocz wszy od przygotowania do mał e stwa. Podstawowe
znaczenie w trosce o osoby i rodziny zranione ma działanie Ducha wi tego, przyj cie sakramentu pojednania
oraz potrzeba procesów duchowych z towarzyszeniem do wiadczonych kapłanów.
82. Dla wielu wiernych, którzy prze yli do wiadczenie nieszcz liwego mał e stwa, rozwi zaniem jest
weryfikacja niewa no ci mał e stwa. Niedawne motu proprio Mitis iudex Dominus Iesus i Mitis et Misericors
Iesus doprowadziły do uproszczenia procedur dotycz cych ewentualnego stwierdzenia niewa no ci mał e stwa.
Poprzez te teksty Ojciec wi ty chciał „wyra nie stwierdzi , e biskup osobi cie w swoim Ko ciele, w którym
jest ustanowiony pasterzem i głow , tym samym jest s dzi wobec wiernych, którzy zostali mu powierzeni” (MI,
preambuła, III). Realizacja tych dokumentów stanowi zatem wielk odpowiedzialno dla ordynariuszy
diecezjalnych, wezwanych aby osobi cie os dza pewne sprawy, a w ka dym przypadku zapewni łatwiejszy
dost p wiernych do ko cielnego wymiaru sprawiedliwo ci. Wi e si to z przygotowaniem dostatecznej liczby
pracowników, duchownych i wieckich, którzy po wi cili by si priorytetowo tej słu bie ko cielnej. Trzeba te
b dzie zapewni osobom yj cym w separacji czy mał e stwom prze ywaj cym kryzys posług informacji,
doradztwa i mediacji, powi zan z duszpasterstwem rodzinnym, z której mogłyby korzysta tak e osoby przed
dochodzeniem wst pnym procesu mał e skiego (por. MI, art. 2-3).
83. wiadectwo tych, którzy nawet w trudnych warunkach nie zawieraj nowego zwi zku, pozostaj c wiernymi
wzgl dem wi zi sakramentalnej, zasługuje na uznanie i wsparcie Ko cioła. Pragnie on im ukaza oblicze Boga
wiernego swojej miło ci i zawsze zdolnego przywróci sił i nadziej . Osoby yj ce w separacji lub
rozwiedzione, które nie zawarły nowego zwi zku, które cz sto s wiadkami wierno ci mał e skiej, nale y
zach ca do szukania w Eucharystii pokarmu, który je wspiera w ich stanie.
Rozeznanie i integracja
84. Osoby ochrzczone, które si rozwiodły i zawarły ponowny zwi zek cywilny powinny by bardziej wł czane
we wspólnoty chrze cija skie na ró ne mo liwe sposoby, unikaj c wszelkich okazji do zgorszenia. Kluczem
duszpasterskiego towarzyszeniu im jest logika integracji, aby nie tylko wiedziały, e nale do Ciała Chrystusa,
którym jest Ko ciół, lecz aby mogły mie tego radosne i owocne do wiadczenie. S ochrzczeni, s bra mi i
siostrami, Duch wi ty rozlewa w nich dary i charyzmaty dla dobra wszystkich. Ich udział mo e wyra a si w
ró nych posługach ko cielnych: trzeba zatem rozezna , które z ró nych form wykluczenia obecnie
praktykowanych w dziedzinie liturgicznej, duszpasterskiej, edukacyjnej oraz instytucjonalnej mo na
przezwyci y . Oni nie tylko nie musz czu si ekskomunikowani, ale mog y i rozwija si jako ywe
członki Ko cioła, odczuwaj c, e jest on matk , która ich zawsze przyjmuje, troszczy si o nich z miło ci i
wspiera ich na drodze ycia i Ewangelii. Ta integracja jest te potrzebna ze wzgl du na trosk i chrze cija skie
wychowanie ich dzieci, które musz by uznane za najwa niejsze. Dla wspólnoty chrze cija skiej, troska o te
osoby nie jest osłabieniem swej wiary ani wiadectwa o nierozerwalno ci mał e stwa: przeciwnie w tej trosce
Ko ciół wyra a wła nie swoje miłosierdzie.

85. wi ty Jan Paweł II zaproponował kompleksowe kryterium, która pozostaje podstaw do oceny tych
sytuacji: „Niech wiedz duszpasterze, e dla miło ci prawdy maj obowi zek wła ciwego rozeznania sytuacji.
Zachodzi bowiem ró nica pomi dzy tymi, którzy szczerze usiłowali ocali pierwsze mał e stwo i zostali
całkiem niesprawiedliwie porzuceni, a tymi, którzy z własnej, ci kiej winy zniszczyli wa ne kanonicznie
mał e stwo. S wreszcie tacy, którzy zawarli nowy zwi zek ze wzgl du na wychowanie dzieci, cz sto w
sumieniu subiektywnie pewni, e poprzednie mał e stwo, zniszczone w sposób nieodwracalny, nigdy nie było
wa ne” (FC, 84). Zatem zadaniem kapłanów jest towarzyszenie osobom zainteresowanym na drodze rozeznania,
zgodnie z nauczaniem Ko cioła i wytycznymi biskupa. W tym procesie przydatne b dzie dokonanie rachunku
sumienia, przez chwile refleksji i skruchy. Osoby rozwiedzione, które zawarły ponowny zwi zek powinny zada
sobie pytanie, w jaki sposób zachowywały si wobec swoich dzieci, gdy zwi zek mał e ski prze ywał kryzys;
czy były próby pojednania; jak wygl da sytuacja opuszczonego partnera; jakie konsekwencje ma nowa relacja
dla pozostałej rodziny i wspólnoty wiernych; jaki przykład daje ona ludziom młodym, którzy przygotowuj si
do mał e stwa. Szczera refleksja mo e umocni zaufanie w miłosierdzie Bo e, które nikomu nie jest
odmawiane.
Co wi cej, nie mo na zaprzeczy , e w pewnych okoliczno ciach „poczytalno i odpowiedzialno za
działanie mog zosta zmniejszone, a nawet zniesione” (KKK, 1735) ze wzgl du na ró ne uwarunkowania. W
konsekwencji os d sytuacji obiektywnej nie powinien prowadzi do os du w sprawie „poczytalno ci
subiektywnej” (Papieska Rada ds. Tekstów Prawnych, Deklaracja, 24 czerwca 2000 roku, 2a). W pewnych
okoliczno ciach ludzie napotykaj na powa ne trudno ci, by działa inaczej. Dlatego te , podtrzymuj c norm
ogóln , trzeba uzna , e odpowiedzialno w odniesieniu do pewnych działa lub decyzji nie jest taka sama we
wszystkich przypadkach. Rozeznanie pasterskie, uwzgl dniaj c prawidłowo uformowane sumienie osób, musi
czu si odpowiedzialne za te sytuacje. Równie skutki popełnionych czynów nie musz by takie same w
ka dym przypadku.
86. Proces towarzyszenia i rozeznania kieruje tych wiernych do u wiadomienia sobie swojej sytuacji przed
Bogiem. Rozmowa z ksi dzem, na forum wewn trznym, przyczynia si do tworzenia prawidłowej oceny tego,
co utrudnia mo liwo pełniejszego uczestnictwa w yciu Ko cioła oraz kroków mog cych jemu sprzyja i je
rozwija . Bior c pod uwag , e w samym prawie nie ma stopniowalno ci (por. FC, 34), to rozeznanie nigdy nie
mo e oby si bez wymaga ewangelicznej prawdy i miło ci proponowanej przez Ko ciół. Aby tak si stało,
trzeba zapewni niezb dne warunki pokory, dyskrecji, miło ci do Ko cioła i jego nauczania, w szczerym
poszukiwaniu woli Bo ej i ch ci osi gni cia na ni odpowiedzi bardziej doskonałej.
Rozdział IV
Rodzina i ewangelizacja
Duchowo

rodzinna

87. Rodzina, w swoim powołaniu i misji jest dla Ko cioła naprawd skarbem. Jednak, jak mówi wi ty Paweł w
odniesieniu do Ewangelii, „przechowujemy ten skarb w naczyniach glinianych” (2 Kor 4,7). Na drzwiach
wej ciowych ycia rodziny, mówi Papie Franciszek, „wypisane s trzy słowa (...) «czy mo na?», «dzi kuj »,
«przepraszam». Te słowa otwieraj bowiem drog do dobrego ycia w rodzinie, do ycia w pokoju. S to słowa
proste, ale nie takie proste do zastosowania w praktyce! Zawieraj wielk moc: moc chronienia domu, równie
przy tysi cach trudno ci i prób; natomiast ich brak powoli powoduje p kni cia, które mog doprowadzi nawet
do jego zawalenia si ” (Franciszek, Audiencja generalna, 13 maja 2015). Nauczanie Papie y zach ca do
pogł bienia duchowego wymiaru ycia rodzinnego, wychodz c od odkrycia modlitwy rodzinnej i wspólnego
słuchania Słowa Bo ego, z których wypływa zaanga owanie miło ci. Zasadniczym pokarmem ycia
duchowego rodziny, jako znak jego gł bokiego zakorzenienia we wspólnocie ko cielnej, jest Eucharystia,
szczególnie w Dzie Pa ski (por. Jana Paweł II, Dies Domini, 52. 66). Modlitwa domowa, uczestnictwo w
liturgii i praktykowanie pobo no ci ludowej i maryjnej s skutecznymi rodkami spotkania z Jezusem
Chrystusem i ewangelizacji rodziny. Podkre li to szczególne powołanie mał onków do realizacji, z pomoc łaski
Ducha wi tego, swej wi to ci poprzez ycie mał e skie, uczestnicz c tak e w tajemnicy krzy a Chrystusa,
który przekształca trudno ci i cierpienia w ofiar miło ci.
88. W rodzinie czuło jest wi zi jednocz c rodziców mi dzy sob oraz z dzie mi. Czuło oznacza dawanie z
rado ci i rozbudzenie w drugim rado ci bycia kochanym. Wyra a si ona w szczególnie w zajmowaniu si z
subteln dbało ci ograniczeniami drugiego, zwłaszcza gdy ujawniaj si w sposób oczywisty. Traktowanie z
delikatno ci i szacunkiem oznacza leczenie ran i przywracanie nadziei tak, aby w drugim wzbudzi zaufanie do
innych. Czuło
w relacjach rodzinnych jest cnot , która pomaga przezwyci y codzienne konflikty

wewn trzne i relacyjne. W zwi zku z tym Papie Franciszek zach ca nas do refleksji: „czy mamy odwag
otwiera si z czuło ci na trudne sytuacje i problemy ludzi, którzy s przy nas, czy raczej wolimy rozwi zania
bezosobowe, by mo e skuteczne, ale pozbawione ciepła Ewangelii? Jak bardzo dzisiejszy wiat potrzebuje
czuło ci! Cierpliwo Boga, blisko Boga, czuło Boga” (Homilia na Pasterk , 24 grudnia 2014).
Rodzina podmiotem duszpasterstwa
89. Je li rodzina chrze cija ska chce by wierna swojej misji, to powinna dobrze zrozumie , sk d ona wypływa:
nie mo e ewangelizowa nie b d c ewangelizowana. Misja rodziny obejmuje płodne zjednoczenie mał onków,
wychowanie dzieci, wiadectwo sakramentu, przygotowanie innych par do mał e stwa i przyjazne
towarzyszenie tym mał e stwom lub rodzinom, które napotykaj trudno ci. St d wypływa znaczenie wysiłku
ewangelizacyjnego i katechetycznego skierowanego do wn trza rodziny. W zwi zku z tym nale y zatroszczy
si o docenienie mał e stw, matek i ojców, jako aktywnych podmiotów katechezy, zwłaszcza dzieci, we
współpracy z kapłanami, diakonami, osobami konsekrowanymi i katechetami. Wysiłek ten rozpoczyna si od
pierwszych powa nych spotka danej pary. Wielk pomoc jest katecheza rodzinna, jako skuteczna metoda
formowania młodych rodziców, aby u wiadomi im ich misj ewangelizatorów własnej rodziny. Ponadto bardzo
wa ne jest podkre lenie zwi zku mi dzy do wiadczeniem rodzinnym a inicjacj chrze cija sk . Cała wspólnota
chrze cija ska musi sta si miejscem, w którym rodz si rodziny, spotkaj si i umacniaj nawzajem,
pod aj c w wierze i dziel c ze sob drogi rozwoju i wzajemnej wymiany.
90. Ko ciół musi zaszczepi w rodzinach poczucie przynale no ci ko cielnej, poczucie „my”, w którym aden
członek nie jest zapomniany. Wszyscy niech b d zach cani do rozwijania swoich umiej tno ci i do
realizowania planu swojego ycia w słu bie Królestwa Bo ego. Niech ka da rodzina, wł czona w kontekst
ko cielny odkryje rado z komunii z innymi rodzinami, aby słu y dobru wspólnemu społecze stwa, krzewi c
polityk , gospodark i kultur w słu bie rodziny, tak e poprzez wykorzystanie sieci społeczno ciowych i
mediów. Zaleca si tworzenie małych wspólnot rodzin jako ywych wiadków warto ci ewangelicznych.
Dostrzegamy potrzeb przygotowania, formowania i czynienia odpowiedzialnymi niektórych rodzin, które
mogłyby towarzyszy innym w yciu po chrze cija sku. Nale y tak e przypomnie i wspiera rodziny, którzy s
gotowe y misj „ad gentes”. Wreszcie zwracamy uwag na znaczenie ł czenia duszpasterstwa młodzie y z
duszpasterstwem rodzinnym.
Relacja z kulturami i instytucjami
91. Ko ciół „ yj c na przestrzeni czasów w ró nych warunkach, stosował zdobycze ró nych kultur, aby swoim
przepowiadaniem szerzy or dzie Chrystusa i wyja nia je wszystkim narodom, bada je i gł biej rozumie ,
lepiej wyra a w celebracji liturgicznej i w yciu ró norodnych wspólnot wierz cych” (GS, 58). Jest zatem
wa ne, aby wzi pod uwag te kultury i respektowa ka d z nich w jej partykularyzmach. Nale y równie
przypomnie , to co napisał błogosławiony papie Paweł VI: „Rozd wi k mi dzy Ewangeli a kultur jest bez
w tpienia dramatem naszych czasów, jak był nim tak e w innych epokach. Dlatego trzeba doło y wszelkich
stara i zabiegów, eby ewangelizowa troskliwie ludzk kultur , czy raczej same kultury” (EN, 20).
Duszpasterstwo mał e stwa i rodziny wymaga szacunku dla tych elementów pozytywnych, jakie napotykamy w
ró nych do wiadczeniach kulturowych i religijnych, stanowi cych „praeparatio evangelica”. Jednak e w
spotkaniu z kulturami ewangelizacja wra liwa na wymagania ludzkiej promocji rodziny nie mo e uciec od
szczerego oskar enia uwarunkowa kulturowych, społecznych, politycznych i ekonomicznych. Rosn ca
hegemonia logiki rynku, która dławi przestrzenie i czasy prawdziwego ycia rodzinnego, równie przyczynia si
do pogł bienia dyskryminacji, ubóstwa, wykluczenia, przemocy. W ród ró nych rodzin wpadaj cych w warunki
ubóstwa ekonomicznego, z powodu bezrobocia lub zagro enia pracy albo te braku opieki społecznej i
zdrowotnej, nierzadko zdarza si , e niektórzy, nie mog c uzyska kredytu, staj si ofiarami lichwy i s
czasami zmuszeni do opuszczenia swoich domów, a nawet dzieci. W zwi zku z tym, zaleca si tworzenie
struktur ekonomicznych odpowiedniego wsparcia, aby pomóc tym rodzinom lub zdolnych do promowania
solidarno ci rodzinnej i społecznej.
92. Rodzina jest „pierwsz i ywotn komórk społecze stwa” (AA, 11). Powinna ona odkry na nowo swoje
powołanie na rzecz wspierania ycia społecznego we wszystkich jego aspektach. Trzeba, aby rodziny, poprzez
swoje stowarzyszenia znalazły sposoby oddziaływania na instytucje polityczne, gospodarcze i kulturalne, w celu
budowania bardziej sprawiedliwego społecze stwa. W tym celu nale y rozwija dialog i współprac ze
strukturami społecznymi oraz promowa i wspiera wieckich, którzy anga uj si jako chrze cijanie w
dziedzinie kulturalnej i społeczno-politycznej. Polityka musi zwłaszcza przestrzega zasady pomocniczo ci i nie
ogranicza praw rodzin. Wa ne jest w zwi zku z tym uwzgl dnianie Karty Praw Rodziny (por. Papieska Rada
do spraw Rodziny, 22 pa dziernika 1983) i Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (10 grudnia 1948). Dla

chrze cijan działaj cych w yciu politycznym zaanga owanie na rzecz ycia i rodziny powinno by priorytetem,
poniewa społecze stwo, które zapomina o rodzinie utraciło swoj otwarto na przyszło . Stowarzyszenia
rodzinne, zaanga owane we wspóln prac wraz z grupami innych tradycji chrze cija skich, maj w ród swoich
głównych celów, mi dzy innymi promocj i obron ycia i rodziny, wolno ci edukacji i wolno ci religijnej,
pogodzenia czasu pracy i czasu dla rodziny, obrony kobiet w pracy oraz ochron prawa do sprzeciwu sumienia.
Otwarto

na misj

93. Rodzina ludzi ochrzczonych jest ze swojej natury misyjna i rozwija swoj wiar w akcie przekazywania jej
innym, przede wszystkim swoim dzieciom. Sam fakt prze ywania komunii rodzinnej jest jej pierwsz form
przepowiadania. Rzeczywi cie ewangelizacja zaczyna si od rodziny, w której nie tylko przekazuje si ycie
fizyczne, ale tak e ycie duchowe. Nie nale y zapomina o roli dziadków w przekazywaniu wiary i praktyk
religijnych: s oni wiadkami powi zania mi dzy pokoleniami, stra nikami tradycji m dro ci, modlitwy i
dobrego przykładu. Rodzina formułuje si w ten sposób jako podmiot działalno ci duszpasterskiej poprzez
bezpo rednie głoszenie Ewangelii i dziedzictwa wielu form wiadectwa: solidarno ci z ubogimi, otwarcia na
ró norodno osób, ochrony stworzenia, solidarno ci moralnej i materialnej wobec innych rodzin, a zwłaszcza
najbardziej potrzebuj cych, zaanga owanie na rzecz promocji dobra wspólnego równie przez przemian
niesprawiedliwych struktur społecznych, wychodz c od terytorium, na którym si yje, praktykuj c uczynki
miłosierdzia co do ciała i co do ducha.
ZAKO CZENIE
94. Podczas tego zgromadzania my, ojcowie synodalni, skupieni wokół Papie a Franciszka, do wiadczyli my
czuło ci i modlitwy całego Ko cioła, szli my jak uczniowie z Emaus i rozpoznali my obecno Chrystusa w
łamaniu chleba przy stole eucharystycznym, w komunii braterskiej, w dzieleniu do wiadcze duszpasterskich.
Mamy nadziej , e owoce tej pracy, obecnie przekazane na r ce Nast pcy Piotra, dadz nadziej i rado wielu
rodzinom na wiecie, wytyczne dla pasterzy i pracowników duszpasterskich oraz bodziec dla dzieła
ewangelizacji. Ko cz c t relacj , pokornie prosimy Ojca wi tego, aby rozwa ył stosowno opublikowania
dokumentu na temat rodziny, aby w niej, Ko ciele domowym, coraz bardziej ja niał Chrystus, wiatło wiata.
MODLITWA DO WI TEJ RODZINY
Jezu, Maryjo i Józefie
w was kontemplujemy
blask prawdziwej miło ci,
do was zwracamy si z ufno ci .
wi ta Rodzino z Nazaretu,
uczy tak e nasze rodziny
rodowiskami komunii i wieczernikami modlitwy,
autentycznymi szkołami Ewangelii
i małymi Ko ciołami domowymi.
wi ta Rodzino z Nazaretu,
niech nigdy wi cej w naszych rodzinach nikt nie do wiadcza
przemocy, zamkni cia i podziałów:
ktokolwiek został zraniony albo zgorszony
niech szybko zazna pocieszenia i uleczenia.
wi ta Rodzino z Nazaretu,
oby przyszły Synod Biskupów
mógł przywróci wszystkim wiadomo
sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny,
jej pi kna w Bo ym zamy le.
Jezu, Maryjo i Józefie
Usłyszcie, wysłuchajcie naszego błagania.
Amen.
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