
 

 

Porozmawiajmy o rodzinie – cykl sześciu spotkań – konwersatoriów w parafii 

Spotkania w parafiach stanowią przygotowanie do Światowego Spotkania Rodzin, które odbędzie się  

w Dublinie 2018. Uczestnicy tego programu są zaproszeni do refleksji nad  Amoris laetitia - Radością 

miłości, dokumentem, który został przygotowany przez papieża Franciszka jako owoc dwóch synodów 

na temat rodziny oraz powszechnej debaty poprzedzającej synody. 

Program odpowiada również na wizję zarysowaną w dyrektorium duszpasterskim dla Irlandii, które 

wzywa parafie do wypracowania inicjatyw, zaangażowania osób w każdym wieku do podjęcia refleksji 

nad swoją wiarą i wynikającymi z niej implikacjami w codzienności. Na każdym spotkaniu znajdzie się 

sposobność odkrywania, w jaki sposób cele tego programu korespondują ze wspomnianym dyrektorium. 

Na każdej sesji, uczestnicy będą zaproszeni do czynnego angażowania się w proces, który z założenia 

ma być interaktywny i partycypacyjny. Uczestnicy będą wspomagani w podejmowaniu i dzieleniu się 

refleksją nad życiem rodzinnym oraz odpowiedzią  na myśli zawarte przez Franciszka w Amoris laetitia. 

Za każdym razem program wychodzi od doświadczeń osobistych i życiowych uczestniczących, od ich 

radości i trosk związanych z małżeństwem i rodziną. 

• Pierwsze i drugie spotkanie dotyczy rzeczywistości życia rodzinnego w dzisiejszym świecie. 

Badamy, w jaki sposób papież Franciszek rozpoznaje powszechne pragnienie człowieka 

dotyczące trwałej miłości; odkrywamy, w jaki sposób papież stawia wyzwanie przed nami jako 

Kościołem do bardziej skutecznego głoszenia Dobrej Nowiny o Ewangelii rodziny, która 

wychodzi naprzeciw temu pragnieniu. Zwraca uwagę na wyzwania, które stawiane są 

stabilności życia rodzinnego przez kulturę konsumpcji, oraz na fundamentalną rolę miłości 

Boga w głoszeniu przez nas trwałości miłości małżeńskiej i wynikającej z niej otwartości na 

nowe życie. 

• Trzecie i czwarte spotkanie skupia się na przeżywaniu miłości w rodzinie oraz wychowaniu 

dzieci. 

• Na spotkaniu piątym przyglądamy się temu, w jaki sposób papież Franciszek rozumie ludzką 

kruchość i słabość w dzisiejszej rzeczywistości, odkrywamy wagę docierania do wszystkich, 

niezależnie od okoliczności życia, w jakich się znajdują, a także priorytetowe miejsce dla 

miłosiernego podejścia do kruchości osób życiowo poranionych. Stawia to wyzwanie przed 

wszystkimi ośrodkami duszpasterskimi oraz rodzinami, by wychodzić do ludzi żyjących na 

marginesie życia, który papież Franciszek nazywa ‘peryferiami’. W czasie tego spotkania 

będziemy też odkrywać rolę rozeznania przy konkretnym zastosowaniu miłosierdzia. 

• W czasie ostatniego spotkania  będziemy rozważać duchowość nadziei w odniesieniu do miłości 

i małżeństwa. Spotkanie to daje możliwość przysłuchania się radom starszych małżeństw  

i czerpania z ich doświadczenia. Zawiera również praktyczną wskazówkę samego papieża 

Franciszka, w jaki sposób rodziny mogą stać się miejscem radości zmagając się  z  własną 

słabością. 

 

 


