Spotkanie 1 – rzeczywistość współczesnego życia rodzinnego
Radzenie sobie ze zmianami nigdy nie jest łatwe i dla wszystkich społeczeństw stanowi to nie lada
problem, aby przyswoić gwałtowne zmiany… Jednakże życie dziś, we współczesnym,
postmodernistycznym świecie wydaje się być naznaczone zmianami. W takim społeczeństwie łatwo o
utratę poczucia bezpieczeństwa, a samotność może iść w parze z szaleńczym tempem życia. Musimy
uczyć się podejmować dialog z nieustannie zmieniającą się ludzką rzeczywistością, aby w nowy sposób
przyjąć znaczenie życia w duchu Jezusa Chrystusa. (Dyrektorium irlandzkie, 15)
Odpowiedź z Amoris laetitia - Radość miłości na temat wyzwań stojących przed współczesnym
człowiekiem:
Jednym z powodów, dla których - po ogólnoświatowych konsultacjach - papież Franciszek napisał
dokument Amoris laetitia - Radość miłości, była wiara papieża Franciszka w ogromną mądrość każdego
człowieka: starszego, młodego, człowieka na marginesie życia czy marginalizowanego oraz tych, którzy
są w samym centrum życia Kościoła. Dotyczy to również nas zgromadzonych dzisiaj. Papież Franciszek
pisał ten dokument do każdego człowieka przynależącego do rodziny, niezależnie od tego, jaką rolę
spełnia w danej rodzinie: czy jest rodzicem, siostrą, bratem, mężem, żoną, dziadkiem, babcią. Tak, jak
my obecni tutaj.
„Mam nadzieję, że każdy, poprzez lekturę, poczuje się wezwany do troszczenia się z miłością o życie
rodzin, ponieważ one „nie są problemem, są przede wszystkim szansą.” AL 7
„Rodzina jest dobrem, bez którego społeczeństwo nie może się obejść, które musi być chronione.”
AL 44
Rodziny są ważne dla przyszłości świata oraz przyszłości Kościoła. Istnienie rodziny jest wręcz
niezastąpione, by człowiek wyrósł na zdrowego, szczęśliwego człowieka. Papież Franciszek pragnie
przekazać dobrą nowinę rodzinom, która będzie ich podtrzymywać w konkretnych realiach życia
codziennego. Papież mówi: „żadna rodzina nie spada z nieba idealnie ukształtowana.” W jakimkolwiek
nie jest kształcie, rodzina jest pierwszym miejscem, gdzie człowiek doświadcza miłości, gdzie uczy się,
że jest kochany i uczy się kochać. To doświadczenie miłości uzdalnia ludzi do budowania pozytywnego
wizerunku siebie oraz do zawiązywania wartościowych relacji.
Pragnieniem budowania trwałej relacji opartej na wyłącznej, nierozerwalnej miłości, które jest
pragnieniem wszystkich ludzi, w tym młodych, jest znakiem nadziei dla rodzin. Każdy pragnie być
kochany i chce mieć pewność, że miłość ta będzie trwać.
„Pragnienie rodziny jest stale żywe, zwłaszcza wśród ludzi młodych i motywuje Kościół” AL 1
Papież Franciszek zauważa wiele pozytywnych przejawów dzisiejszej kultury: ludzie chcą podejmować
dojrzałe decyzje oparte na tym, co uważają za właściwe, nie chcą zaś decydować w oparciu
o konformizm. W rezultacie, współczesny człowiek czuje, że lepiej panuje nad swoimi celami i czuje
się bardziej spełniony w swoim życiu.
Rozpoznanie równej godności mężczyzny i kobiety wspomaga podział ról i obowiązków w rodzinie
w dużo szerszym zakresie. To zaś pomaga odczuwać większą kontrolę nad przyszłością i daje każdemu
możliwość osiągnięcia własnych celów, jak i przyczyniać się do ogólnego dobra rodziny.
„Równa godność mężczyzny i kobiety prowadzi nas do radości, że dochodzi do przezwyciężenia
dawnych form dyskryminacji oraz że w łonie rodzin rozwija się wzajemne współdziałanie.” AL 54

Z drugiej strony wiele rysów współczesnej kultury wymierzonych jest przeciwko współczesnemu życiu
rodzinnemu, co może stanowić wyzwanie wymierzone przeciwko trwałej więzi z drugim człowiekiem.
Kiedy liczą się indywidualizm i samorealizacja, aż po brak troski o drugiego człowieka i dobro wspólne,
może to doprowadzić do osłabienia relacji rodzinnych a każdy członek rodziny będzie uważał siebie za
samotną wyspę. Ludzie mogą być bardziej zaabsorbowani samorealizacją niż tym, w jaki sposób ich
talenty i umiejętności mogą służyć osobom w rodzinie oraz innym.
„Wolność wyboru pozwala na planowanie swego życia i pielęgnowanie tego, co w nas najlepsze, ale
jeśli nie ma szlachetnych celów i dyscypliny osobistej, przeradza się w niemożność wielkodusznego
oddania siebie.” AL 33
Papież Franciszek rozpoznaje sytuacje narażające na stres dzisiejszą rodzinę, spowodowany przez brak
zatrudnienia, rytm nowoczesnego życia, brak stabilności mieszkaniowej czy ubóstwo. Takie obciążenia
mogą sprawić, że ludzie będą mniej cierpliwi względem siebie nawzajem oraz mniej zdolni do
zaspokojenia potrzeb innych, co może prowadzić do braku harmonii w rodzinie, a nawet do jej rozbicia.
Według papieża, rodziny zasługują na dobrą politykę rodzinną ze strony rządzących w dziedzinie
socjalnej, politycznej i finansowej.
„Rodzina i dom to dwie rzeczy, które wzajemnie się siebie domagają. Przykład ten pokazuje, że musimy
domagać się praw rodziny, a nie tylko praw jednostki.” AL 44
Coraz większe poleganie na mediach społecznościowych może prowadzić do tego, że ludzie zaczną
uważać, że życie i relacje międzyludzkie mogą być kształtowane i prowadzone w podobny sposób, jak
na portalach społecznościowych oraz tak, jak wyglądają wirtualne spotkania i rozmowy. Nastawienie
ukształtowane przez media społecznościowe może sprawić, że ugruntuje się rozumienie relacji
międzyludzkich jako tych, z którymi można się połączyć, rozłączyć, zablokować lub ponownie
nawiązać na swoje życzenie. Takie nastawienie nie bierze pod uwagę złożoności ludzkiej natury i relacji
międzyludzkich. Oczywiście, papież Franciszek dostrzega też pozytywy istnienia mediów
społecznościowych. Sam z nich regularnie korzysta, ale widzi też, jak bardzo młodzi ludzie są
bombardowani przez treści, które szkodzą ich rozwojowi i dojrzewaniu – treści, z którymi spotykają
poprzez kontakt z mediami społecznościowymi. Młodzi ludzie szczególnie potrzebują być
uświadamiani, jaką rolę spełniają media społecznościowe w kształtowaniu postrzegania własnej osoby.
„Sądzą, że miłość, tak jak w sieciach społecznościowych, można podłączyć lub odłączyć na żądanie
konsumenta i równie szybko zablokować.” AL 39
Dom jest pierwszym miejscem, gdzie dzieci poznają wiarę. Przekazywanie dzieciom wiary nie odbywa
się wyłącznie poprzez używane przez rodziców słowa opisujące wiarę, ale poprzez życie w domu, które
obserwują dzieci, a szczególnie poprzez sposób, w jaki rodzice wychodzą naprzeciw potrzebom osób
w rodzinie. Papież Franciszek podkreśla w tym względzie doniosłą rolę dziadków w przekazywaniu
wiary swoim wnukom.
Wizja Kościoła dotycząca miłości i małżeństwa jest dzisiaj ogromnie trafna. Wizja ta pozostanie
niezmienna, jak długo ludzie będą tęsknić za trwałą, zobowiązaną relacją miłosną. Papież Franciszek
zachęca dziś Kościół, by znalazł nowe sposoby głoszenia tej nauki w dzisiejszym świecie. Współczesny
człowiek nie przyjmie dziś tej nauki podanej wyłącznie z perspektywy autorytetu, tj. „dlatego, że tak
mówimy”! Papież Franciszek radzi, by – zamiast krytykować lub narzucić nasze zdanie – znaleźć
sposób, by przedstawić powody oraz motywację za wyborem małżeństwa i rodziny w sposób ciekawy
i przemawiający do współczesnego człowieka.

„Jako chrześcijanie nie możemy zrezygnować z proponowania małżeństwa, tylko dlatego, by nie
przeciwstawiać się aktualnej wrażliwości, by nadążać za modą lub z powodu poczucia niższości wobec
upadku moralnego i ludzkiego.” AL 35

PODSUMOWANIE
Papież Franciszek myślał o każdej osobie, pisząc Amoris laetitia - radość miłości. Dokument ten
skierowany jest do każdego, kto wyrasta z rodziny: syna, córki, żony, męża, dziadka czy babci. Każda
osoba ma swoje własne doświadczenie bycia w rodzinie. Do tego unikalnego doświadczenia
poszczególnych osób odnosi się papież w swym dokumencie.
Rodzina jest niezbędna dla przyszłości świata i Kościoła. Rodzina jest pierwszym miejscem, gdzie
każdy z nas uczy się, czym jest miłość, gdzie uświadamiamy sobie, że jesteśmy kochani oraz uczymy
się, jak odwzajemniać miłość. To niezastąpiony proces, dzięki któremu stajemy się dojrzałymi,
odpowiedzialnymi osobami.
Każdy tęskni za relacją opartą na trwałej, wyłącznej miłości. To znak nadziei dla rodzin.
Dzisiaj ludzie lubią czuć, że panują nad swoim życiem i kiedy mogą podejmować decyzje oparte o to,
co według nich jest słuszne, czują satysfakcję, w przeciwieństwie do takich sytuacji, gdy muszą
podejmować decyzje w oparciu o zasady i reguły narzucone z zewnątrz. To może prowadzić do rozwoju
dojrzałości i większego poczucia odpowiedzialności za swoje życie i swoją przyszłość.
Rozpoznanie równości kobiety i mężczyzny jest coraz większe. Jeśli ta świadomość przenika do życia
rodzinnego, prowadzi do lepszego współdzielenia ról i odpowiedzialności w rodzinie umożliwiając
ludziom czuć się bardziej odpowiedzialnymi za swoje życie.
W wielu rodzinach relacje poddane są obciążeniu psychicznemu z powodu bezrobocia, ubóstwa,
nieodpowiednich warunków mieszkaniowych i innych czynników. Papież Franciszek wzywa autorytety
polityczne i finansowe, aby przedsięwziąć kroki mające na celu poprawę bytu rodzin. Leży to w interesie
społeczeństwa.
Choć papież Franciszek dostrzega szereg korzyści, jakie wnoszą media społecznościowe, widzi
również, że zbytnie poleganie na ingerowaniu tychże mediów w nasze życie może prowadzić do
oczekiwania, że ludzkie relacje mogą być zawiadywane w podobny sposób, jak w mediach
społecznościowych – będąc wyłączanymi i przywoływanymi w jednej chwili. To prowadziłoby do
ignorowania skomplikowanej natury człowieka.
Dom jest pierwszym miejsce, gdzie dzieci poznają Boga. Rodzice przekazują wiarę nie tylko przez to,
co mówią, ale – co ważniejsze – poprzez swoje postępowanie w domu, jak i poza nim. Rola dziadków
w przekazywaniu wiary jest również znacząca.
Tak długo, jak ludzie będą tęsknić za trwałą, zobowiązaną miłością, wizja Kościoła dotycząca
małżeństwa pozostanie aktualna.

