Spotkanie 2 – Chrześcijańska wizja rodziny
„Katolicka wizja dąży do podtrzymania i wzmocnienia zdolności człowieka do odkrywania znaczenia
życia w kontekście Bożej miłości. Takie rozumienie znaczenia bycia człowiekiem potwierdza ludzką
godność jako osoby, jednocześnie zaś wspiera go w jego relacji do Boga i drugiego człowieka.” (Share
the Good News, 28).
Odniesienie do dokumentu – W perspektywie Bożej wszystko wygląda inaczej
Papież Franciszek wybrał życie w celibacie. Nie jest żonaty i nie ma dzieci. Ma jednak rodzinę –
rodziców, rodzeństwo, bratanków i siostrzeńców oraz innych krewnych. Każdy z nas należy do jakiejś
rodziny. Żyje w konkretnej rzeczywistości rodzinnej, takiej lub innej. Intencją papieża Franciszka było
to, by dokument Amoris laetitia – radość miłości obejmował każdego człowieka. A jednak papież
wyszczególnia unikalną i niezastąpioną rolę kochających rodziców i ich dzieci. Naszym obowiązkiem,
według papieża, jest to, by dzieci przychodziły na świat w klimacie otwartości i troskliwej pomocy,
dzięki któremu będą mogły dojrzewać i rozwijać się jako wolne, dojrzałe osoby - tak, jak my uzdolnione do realizacji swoich niepowtarzalnych zadań.
„każdy, kto chce założyć na tym świecie rodzinę, która będzie uczyła dzieci radości z każdego działania
dążącego do przezwyciężenia zła – rodzinę ukazującą, że Duch Święty żyje i działa – spotka się z naszą
wdzięcznością i uznaniem (…)” AL 77
Papież Franciszek afirmuje wartość małżeństwa sakramentalnego, które jest trwałe wierne i otwarte na
dzieci. Małżeństwo sakramentalne ma sens, gdy wierzymy w Dobrą Nowinę, że Bóg jest miłością, Bóg
kocha każdego z nas miłością bezwarunkową oraz że Bóg pragnie, byśmy stali się osobami zdolnymi
kochać innych oraz kochanymi przez innych. W innym przypadku ideał małżeństwa jako trwałej,
wyłącznej, zobowiązanej i miłosnej relacji może wydać się suchą i daleką od życia doktryną.
„Związek, który krystalizuje się w obietnicy małżeństwa na zawsze, jest czymś więcej niż formalnością
społeczną czy pewną tradycją, bo ma swoje zakorzenienie w spontanicznych skłonnościach człowieka.”
AL 123
Bóg kocha nas bez względu na wszystko! Miłosierdzie Boga obejmuje z miłością każdego, niezależnie
od tego, kim jest i co uczynił w swoim życiu. W naszym świecie wielu ludzi przywiązanych jest do
trosk o rzeczy materialne: ile zarabiamy, co posiadamy i jakie zajmujemy stanowisko. Są to rzeczy,
których obecność w naszym życiu da się natychmiast odczuć w sposób namacalny. W porównaniu
z nimi relacja z Bogiem miłości może wydać się mało istotna, gdyż spotkanie z Nim ma miejsce głęboko
w ludzkim sercu, a pielęgnowanie relacji z Nim wymaga czasu.
Bóg jest Ojcem, Synem i Duchem Świętym, komunią miłości. Jako osoby stworzone na obraz Boży,
jesteśmy stworzeni, by żyć w relacji, by kochać i być kochanym. To jest zapisane w naszym DNA!
Potrzebujemy rozwijać relację z Ojcem, Synem i Duchem Świętym głęboko w naszych sercach, by
w pełni żyć tą prawdą, poprzez refleksję i dialog z Bogiem.
„Trójjedyny Bóg jest komunią miłości, a rodzina jest jej żyjącym odzwierciedleniem.” Al 11
W tym kontekście, Sakrament Małżeństwa nie jest jedynie umową społeczną. W tym publicznym znaku
wyraża bowiem wzajemne zobowiązanie małżonków. Poprzez ten Sakrament małżonkowie otrzymują
łaskę, by wspomagać ich w małżeństwie. Kiedy małżonkowie zobowiązują się do miłosnej relacji na
całe życie mając świadomość, że nie tylko wspiera ich cała rodzina i przyjaciele, ale również łaska Boża,

może być to - u samych początków wspólnej drogi - źródłem jeszcze większej siły. Ich wspólne życie
jako męża i żony, a także więzi rodzinne, jakie tworzą ze swoimi dziećmi oraz ze światem wokół nich,
będzie przesiąknięte i wzmocnione poprzez łaskę sakramentu.

„Małżeństwo

to cenny znak, bo „kiedy mężczyzna i kobieta zawierają sakrament małżeństwa, Bóg
niejako «odzwierciedla się» w nich, nadaje im własne rysy i niezatarty charakter swojej miłości.
Małżeństwo jest ikoną miłości Boga do nas.” AL 121
Rodziny, które zobowiązują się do wierności, stabilności i miłości są latarnią miłości Bożej w świecie.
Papież Franciszek mówi, że każda rodzina, pomimo swoich słabości, może być światłem dla świata.
Bóg jest najwyższym Stworzycielem całego życia. Bóg stworzył ludzi na swój własny obraz
i podobieństwo. Ideał miłości małżeńskiej, jaki przedstawia papież Franciszek, to miłość, która zawsze
pozostaje otwarta na dar dzieci i wydobywa małżonków poza nich samych. Prawdziwa miłość otwiera
się zawsze na innych, nigdy się na nikogo nie zamykając. Małżeństwo, które przekazuje życie jest
żyjącym obrazem Boga, źródła wszelkiego życia.
„Żaden związek niepewny lub zamknięty na przekazywanie życia nie zapewnia nam przyszłości
społeczeństwa.” Al 52
Papież Franciszek pochwala rodziny, które troszczą się o bliskich w podeszłym wieku, czasami pomimo
wysiłku, jaki może spoczywać na innych członkach rodziny. Takie rodziny doświadczają tego, że życie
ludzkie jest święte na każdym etapie. Papież wzywa Kościół, by wspomagał i wspierał rodziny
opiekujące się osobami starszymi. Papież Franciszek dostrzega również rodziny, które otaczają opieką
osoby wymagające szczególnej troski. One także świadczą o tym, że każde życie ludzkie jest wartością.
Czynią to poprzez ‘towarzyszenie tajemnicy kruchości życia ludzkiego’. ‘Podziw budzą rodziny, które
z miłością przyjmują trudną próbę realizowania rodzicielskiej miłości wobec dziecka ze szczególnymi
potrzebami… Jeśli rodzina, w świetle wiary, akceptuje obecność osób, które wymagają szczególnej
troski, będzie ona potrafiła rozpoznać i zabezpieczyć wartość każdego ludzkiego życia, z jego
szczególnymi potrzebami, prawami i możliwościami.’
„Szczególne uznanie należy się stowarzyszeniom i ruchom rodzinnym, które działają na rzecz osób
starszych, na polu duchowym i socjalnym. Docenienie końcowej fazy życia jest dziś tym bardziej
konieczne, im bardziej próbuje się na różne sposoby oddalić chwilę zgonu.” AL 48
Podczas, gdy Kościół podtrzymuje ideał małżeństwa jako trwałego zobowiązania pomiędzy mężczyzną
i kobietą, dostrzegamy, że istnieją inne związki, w których osoby wspierają się wzajemnie. Papież
Franciszek zachęca nas, by nie wykluczać takich osób, lecz towarzyszyć im z miłością, troską
i wsparciem.
Jezus nieustannie okazywał troskę i współczucie dla rodzin w ciągu swojego ziemskiego życia. Jego
Ewangelia Rodziny nie była zbiorem abstrakcyjnych pojęć i odniesień, ale raczej konkretnym źródłem
pocieszenia i towarzyszenia każdej rodzinie, w szczególności tej, która doświadczała trudności. Na
przykład:
• usłużył nowożeńcom w dniu ich ślubu, podczas wesela w Kanie Galilejskiej;
• odwiedził chorą teściową Piotra;
• okazał współczucie, gdy dowiedział się o śmierci w domach Lazarusa i Jaira;
• odpowiedział na lament wdowy z Nain, której umarł syn;
• usłyszał usilne prośby ojca, którego dziecko chorowało na epilepsję.

„Przymierze miłości i wierności, którym żyje Święta Rodzina z Nazaretu, rzuca światło na zasadę, która
nadaje kształt każdej rodzinie i pozwala jej lepiej radzić sobie ze zmiennymi kolejami życia i historii.
Na tym fundamencie każda rodzina, także w swojej słabości, może stać się światłem w mroku świata.”
AL 66
Jezus również potwierdził nierozerwalność małżeństwa w słowach: ‘Co Bóg złączył, człowiek niech nie
rozdziela’. (Mt 19:6). Jednakże, Jezus zawsze głosił Ewangelię Miłosierdzia i dlatego nikt nie był
pozbawiony Jego miłości. Papież Franciszek wzywa, by Kościół towarzyszył i służył rodzinom, tak, jak
to czynił Jezus, również nie zapominając o małżeństwa rozbitych oraz tych osobach, które są w innych
związkach niż sakramentalne.
W centrum szaleńczego pędu życia w obecnych czasach, czułość jest istotną wartością w życiu
rodzinnym. Obraz dziecka śpiącego w ramionach matki po nakarmieniu, jaki znajdujemy w jednym
z psalmów, jest konkretnym obrazem miłości Boga do człowieka. Ten obraz promieniuje miłością
i czułością. Bóg patrzy na nas nieustannie z taką czułą miłością! W tym momencie Bóg patrzy na nas
tutaj obecnych i jest to spojrzenie pełne miłości. W życiu rodzinnym, spojrzenie z miłością wyraża
wszystko. Wyobraźcie sobie spojrzenie z miłością w życiu rodzinnym i z drugiej strony, spojrzenie
pełne pogardy lub potępienia, a nawet jeszcze gorszą sytuację, kiedy ludzie nie patrzą sobie w oczy.
„Na horyzoncie miłości, centralnej dla chrześcijańskiego doświadczenia małżeństwa i rodziny,
wyróżnia się również inna cnota, często zapominana w obecnych czasach relacji burzliwych i płytkich:
czułość.” AL 28
Nie ma idealnej rodziny, ale wiele rodzin to wspaniałe rodziny. Rodziny tworzą wymagającą mozaikę,
na którą składają się różne rzeczywistości ze swoimi radościami i nadziejami oraz problemami. Papież
Franciszek nalega, by wszystkie rodziny, niezależnie od ich kształtu, były otoczone Bożą miłością,
niezależnie od ich kształtu i doświadczenia życiowego. Jednocześnie nie powinniśmy utracić
świadomości, że wielkie wartości chrześcijańskiego małżeństwa i rodziny odpowiadają tęsknotom,
które wpisane są w ludzką egzystencję.
„Dziękuję Bogu, ponieważ wiele rodzin, które wcale nie uważają się za doskonałe, żyje w miłości,
realizując swoje powołanie i rozwija się, pomimo że wiele z nich upada na swej drodze. Na podstawie
refleksji synodalnych nie można stworzyć stereotypu rodziny idealnej, ale stawiający wyzwania kolaż,
składający się z wielu różnych rzeczywistości, pełnych radości, dramatów i marzeń.” AL 57

PODSUMOWANIE
Ojciec, Syn i Duch Święty to Trójca Święta. Bóg jest trójjedynym Bogiem, komunią miłości. Jesteśmy
stworzeni na obraz Boga, stąd jesteśmy powołani do relacji - do kochania i bycia kochanym. Bóg kocha
każdego z nas w sposób bezwarunkowy. Bóg ciągle patrzy na nas z miłością.
Każdy należy do jakiejś rodziny jako siostra, brat, małżonek, dziadek, babcia, syn, córka czy rodzic.
W Amoris Laetitia – Radość miłości, papież Franciszek odnosi się do każdej osoby, która dzieli miłość
w rodzinie. Spośród nich podkreśla znaczenie rodziców i ich dzieci jako tych, którzy mają istotne
znaczenie dla przyszłości świata oraz przyszłości Kościoła.
Papież potwierdza wartość małżeństwa sakramentalnego. Mężczyzna oraz kobieta, którzy zobowiązują
się do trwałej, wyłącznej, miłosnej relacji przez całe życie oraz są otwarci na dar nowego życia swoich
dzieci, stanowią ikonę nieskończonej miłości Boga do każdego z nas.

W sakramencie małżeństwa małżonkowie otrzymują łaskę, która podtrzymuje ich w realizacji
zobowiązania trwającego do końca życia.
Ideał nierozerwalności i wyłączności jest przeciwny kulturze świata, który ceni sobie rzeczy materialne
i gdzie szybko przechodzi się od jednego celu do innego.
Podczas, gdy wiemy, jaki jest chrześcijański ideał rodziny, jesteśmy świadomi, że nie ma idealnej
rodziny. Jest za to interesująca mozaika różnych rzeczywistości. Niezależnie od ich kształtów, wszystkie
rodziny otoczone są Bożą miłością.
Miłość i miłosierdzie Boga obejmuje wszystkich, kimkolwiek są i cokolwiek uczynili. Papież
Franciszek wzywa nas, by wychodzić do wszystkich rodzin z troską, współczuciem i wsparciem.
Wiele historii w Ewangelii opowiada o otwartości Jezusa na rodziny, szczególnie te, które doświadczały
trudności: wesele w Kanie Galilejskiej, teściowa Piotra; wdowa z Nain, ojciec dziecka cierpiącego na
epilepsję. Nikt nie był pozbawiony Jezusowej miłości i miłosierdzia.
Papież Franciszek wzywa rodziny do pogłębiania cnoty czułości poprzez postępowanie względem siebie
nawzajem z delikatnością, jaką Jezus okazywał otaczającym Go osobom.
Rodziny są darem dla Kościoła, który jest ‘rodziną rodzin’.

