
 

 

Wstęp 

W swojej apostolskiej adhortacji Amoris laetitia - Radość miłości, papież Franciszek wyraża nadzieję, 

że rodziny oraz osoby zaangażowane we wspieranie rodzin przeczytają tę adhortację z uwagą  

i cierpliwością. Program zawarty w Radość miłości: porozmawiajmy o rodzinie, bądźmy rodziną, jest 

inicjatywą służącą promocji oraz ubogaceniu tego studium przygotowawczego, aby mieć udział  

w przygotowaniu  do Światowego Spotkania Rodzin w Dublinie w sierpniu 2018. Przygotowanie to 

składa się z szeregu elementów: 

• Radość miłości: porozmawiajmy o rodzinie, bądźmy rodziną – cykl sześciu spotkań w 

parafiach to program adresowany do parafii, w którym w przystępny i praktyczny sposób 

przybliżone są główne myśli zawarte w Amoris laetitia - Radość miłości. 

• Praktyczne pomysły świętowania rodzinnych i małżeńskich celebracji – propozycje 

szeregu inicjatyw, które łączą się ze świętowaniem w rodzinie, aby w ten sposób 

przekazać treści zawarte w Amoris laetitia - Radość miłości. 

• Wachlarz pomocy online, które będą dostępne w ciągu trwania roku przygotowawczego, 

w tym animacje dla dzieci i dorosłych, jak również dyskusje i wywiady studyjne. 

• Podręczny przewodnik, który pomoże przygotować miejscowych wolontariuszy do 

poprowadzenia programu Radość miłości: porozmawiajmy o rodzinie, bądźmy rodziną. 

Wszystkie pomoce dostępne są online na stronie: www.amoris.ie lub www.worldmeeting2018.ie. 

Skupiając się głównie na Amoris laetitia, program Radość miłości: porozmawiajmy o rodzinie, bądźmy 

rodziną odnosi się również do dwóch innych ważnych dokumentów Franciszka: Laudato si (poświęcona 

trosce o wspólny dom) oraz Evangelii gaudium (o głoszeniu Ewangelii we współczesnym świecie).  

Program Radość miłości stara się wypełnić niektóre z celów przedstawionych w dokumencie Dzielić się 

Dobrą Nowiną: Dyrektorium Duszpasterskie dla Irlandii. Dyrektorium dostrzega, że „parafia jest 

centralnym miejscem rozwoju wiary we wszystkich jego formach” (punkt 130). Dyrektorium dostrzega 

również potrzebę uwzględnienia roli wielorakich mediów w rozwoju wiary u dorosłych. „Technologia 

informacyjna oraz inne nowe i różnorodne metody komunikacji również powinny być wykorzystywane. 

Dla dorosłych, którym trudno wygospodarować więcej czasu, nauczanie na odległość może być 

pomocne” (75). Podręczny przewodnik oferuje praktyczne sposoby powoływania i formowania ludzi 

świeckich w parafiach, aby wziąć współodpowiedzialność za rozwój oraz implementację lokalnych 

inicjatyw służących rozwojowi wiary. Dyrektorium w jasny sposób wypowiada się na ten temat. 

„Trzeba koniecznie postawić na współpracę pomiędzy grupami, którą należy z całego serca zachęcać  

i wspierać” (87). W tym miejscu dyrektorium przytacza wypowiedź Benedykta XVI: „drodzy kapłani 

posługujący w parafiach, waszym zadaniem jest pielęgnować wzrost duchowy i apostolski tych, którzy 

już posługują z wielkim zaangażowaniem w parafiach. Stanowią oni główny trzon społeczności, który 

będzie działał jako zaczyn dla innych.” 

Dyrektorium uznaje również potrzebę stopniowego i zróżnicowanego podejścia do rozwoju wiary  

u dorosłych w parafiach. „Dla niektórych dorosłych, materiał wprowadzający może być wystarczający, 

podczas gdy inni mogą potrzebować głębszej teologicznej dyskusji (74).” W tym duchu, program 

zawiera szereg inicjatyw począwszy od jednorazowych wydarzeń w parafiach w związku z rodzinnymi 

celebracjami aż do konwersatorium na temat Amoris laetitia - Radość miłości. Działania mają na celu 

zaangażować jak najwięcej osób w rozwój wiary na poziomie dla nich odpowiednim, a następnie 

zaprosić ich do dalszej refleksji i rozmów na temat Dobrej Nowiny Jezusa Chrystusa. 

 

http://www.worldmeeting2018.ie/


 

 

Światowe Spotkanie Rodzin oraz związane z nim katechezy przygotowawcze dają diecezjom i parafiom 

możliwość udoskonalenia pracy na rzecz rozwoju wiary w taki sposób, który nosi w sobie możliwość 

odniesień do powszechnych ludzkich odczuć i wyobrażeń w sposób, który pozostanie na długo po 

wydarzeniu Światowego Spotkania Rodzin. 


