II etap IV Synodu Archidiecezji Łódzkiej
„Przyszłość Kościoła Łódzkiego idzie przez rodzinę”
Materiały do pracy parafialnych zespołów synodalnych, szkolnych kół
synodalnych na poziomie szkoły ponadpodstawowej oraz innych zespołów i kół
(przeznaczone na miesiąc marzec 2019 roku)

Temat II: Spojrzenie skierowane na Jezusa: powołanie rodziny (rozdział III
Amoris Laetitia)
1. Sakrament małżeństwa nie jest umową społeczną, pustym rytuałem lub jedynie
zewnętrznym znakiem zaręczyn. Sakrament jest darem dla uświęcenia i zbawienia
małżonków… (nr 72).

Co wnosi sakrament małżeństwa w życie rodziny? Jaką przewagę
w praktyce ma sakramentalne małżeństwo od związku cywilnego? Czy
wierność i świadectwo życia małżeństwa sakramentalnego jest większa od
związku cywilnego?
2. Nie można bowiem w pełni zrozumieć tajemnicy rodziny chrześcijańskiej inaczej, jak
tylko w świetle nieskończonej miłości Ojca, która objawiła się w Chrystusie, który
oddał się za nas aż do końca i żyje pośród nas (nr 59).

W jaki sposób chrześcijańskie rodziny mogą wzajemnie umacniać się
w powołaniu i wspierać w trudnych momentach?
3. Od początku miłość odrzuca wszelkie impulsy do zamykania się w sobie i otwiera się
na płodność, która ją przedłuża, wykraczając poza swoją własnej egzystencję (nr 80).

Co można by zrobić, aby młodzi małżonkowie otwierali się na nowe życie
a nie kalkulowali (czy teraz czy może później)? Jak może wyglądać
naturalne planowanie rodziny przy nieregularnym cyklu kobiety?
4. Kościół jest powołany do współpracy, poprzez właściwą działalność duszpasterską,
aby sami rodzice mogli wypełniać swoją misję edukacyjną (nr 85).

Czy kapłani są przygotowani do prowadzenia duszpasterstwa rodzin? Jakie
oczekiwania ma rodzina wobec kapłana?
5. W perspektywie Boskiej pedagogii Kościół zwraca się z miłością do tych, którzy
uczestniczą w jego życiu w sposób niedoskonały: wraz z nimi modli się o łaskę
nawrócenia, zachęca ich do czynienia dobra, do wzajemnej troski z miłością jedno
o drugie oraz do zaangażowania się w służbę wspólnocie, w której żyją i pracują
(nr 78).

W numerze 78 Adhortacji Amoris Laetitia czytamy, że osoby uczestniczące
w życiu Kościoła w sposób niedoskonały wezwani są do czynienia dobra. Czy
jest jakieś dobro, którego oni nie mogą czynić?
6. Cennym darem dla Kościoła będzie dzisiaj rozważenie wzajemnego oddziaływania
rodziny i Kościoła: Kościół jest dobrem dla rodziny, rodzina jest dobrem dla Kościoła
(nr 87).

Jakie inicjatywy podejmowane przez Kościół dla promowania rodziny są
najskuteczniejsze (podejmowane przez papieża, biskupów, parafie, rodziny
chrześcijańskie, stowarzyszenia wiernych…)?

Instrukcja:
Przed każdym pytaniem znajduje się wybrany fragment bądź fragmenty z posynodalnej
adhortacji apostolskiej Amoris Laetita, które obok treści wykładów ks. dr Arnolda
Zawadzkiego i ks. dr hab. Jana Wolskiego powinny stać się punktem wyjścia i pomocą
dla zespołu lub koła synodalnego podczas udzielania odpowiedzi na postawione pytania.
Protokół wraz z udzielonymi odpowiedziami należy niezwłocznie po spotkaniu przesłać
na adres: synod@archidiecezja.lodz.pl. Uprzejmie prosimy, aby odpowiedzi na pytania
do poszczególnych tematów przesyłać w odrębnych plikach (nie łączyć dwóch lub trzech
tematów ze sobą). Każdy z tematów przeznaczony jest na jedno spotkanie. W danym
miesiącu zatem powinny odbyć się dwa spotkania zespołu lub koła synodalnego.
W nagłówku protokołu prosimy o podanie szczegółowych danych z jakiego zespołu lub
koła napływają odpowiedzi.

