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 maj 2019 roku)

Temat V: Niektóre perspektywy duszpasterskie (rozdział VI Amoris Laetitia)
1. Ewangelia rodziny jest radością, która „napełnia serce i całe życie”, ponieważ w Chrystusie

jesteśmy „wyzwoleni od grzechu, od smutku, od wewnętrznej pustki, od izolacji” („Evangelii
gaudium”, 1). W świetle przypowieści o siewcy (por. Mt 13, 3-13), naszym zadaniem jest współpraca
w siejbie: reszta jest dziełem Boga (nr 200).

Jak wybrać i formować osoby towarzyszące narzeczonym i małżonkom w kształtowaniu
życia opartego na Ewangelii rodziny?
2. Duszpasterstwo przedmałżeńskie i duszpasterstwo małżeństw powinny być przede wszystkim
duszpasterstwem więzi, gdzie wnoszone są elementy, które pomagają zarówno w dojrzewaniu
miłości, jak i w przezwyciężaniu chwil trudnych (nr 211).

Jak powinno wyglądać przygotowanie dalsze i bliższe narzeczonych, aby ich formacja
prowadziła do budowania więzi opartej na Chrystusie a nie była tylko kursem dla
narzeczonych?
3. Równocześnie w przygotowaniu narzeczonych należałoby potrafić im wskazać miejsca i ludzi,
konsultorów lub dyspozycyjne rodziny, do których mogliby się zwrócić, aby szukać pomocy, gdy
pojawiają się trudności. Nigdy nie wolno jednak zapominać o zaproponowaniu sakramentu
pojednania (nr 211).

Gdzie narzeczeni powinni szukać pomocy w formacji duchowej lub w chwili pojawienia
się trudności?
4. (…) sakrament (małżeństwa) to nie tylko jakiś moment, który potem staje się częścią przeszłości
i wspomnień, ale wywiera on swój wpływ na całe życie małżeńskie w sposób trwały. Prokreacyjne
znaczenie seksualności, język ciała i gesty miłości przeżywane w historii pary małżeńskiej stają się
„trwałą kontynuacją języka liturgii” a „życie małżeńskie poniekąd staje się liturgią” (nr 215).

Jak pokazać wielkość sakramentu małżeństwa w bezpośrednim przygotowaniu do
sprawowania obrzędu?
5. Podjęcie wspólnej drogi oznacza przejście przez różne etapy, które wymagają wielkodusznego
daru z siebie: od początkowej fascynacji charakteryzującej się pożądaniem zdecydowanie
zmysłowym, przechodzi się do potrzeby drugiej osoby, odczuwanej jako część swego życia. Stąd
przechodzi się do zasmakowania we wzajemnej przynależności, następnie do pojmowania całego
życia jako projektu obojga, do zdolności przedkładania szczęścia drugiej osoby ponad swoje
potrzeby i radości, postrzegania swego małżeństwa jako dobra dla społeczeństwa (nr 220).
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Jak powinno wyglądać duszpasterstwo młodych małżeństw? Jak im towarzyszyć
w kształtowaniu duchowości małżeńskiej?
6. Towarzyszenie powinno zachęcać małżonków, by byli hojni w przekazywaniu życia. „Zgodnie
z charakterem osobowym i w pełni ludzkim miłości małżeńskiej, właściwym sposobem planowania
rodziny jest wzajemny dialog między małżonkami, pozwalający uzgadniać decyzje, poszanowanie
okresów płodnych oraz uszanowanie godności współmałżonka. W tym sensie powinny być
ponownie odkryte encyklika „Humanae vitae” (por. n. 10-14) i adhortacja apostolska „Familiaris
consortio” (por. n. 14; 28-35), aby wzbudzić gotowość do prokreacji w przeciwieństwie do
mentalności, która jest często wroga życiu […] (nr 222).

Jakie trudności napotykają małżonkowie w podejmowaniu tematu seksualności
i rodzicielstwa? Czy i gdzie mogą (powinni) szukać wsparcia i odpowiedzi na nurtujące
ich pytania w sferze seksualnej wypływającej z nauki Kościoła?
7. Ojcowie synodalni wskazali, że „pierwsze lata małżeństwa są okresem niezmiernie istotnym
i ważnym, podczas którego małżonkowie wzrastają w świadomości wyzwań i znaczenia małżeństwa.
Stąd wynika potrzeba towarzyszenia duszpasterskiego, które trwałoby po celebracji sakramentu
(por. „Familiaris consortio”, część III). Bardzo wielkie znaczenie okazuje się mieć w tym
duszpasterstwie obecność doświadczonych małżeństw. Parafia jest uważana za miejsce, w którym
doświadczone pary mogą służyć młodszym, z ewentualnym współudziałem stowarzyszeń, ruchów
kościelnych i nowych wspólnot. Trzeba zachęcać małżonków do fundamentalnej postawy przyjęcia
wielkiego daru dzieci. Trzeba podkreślić znaczenie duchowości rodziny, modlitwy i uczestnictwa
w niedzielnej Eucharystii, zachęcając pary do regularnego spotykania się w celu krzewienia
rozwoju życia duchowego i solidarności w konkretnych potrzebach życiowych. Wspomniano, że
liturgie, nabożeństwa i Eucharystia sprawowane dla rodzin, zwłaszcza w rocznicę ślubu, mają
istotne znaczenie dla promowania ewangelizacji przez rodzinę” (nr 223).

Na czym miałoby polegać towarzyszenie młodym małżeństwom przez doświadczone
małżeństwa? W jakiej formie i w jakim zakresie? Jak miałaby wyglądać współpraca
z kapłanami?
8. (…) szczególne rozeznanie jest niezbędne do duszpasterskiego towarzyszenia osobom żyjącym
w separacji, rozwiedzionym i opuszczonym (…) (nr 242).

Jak duszpastersko zatroszczyć się o osoby żyjące w sytuacjach kryzysowych? Jak pomóc
rodzinom, które utraciły swoich bliskich?

Instrukcja:
Przed każdym pytaniem lub pytaniami 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
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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.
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