II etap IV Synodu Archidiecezji Łódzkiej
„Przyszłość Kościoła Łódzkiego idzie przez rodzinę”
Materiały do pracy szkolnych kół synodalnych w szkołach podstawowych
(przeznaczone na miesiąc maj 2019 roku)

ZESTAW DRUGI
Odpowiedź na każde z pytań powinna poprzedzić lektura krótkiego tekstu Papieża
Franciszka zaczerpniętego z adhortacji Amoris Laetitia - O miłości w rodzinie.
1. „Chrześcijańscy małżonkowie są dla siebie nawzajem, dla swoich dzieci i innych

domowników, współpracownikami łaski i świadkami wiary”. Bóg wzywa ich do
przekazywania życia i opieki. Dlatego rodzina „zawsze była najbliższym
«szpitalem»”. Opiekujmy się sobą, wspierajmy się i pobudzajmy nawzajem… (…) Boża
miłość objawia się „żywymi i konkretnymi słowami, poprzez które mężczyzna i kobieta
wyrażają swoją miłość małżeńską”. Zatem dwoje są nawzajem odbiciem Bożej miłości, która
pociesza słowem, spojrzeniem, pomocą, pieszczotą, uściskiem. Dlatego też „pragnienie
tworzenia rodziny to postanowienie, by być częścią marzenia Boga, decyzja, aby marzyć
wraz z Nim, odwaga uczestniczenia w Jego budowaniu świata, odwaga tworzenia z Nim tej
historii, budowania świata, w którym nikt nie czułby się samotny” (nr 321).

Kochająca się rodzina jest szczególnym miejscem opieki, wsparcia i pocieszania.
W jakich momentach życiowych te zadania są szczególnie ważne i potrzebne?
2. Wspólnotowa droga modlitwy osiąga swoją kulminację we wspólnym udziale w Eucharystii,

zwłaszcza w kontekście odpoczynku niedzielnego. Jezus puka do drzwi rodziny, aby z nią
dzielić Wieczerzę eucharystyczną (por. Ap 3, 20). (…) W ten sposób można dostrzec głębokie
więzi między życiem małżeńskim a Eucharystią. Pokarm Eucharystii jest siłą i inspiracją,
aby przeżywać każdego dnia przymierze małżeńskie jako „Kościół domowy” (nr 318).

Niedzielna Msza Święta stanowi centrum rodzinnego życia duchowego. Co można
zrobić, by pociągnąć, ożywić, zachęcić wszystkich członków rodziny do udziału
w niej?
3. Każdego dnia można znaleźć kilka minut, aby zjednoczyć się z żywym Panem, powiedzieć

Jemu o tym, co nas niepokoi, modlić się za potrzeby rodziny, pomodlić się za kogoś, kto
przeżywa trudny okres, zwrócić się o pomoc, kochać, dziękować za życie i dobre rzeczy,
prosić Matkę Bożą, aby nas chroniła pod swym macierzyńskim płaszczem. Mówiąc krótko,
ta chwila modlitwy może uczynić rodzinie bardzo wiele dobrego (nr 318).

Jakie owoce może przynieść wspólna modlitwa całej rodziny? Czy jest ona
możliwa?
4. Podziwianie ukochanej osoby oczyma Boga i rozpoznawanie w niej Chrystusa jest głębokim

doświadczeniem duchowym. Wymaga to bezinteresownej dyspozycyjności, pozwalającej
docenić jej godność. (…) Tak więc osoba ukochana zasługuje na pełną uwagę. Jezus był
wzorem, bo gdy ktoś przychodził, aby z Nim rozmawiać, patrzył na niego z miłością (por.
Mk 10, 21) (nr 323).

Na czym polega patrzenie na ukochane osoby „oczyma Boga”?
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5. Czasami życie rodzinne staje wobec wyzwania śmierci osoby bliskiej. Nie możemy pominąć

oferowania światła wiary, żeby towarzyszyć rodzinom cierpiącym w takich chwilach
(nr 253).
Jednym ze sposobów komunikowania się z bliskimi, którzy zmarli jest modlitwa za nich.
Biblia mówi, że „modlitwa za zmarłych” jest „myślą świętą i pobożną” (2 Mch 12, 44-45)
(nr 257).

Jaką pomoc – jakie światło – niesie wiara, kiedy przychodzi nam mierzyć się
z doświadczeniem śmierci kogoś bliskiego?
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