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 czerwiec 2019 roku)
Temat VII: Towarzyszyć, rozpoznać i włączyć to, co kruche (rozdział VIII Amoris Laetitia)
1. Chodzi o włączenie wszystkich. Trzeba pomóc każdemu w znalezieniu jego sposobu
uczestnictwa we wspólnocie kościelnej, aby czuł się przedmiotem „niezasłużonego,
bezwarunkowego i bezinteresownego” miłosierdzia. […] Ojcowie synodalni osiągnęli
ogólny konsensus, który popieram: „By podejść duszpastersko do osób, które zawarły
małżeństwo cywilne, rozwiedzionych żyjących w nowych związkach, lub które jedynie
mieszkają razem, obowiązkiem Kościoła jest ukazanie im Bożej pedagogii łaski w ich życiu
i dopomożenie im w osiągnięciu pełni planu Boga” (nr 297).

W jaki sposób (w jakich konkretnych działaniach, postawach) wspólnoty
parafialne mogą pomagać osobom żyjącym w sytuacjach nieregularnych
w doświadczeniu bycia przedmiotem troski i miłosierdzia Boga, który wychodzi
im naprzeciw ze swoją łaską?
2. Czasami wiele kosztuje nas zrobienie w duszpasterstwie miejsca na bezwarunkową miłość
Boga. Stawiamy tak wiele warunków miłosierdziu, że ogołacamy je z konkretnego sensu
i realnego znaczenia, a to jest najgorszy sposób rozwodnienia Ewangelii. Prawdą jest, na
przykład, że miłosierdzie nie wyklucza sprawiedliwości i prawdy, ale trzeba przede
wszystkim powiedzieć, że miłosierdzie jest pełnią sprawiedliwości i najjaśniejszą
manifestacją prawdy Bożej. Dlatego też należy zawsze uznać za „nieadekwatną jakąkolwiek
koncepcję teologiczną, która ostatecznie kwestionuje wszechmoc Boga, a w szczególności
Jego miłosierdzie” (nr 311).

Jak pogodzić w duszpasterstwie „rygor” moralny z logiką włączania
opartą na bezwarunkowej miłości Boga, bez stawiania tak wielu warunków
miłosierdziu?
3. „Oblubienica Chrystusa przyswaja sobie postawę Syna Bożego, który wszystkim wychodzi
naprzeciw, nie pomijając nikogo”. Dobrze wie, że Jezus przedstawia się jako pasterz stu
owiec, a nie dziewięćdziesięciu dziewięciu. Chce je wszystkie. Wychodząc z tej świadomości
stanie się możliwe, że „do wszystkich, tak wierzących, jak i tych, którzy są daleko, dotrze
balsam miłosierdzia jako znak królestwa Bożego, które jest już obecne pośród nas” (nr 309).
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Jak zapewnić wszystkim wierzącym, w tym żyjącym w związkach
niesakramentalnych, szansę dotarcia do balsamu miłosierdzia (kwestia Komunii
sakramentalnej)?
4. Jakie inne refleksje budzi lektura rozdziału VIII?

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
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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