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Rodzina centrum i sercem cywilizacji miłości

Na początku Wielkiego Postu Jezus prosi o pogłębienie wiary i zachęca
do wewnętrznej przemiany: "Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże.
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię" (Mk 1, 15).

Nawrócenie nie jest wydarzeniem jednorazowym, ale procesem, który ma
trwać przez całe życie. Polega on na porządkowaniu myśli, pragnień, uczuć oraz
czynów w świetle ewangelicznych wskazań

Pierwsze jest nawrócenie w sferze myśli i pragnień. Z niego dopiero
wypływa nawrócenie w sferze słów i czynów. Dlatego zachęcam Was, Siostry
i Bracia, do udziału w rekolekcjach wielkopostnych, które odbywać się będą
w kościołach i kaplicach garnizonowych. Będą one okazją do przemyślenia: kim
jest Bóg?; kim jest drugi człowiek?; ile warte jest życie z Bogiem i odniesienie
do Jego przykazań? Z wielkopostnych przemyśleń i przeżyć wypłynie większa
motywacja do nawrócenia w działaniu. Zaprowadzenie ładu w myślach,
pragnieniach i uczuciach pomoże nam uporządkować nasze życie w każdym
wymiarze.

W okresie Wielkiego Postu pragnę Was zachęcić do refleksji na temat
małżeństwa i rodziny. Wpisuje się on w tegoroczny program duszpasterski
Kościoła w Polsce zawarty w haśle "Kościół naszym domem". Motywem
dodatkowym jest także fakt, że w czerwcu bieżącego roku w Mediolanie będzie
miało miejsce VII Światowe Spotkanie Rodzin.

Małżeństwo i rodzina są "pomysłem samego Boga". "Niedobrze jest
człowiekowi być samemu" (por. Rdz 2, 18) - czytamy już na pierwszych
stronach Pisma Świętego. W małżeństwie mężczyzna i kobieta znajdują dla
siebie dopełnienie, pomoc, akceptację i nade wszystko miłość potrzebną do
wewnętrznego rozwoju. We wspólnocie, którą tworzą, przychodzą na świat
dzieci; w niej dorastają i kształtują swój charakter. W rodzinie doznają opieki
i dożywają swoich dni starsi rodzice. Rodzina także otacza modlitwą tych,
którzy odeszli do wieczności.
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Ewangelia ukazuje Świętą Rodzinę w całym realizmie życia.
Małżonkowie - Maryja i Józef - już u początku wspólnego życia przeżyli próbę
miłości. Józef, jeszcze nieświadomy Bożego działania, chciał potajemnie
opuścić swą małżonkę w stanie błogosławionym. Boża ingerencja zapobiega
temu. Później doświadczyli oni zagrożenia życia małego Jezusa, dlatego udali
się na emigrację do Egiptu. Po powrocie do Nazaretu ciężko pracowali: Maryja
w domu, a Józef w warsztacie stolarskim. Nie omijało ich cierpienie. Pośród
tych problemów, kochając się i rozumiejąc wzajemnie, pozostali do końca
wierni Bogu.

Podobnie jest w wielu chrześcijańskich rodzinach, które mimo różnych
doświadczeń trwają w miłości wzajemnej i w wierności Bogu. Jako biskup
diecezji polowej pragnę Wam podziękować za zrozumienie i uszanowanie
prawdy o nierozerwalności małżeństwa i realizowanie jej na co dzień. Myśląc
o rodzinach żołnierzy i innych służb mundurowych, często doświadczających
rozłąki i wielu przeprowadzek, dziękuję za wierność małżeńskiej przysiędze.
Swoim pięknym życiem małżeńskim i rodzinnym udowadniacie każdego dnia,
że najważniejszymi imionami miłości są: ofiarność i poświęcenie. Prawdziwie
kocha dopiero ten, kto trwa w miłości również wtedy, kiedy jest to trudne.

Pozwólcie, że wyrażę wdzięczność w imieniu Waszych córek i synów,
którzy nie musieli dzielić miłości pomiędzy skłóconych rodziców. I nie mają
w swojej psychice śladów dotkliwych zranień, jakich doznali ich rówieśnicy
poddani bolesnemu doświadczeniu rozstania się rodziców.

Przyjmijcie wyrazy uznania za zrozumienie prawdy, że dzieci są wiosną
rodziny i społeczeństwa. Dziękuję za przyjęcie daru nowego życia, za
odpowiedzialne rodzicielstwo i za trud wychowania. Dzieci obdarzone skarbem
wiary, otoczone wielkoduszną miłością, dobrze wychowane i wykształcone - to
zdany egzamin z rodzicielskich zadań powierzonych Wam przez Boga
i przyjętych w zobowiązaniach chrzcielnych.

Błogosławiony Jan Paweł II, "papież rodziny", podczas swego
pontyfikatu przekonywał, że rodzina jest pierwszą drogą Kościoła (List do
rodzin Gratissirnam San e z okazji Roku Rodziny 1994). Jest ona centrum
i sercem cywilizacji miłości. Rodzina Bogiem silna staje się siłą człowieka
i całego narodu. Wzruszająca jest dla mnie troska, jaką od wczesnych lat
kapłaństwa Karol Wojtyła otaczał rodzinę, której sam tak wcześnie został
pozbawiony. W dzieciństwie stracił matkę, a we wczesnej młodości starszego
brata i ojca. Skoro dla niego rodzina była tak ważna, to warto zapytać siebie:
Jaka jest moja rodzina? Jakąjestem żoną, matką, córką? Jakim mężem, ojcem,
synem? Co jeszcze mogę zrobić dla tych, z którymi dzielę codzienność? Czy ich
kocham? Czy mogę kochać jeszcze bardziej? Czy z szacunkiem odnoszę się do
innych rodzin?
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Chrześcijańskie spojrzenie na małżeństwo i rodzinę spotyka się obecnie
z atakiem na skalę dotąd niespotykaną. Próbuje się zniszczyć małżeństwo jako
związek mężczyzny i kobiety. Godzi się w rodzinę jako środowisko miłości
i nowego życia. W tych okolicznościach Kościół przypomina, że tylko
nierozerwalny związek mężczyzny i kobiety, według zamysłu Stwórcy,
gwarantuje przetrwanie naszej cywilizacji, jej rozwój i przyszłość. Naucza, że
owocem miłości mężczyzny ikobiety jest nowe życie - nadzieja na wiosnę
rodziny ludzkiej. Kościół zachęca wiernych do czujności i obrony
chrześcijańskiej wizji małżeństwa i rodziny w swoich środowiskach życia
i pracy. Podkreśla, że dziś, bardziej niż kiedykolwiek potrzebne jest świadectwo
dozgonnej miłości i wierności małżeńskiej.

Drodzy Małżonkowie! Zachęcam Was do uroczystego świętowania
kolejnych rocznic zawarcia sakramentalnego związku. Niech wątpiący w sens
małżeństwa i rodziny patrząc na świadectwo pięknej miłości przekonują się, że
wierność jest możliwa.

Drodzy Księża Kapelani! Proszę, abyście w czasie tegorocznych
rekolekcji wielkopostnych podjęli tematykę małżeństwa i rodziny. Zaplanujcie
także spotkanie dla małżonków połączone z Eucharystią i z odnowieniem
małżeńskich przyrzeczeń. Zachęcajcie dzieci i młodzież, aby okazywali
wdzięczność swoim rodzicom za dar życia i wychowanie w wierze.

W naszej mundurowej społeczności mamy wiele przykładów dobrych,
świętych małżeństw: mężów i żon, którzy realizują Chrystusowy zamysł. Są też
i tacy, którzy przeżywają dramat rozbitych wspólnot małżeńskich. Nie mamy
prawa ich sądzić. Wczuwamy się w ich bóle i tęsknoty.

Kościół rozjaśnia mroki licznych ludzkich dramatów światłem słowa
Bożego, świadectwem Bożego miłosierdzia. Ludzie, którzy się rozwiedli,
zawarli nowe nie sakramentalne związki, pozostają nadal członkami Kościoła.
Kościół nie ukrywa przed nimi prawdy o obiektywnym nieładzie, jakim jest ich
sytuacja oraz o jego konsekwencjach dla życia sakramentalnego. Pragnie jednak
okazywać im swą macierzyńską troskę i ofiarować pomoc. Głosem biskupów
i kapłanów mówi im: Nie jesteście wykluczeni ze wspólnoty Kościoła;
przeciwnie jesteście wezwani, aby uczestniczyć w jej życiu.

Błogosławiony Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Familiaris
consortio zachęca żyjących w związkach niesakramentalnych do słuchania
słowa Bożego, do uczęszczania na Mszę świętą, do modlitwy oraz wychowania
dzieci w wierze chrześcijańskiej (por. nr 84). W większych parafiach, zwłaszcza
w ośrodkach miejskich, organizowane są specjalne rekolekcje i comiesięczne
spotkania. Również z inspiracji katolików świeckich pojawiają się różne
inicjatywy duszpasterskie, jak np. Wspólnota Trudnych Małżeństw "Sychar",
która skupia porzuconych małżonków, chcących z pomocą łaski Bożej
zachować wierność małżeńską również po rozwodzie.
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Wszyscy powinniśmy nieustannie zabiegać o jedność małżeństw
sakramentalnych, aby uniknąć wielu życiowych dramatów. Dlatego niepokojąca
jest społeczna akceptacja rozwodów oraz przyzwolenie społeczne, w tym także
rodziców, na wspólne mieszkanie młodych przed ślubem. Przez to tworzymy
klimat, w którym trudno jest budować nierozerwalne małżeństwo. Z tym
większą troską trzeba podjąć wysiłek, by dobrze przygotowywać młodzież do
małżeństwa - do miłości i odpowiedzialności.

Moi Drodzy!

Pozostańmy wierni chrześcijańskiej wizji małżeństwa i rodziny. Brońmy
Jej ze wszystkich sił. Niech nasze rodziny dają coraz mocniejsze świadectwo
wzajemnej miłości, służby życiu i dobrego wychowania dzieci.

Za wstawiennictwem bł. Jana Pawła II, papieża rodzin, modlę się wraz
z Wami, powtarzając jego słowa: "Boże spraw, aby Twoja łaska kierowała
myśli i uczynki małżonków ku dobru ich własnych rodzin i wszystkich ludzi na
świecie. Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w rodzinach mocne oparcie
dla swego człowieczeństwa i jego rozwoju w prawdzie i miłości. Spraw, aby
miłość umacniana łaską sakramentu małżeństwa okazywała się mocniejsza od
wszelkich słabości i kryzysów, przez jakie nieraz przechodzą nasze rodziny.
Spraw wreszcie, błagamy Cię o to za pośrednictwem Świętej Rodziny
z Nazaretu, ażeby Kościół wśród wszystkich narodów ziemi mógł owocnie
spełniać swe posłannictwo w rodzinach i poprzez rodziny".

Na czas wielkopostnej refleksji i modlitwy o świętość małżeństw i rodzin
oraz umocnienie w wierze i wzajemnej miłości, z serca błogosławię.

bp Józef Guzdek
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