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Dzisiaj, tzn. 5 października 2014 r., Ojciec święty Franciszek uroczystą Mszą świętą otworzy synod,
czyli zgromadzenie biskupów, które ma zająć się kwestią rodziny we współczesnym świecie. Temat obrad
brzmi: „Wyzwania duszpasterskie związane z rodziną w kontekście ewangelizacji”. W czasie
synodu Papież i biskupi podzielą się swymi doświadczeniami duszpasterskimi, związanymi z sytuacją rodziny
w poszczególnych krajach. Zagadnienie to jest na tyle ważne, że w 2015 roku odbędzie się kolejne
zgromadzenie, na którym będą przyjęte konkretne wnioski i propozycje dla duszpasterstwa rodzin.
I właśnie te propozycje, które ma przygotować synod, budzą dużo kontrowersji, prowokując liczne
dyskusje i polemiki. Wiele osób oczekuje bowiem, że
synod pozwoli osobom rozwiedzionym, żyjącym w
powtórnych związkach, na przyjmowanie Komunii świętej.
Dyskusje na ten temat wzmogły się po opublikowaniu
ankiety, poprzedzającej synod. W ramach przygotowania
do synodu Watykan rozesłał bowiem do poszczególnych
biskupów dokument z 38 pytaniami związanymi z rodziną
chrześcijańską, małżeństwem, problemami i wyzwaniami,
które stoją przed Kościołem w tym obszarze. Pojawiły się
tam pytania, które zdaniem niektórych komentatorów życia
Kościoła, mają być zapowiedzią rewolucyjnych zmian w
kwestii etyki życia małżeńskiego. Sekretariat Synodu
postawił bowiem m.in. następujące pytania:
- czy pary żyjące w separacji oraz ludzie rozwiedzeni, którzy wstąpili w ponowny związek małżeński są
rzeczywistością duszpasterską lokalnego Kościoła? W jaki sposób ochrzczeni traktują swoją nieuregulowaną
sytuacją? Czy czują się zmarginalizowani lub cierpią z powodu niemożności otrzymania sakramentów ?
- jakie pytania stanowią rozwiedzeni żyjący w nowych związkach dla Kościoła w kwestii sakramentów
Eucharystii i pojednania? Ile osób spośród znajdujących się w powyższej sytuacji prosi o te sakramenty?
Ankieta (całość jest dostępna na stronie: www.ankietafranciszka.pl), którą wypełniali duszpasterze także
naszej parafii, miała przynieść druzgocące wyniki. Większość katolików w Europie miała opowiedzieć się
przeciw zakazowi antykoncepcji, za związkami homoseksualnymi oraz uznała, że osoby rozwiedzione mają
prawo do przyjmowania Komunii św. Do dyskusji włączyli się wówczas także kardynałowie – niektórzy
popierający liberalizację nauczania Kościoła (np. kard. Walter Kasper), a inni broniący dotychczasowej
doktryny (np. kard. Gerhard Müller – prefekt Kongregacji Nauki Wiary, odpowiedzialnej za obronę czystości
wiary).
Niezależnie od dyskusji medialnych czy wewnątrzkościelnych synod o rodzinie jest jednym z
ważniejszych wydarzeń dla wspólnoty Kościoła rzymskokatolickiego. Potrzeba zatem naszej modlitwy, aby
biskupi, obradujący w Watykanie, wskazali właściwe kierunki dla rozwoju duchowości małżeńskiej i rodzinnej.
Do tej modlitwy włącza się nasza parafia. W najbliższym tygodniu będziemy sprawować specjalne Msze święte
w intencji synodu, który potrwa do 19 października i zakończy się beatyfikacją papieża Pawła VI. Msze z
formularza za zgromadzonych na synodzie będą odprawione m.in. w poniedziałek 6.10 o g. 18, a także w środę
8.10 o g. 8 i w sobotę 11.10 o g. 8. Niech także w naszych osobistych modlitwach nie zabraknie prośby o
światło Ducha Świętego dla biskupów zgromadzonych na synodzie.
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To już prawie miesiąc w naszej wspólnocie parafialnej próbujemy odnowić naszą osobistą relację z
Jezusem. Ufamy, że ten czas pomoże nam wszystkim odkryć piękno wiary w naszego Mistrza. Zależy to także
od naszego wysiłku i od tego, czy poświęcimy czas na osobistą modlitwę Pismem świętym. Poniżej
przypominamy schemat modlitwy Biblią, a także punkty do medytacji kolejnych fragmentów, ilustrujących
rozważanych przez nas kolejnych aspektów osoby Jezusa.

Schemat modlitwy Słowem Bożym:
1. Wewnętrzne wyciszenie, zawierzenie Jezusowi tego, co zabiera nam skupienie, rozprasza uwagę, niepokoi.
2. Uświadomienie sobie, że jest przede mną Jezus – Siewca, który pragnie rzucić ziarno słowa do mojego serca.
On chce do mnie mówić jak do ukochanej osoby.
3. Prośba do Ducha Świętego, aby prowadził modlitwę, kierował, oświecał, pomagał usłyszeć głos Boga. Warto
zawierzyć czas modlitwy Maryi, naszym patronom.
4. Tekst warto przeczytać dwa-trzy razy, uważnie, można spróbować wyobrazić sobie tę scenę. Następnie
rozważać konkretne gesty, słowa, uważając na to, co we mnie rodzi ta refleksja – radość, pokój, lęk,
zdenerwowanie – być może, że przez te poruszenia do mojego serca próbuje przemówić Pan Bóg. W tej
refleksji mogą pomóc punkty.
5. Refleksje, poruszenia serca, myśli, a może także postanowienia, warto na koniec zawierzyć Jezusowi,
powiedzieć Mu o tym, co się w nas zrodziło.
6. Modlitwę warto zakończyć „Ojcze nasz” lub „Chwała Ojcu”, powierzając się Bogu.

Propozycje tekstów do rozważenia w najbliższych tygodniach:
1. 5 października – temat kazania: Odrzucony – fragment do rozważenia – Łk 23,13-25.
Punkty do refleksji:
 Będę towarzyszyć Jezusowi w momencie odrzucenia przez lud. Ci, dla których przyszedł, odrzucają Go.
Nie ma przy nim najbliższych, uczniów, Apostołów – uciekli lub z lęku milczą, w odrzuceniu Jezus jest
całkowicie sam.
 Miłość Jezusa jest nieodwzajemniona. Zamiast jej lud wybiera Barabasza. Odrzucony zostaje
prawdziwy Zbawiciel, aby wybrać fałszywego zbawcę. Kogo ja wybieram w swoim życiu?
2. 12 października – temat kazania: Oblubieniec – fragment do rozważenia – Pieśń nad Pieśniami 8,5-6.
Punkty do refleksji:
 Wsłucham się w rozmowę Oblubieńca z Oblubienicą – bohaterów Pieśni nad Pieśniami, którzy
symbolizują Jezusa i każdego wierzącego. Jezus jest w nas rozkochany jak narzeczony w swojej
ukochanej.
 Oblubieniec wyznaje, że jest ze swą ukochaną od momentu poczęcia, od narodzenia. Miłość Jezusa
niesie nas od chwili naszego zaistnienia. Czy dostrzegam tę miłość w historii mojego życia?
 Miłość Boga jest zazdrosna, namiętna, silniejsza od śmierci, nic nie jest w stanie jej ugasić, osłabić.
Będę prosić Boga o doświadczenie takiej miłości.
3. 19 października – temat kazania: Nauczyciel – fragment do rozważenia – Łk 4,43-5,3.
Punkty do refleksji:
 Jezus przed nauczaniem modli się do Ojca. Jego słowa nie są tylko ludzką mądrością, rodzą się w
dialogu Ojca i Syna. Nie są doktryną, ale przesłaniem miłującego Boga do nas.
 Jezus nie naucza dla własnej chwały, lecz aby wypełnić misję Ojca. Ma On doprowadzić do Prawdy.
Czy je dążę do prawdy? A może bardziej szukam swoich korzyści, tego, co dla mnie wygodne, a nie
Jezusa i Jego woli?
4. 26 października – temat kazania: Miłość – fragmenty do rozważenia: Łk 15,11-32 oraz J 2,13-22.
Aby zrozumieć, na czym polega miłość i miłosierdzie Jezusa, warto ukazać dwa oblicza tej miłości – jedno
pełne czułości i delikatności, a drugie wymagające i wzywające do przemiany. Dlatego warto jednego dnia
rozważyć przypowieść o synu marnotrawnym, a drugiego – wyrzucenie kupczących ze świątyni Są to dwa
oblicza tej samej miłości.
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Punkty do refleksji:
a. Łk 15, 11-32
 Ojciec zostawia wolność swoim synom. Prawdziwa miłość wiąże się z wolnością, z pozostawianiem
drugiemu człowiekowi miejsca na własną decyzję, nawet jeśli jest ona sprzeczna z naszymi
oczekiwaniami. Czy kochając innych, daję im wolność?
 Ojciec czeka na swoje dziecko, wygląda go. Bóg czeka na nas, nie męczy się przebaczaniem i walką o
nasze serce. Prawdziwa miłość nie przestaje czekać, dawać szansy, przebaczać. Czy taka jest także moja
miłość?
b. J 2, 13-22
 Wypędzenie kupczących ze świątyni jest znakiem miłości – miłości do Ojca, z którego Jezus nie chce,
aby sobie kpili, ale także miłości do samych sprzedających, gdyż w ten sposób Jezus otwiera im oczy
na ich grzech i pomaga zrozumieć własny błąd. Czy dostrzegam w zachowaniu Jezusa miłość?
 Żydzi są oburzeni zachowaniem Jezusa. Mówienie prawdy oburza. Według logiki tego świata lepiej
jest milczeć i nazywać zła po imieniu. Miłość oparta o prawdę może oburzać.

„Albertynka” jako pierwsza gazeta w Polsce przedstawia relację z czuwania, jakie odbyło się na Placu
świętego Piotra w Rzymie. 4 października o g. 18 prawie 80 tysięcy ludzi przybyło, aby razem z papieżem
Franciszkiem modlić się w intencji rodzin, a szczególnie synodu. Czuwanie otworzył kard. Angelo
Bagnasco, przewodniczący Konferencji Episkopatu Włoch. Po nim uczestnicy nabożeństwa wysłuchali
świadectw: Antonio i Roberty z Beneventu – narzeczonych przygotowujących się do zawarcia ślubu,
Margherity i Marco z Novary – rodziców czworga dzieci i spodziewających się piątego oraz Antonelli i
Mikołaja z Tivoli, którzy po 6 latach separacji i kłótni przezwyciężyli kryzys swojego małżeństwa.
Następnie głos zabrał papież Franciszek, który skierował do zgromadzonych swoje przesłanie. Polskie
tłumaczenie słów Ojca św. publikujemy poniżej.

Zdjęcie osób zgromadzonych na czuwaniu z papieżem Franciszkiem w Rzymie 4 października 2014 r.
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Drodzy Bracia i Siostry! Dobry wieczór!
Wieczór okrywa już nasze zgromadzenie. Jest to pora, w której wraca
się chętnie do domu, aby zasiąść wspólnie przy jednym stole; gdy wiele jest
uczuć, wspólnego dobra, dawanego i otrzymywanego, spotkań, które
rozgrzewają serce i powiększają je. Są one jak dobre wino, które zapowiada
święto, które będziemy obchodzić, gdy dni ludzkości nie będą już znały
zachodu słońca.
Ale jest to także ciężka pora dla tego, kto spotka się twarzą w twarz ze
swoją samotnością, w obliczu gorzkiego zmierzchu marzeń i potłuczonych
planów. Dla wielu osób dni wloką się po ciemnych zaułkach rezygnacji,
opuszczenia, a nawet urazy. W wielu domach nie ma wina radości, ale raczej,
smak życia… Jedni za drugich wznosimy nasz głos we wspólnej modlitwie, modlitwie za wszystkich.
Jest to wymowne, że także w kulturze indywidualizmu, która prowadzi do zwyrodnienia i osłabienia
więzi, w każdym narodzonym z kobiety pozostaje głęboka potrzeba stabilizacji, otwartych drzwi, osoby, z którą
można byłoby spędzić życie, historii, w której do kogoś należymy. Wspólnota życia małżonków, ich otwartość
na dar życia, wzajemna troska, spotkanie i pamięć o pokoleniach, towarzyszenie we wzrastaniu, przekazywanie
wiary dzieciom… to wszystko czyni rodzinę szkołą człowieczeństwa, wnoszącą swój niezbędny wkład do
społeczeństwa sprawiedliwego i solidarnego. Im bardziej korzenie rodziny są głębokie, tym bardziej staje się
możliwe w życiu opuścić dom i pójść w dal, nie gubiąc się i nie czując się obcym w żadnym miejscu. Ten
wymiar pomaga nam zrozumieć znaczenie synodu, który jutro się rozpoczyna.
Już samo zgromadzenie się razem wokół Biskupa Rzymu jest łaską, dzięki której wspólnota biskupów
jawi się nam w drodze rozeznania duchowego i duszpasterskiego. Aby odkryć, czego Pan dzisiaj żąda od
swojego Kościoła, musimy wsłuchać się w cierpiących naszych czasów i poczuć zapach współczesnych ludzi
aż pozwolimy się przeniknąć ich radościami i nadziejami, ich smutkami i lękami. Wtedy będziemy mogli
zaproponować w wiarygodny sposób Dobrą Nowiną rodzinie.
Wiemy z Ewangelii, że jest moc, która równocześnie jest delikatnością, zdolna zwyciężyć to, co
przynosi nieszczęście i przemoc. Tak! W Ewangelii jest zbawienie, które jest w stanie wypełnić najgłębsze
pragnienia człowieka. Wobec tego zbawienia, które jest dziełem miłosierdzia Boga i Jego łaski, jako Kościół,
jesteśmy znakiem i narzędziem, sakramentem żywym i skutecznym. Oby nasza budowla nie była tylko jak
domek z kart, a pasterze nie okazali się tylko urzędnikami, na których ustach próżno szukać świeżości i woni
Ewangelii.
Wymaga to dzieło zatem naszej modlitwy. Prośmy Ducha Świętego dla ojców synodalnych przede
wszystkim o dar słuchu. Aby usłyszeli Boga, a wraz z Nim głos ludu, aby usłyszeli lud, po to by mogli
odczytać wolę Boga względem niego. Oprócz daru słuchu, wypraszajmy też dar gotowości do szczerego,
braterskiego i otwartego dialogu, który nas poprowadzi do podjęcia ciężaru odpowiedzialności duszpasterskiej
w obliczu wyzwań, jakie przynoszą zmiany, dokonujące się w naszych czasach. Pozwólmy, aby Duch Święty
napełniał nasze serca, byśmy nigdy nie utracili pokoju, ale ufali, że nie zabraknie Pana, który poprowadzi nas
ku jedności. Czyż historia Kościoła nie opowiada nam o tylu podobnych sytuacjach, w których nasi ojcowie
potrafili pokonać przeciwności z wytrwałą cierpliwością i kreatywnością?
Tajemnica tkwi w spojrzeniu – to jest trzeci dar, o który prosimy w naszej modlitwie. Jeśli bowiem
naprawdę pragniemy podjąć działania wobec wyzwań współczesności, to warunkiem nieodzownym jest
trzymać wzrok utkwiony w Jezusie Chrystusie, trwać w kontemplacji i adoracji Jego oblicza. Jeśli przyjmiemy
Jego sposób życia, myślenia, tworzenia więzi, nie będzie to trudne przełożyć pracę synodu na wskazania i
kierunki dla duszpasterstwa osób i rodzin. Za każdym razem bowiem, gdy wracamy do źródeł ewangelicznych
otwierają się przed nami nowe drogi i niewyobrażalne możliwości. Wtedy pozostaje pójść za wezwaniem
ewangelicznym: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2,5). Te słowa zawierają duchowy testament
Maryi, przyjaciółki zawsze dbającej, by nie zabrakło wina w naszym życiu. Uczyńmy te słowa naszymi.
Telefon parafii: 22 773 59 06
www. parafiazielona.waw.pl

Konto parafii: Bank Spółdzielczy w Halinowie, Filia w Wesołej-Zielonej
ul. Wspólna 22 B
05-075 Wesoła
nr rachunku: 55 801910102004000635140001

e-mail: parafiazielona@gmail.pl
e-mail ks. Łukasza: zaklukasz@wp.pl

www. parafiazielona.waw.pl

