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W cztery soboty Wielkiego Postu zaplanowane są w naszej parafii katechezy, które głosi ks.
Mateusz Mytnik. Już wkrótce, bo 19 marca w uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP, papież
Franciszek uroczyście zainauguruje Rok Rodziny. Zbiegnie się to z 5. rocznicą ogłoszenia
adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia "O miłości w rodzinie". I to właśnie nauce Kościoła
zawartej w tym dokumencie poświęcone są wielkopostne spotkania.

  

Katecheza 1. Ks. Mateusz przybliżył nam trzy pierwsze rozdziały posynodalnej adhortacji.
Mówił o rodzinie na kartach Biblii. Omówił sytuację rodzin we współczesnym świecie, skupiając
się przede wszystkim na tych aspektach, które dotyczą europejskiego kręgu
kulturowo-społecznego. Wskazał m.in. na pogłębiający się indywidualizm, na szybkie tempo
życia, które wpływa na rezygnowanie z podejmowania trwałych decyzji, na samotność przy
jednoczesnym lęku przed "uwiązaniem" w relacji, a także na osłabienie wiary. Mówił też o
powołaniu rodziny. Podkreślając, że sakrament małżeństwa jest drogą do zbawienia i
uświęcenia człowieka.
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Katecheza 2. Ks. Mateusz omówił czwarty i piąty rozdział adhortacji, w których papież
Franciszek naucza o miłości w małżeństwie oraz o miłości, która staje się owocna, a więc o
dzieciach. Skoro słowo miłość jest słowem najczęściej używanym, ale też najczęściej
nadużywanym, ks. Mateusz zaprosił nas do poznania, czym miłość tak naprawdę jest. W
oparciu o "Hymn o miłości", zapisany w 1 Liście do Koryntian, omówił jej trzynaście cech -
począwszy od cierpliwości, a skończywszy na tym, że wszystko przetrzyma. Mówił też o
wzrastaniu w miłości, miłości namiętnej, współistnieniu obok siebie dwóch dróg powołania:
małżeństwa i dziewictwa, a także o miłości rodzicielskiej.
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Katecheza 3. Ks. Mateusz omówił szósty i siódmy rozdział adhortacji, w których papież
Franciszek pisze o perspektywach duszpasterskich dotyczących pracy z małżeństwem i
rodziną. Stąd wątki o towarzyszeniu narzeczonym w przygotowaniu do zawarcia sakramentu
małżeństwa, o towarzyszeniu młodym małżeństwom poprzez przypominanie o ich świadomym i
wolnym wyborze dokonanym w dniu ślubu, a także o przechodzeniu przez kryzysy i niepokoje.
Papież Franciszek przypomina, że przezwyciężony kryzys prowadzi do umocnienia relacji.
Niemniej do pokonywania kryzysów trzeba w chwilach spokoju nabywać umiejętności
rozmawiania, słuchania, bycia obecnym przy drugim. Z kolei przywołany siódmy rozdział
adhortacji dotyczy wychowania dzieci - zwłaszcza w wymiarze etycznym, seksualnym i w sferze
wiary.
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Katecheza 4. Ks. Mateusz omówił ósmy i dziewiąty (zarazem ostatni) rozdział adhortacji.
Papież Franciszek przypomina tu, że każde zerwane małżeństwo jest sprzeczne z wolą Bożą, i
omawia cechy małżeństwa chrześcijańskiego, które pozwalają w pełni realizować sakrament
małżeństwa - wśród nich jedność kobiety i mężczyzny, wzajemne oddanie, miłość wyłączna,
dobrowolna wierność. Zapewnia też, że osoby żyjące w związkach nieregularnych nie mogą
być wyłączane z Kościoła. W związku z tym nakreśla drogi towarzyszenia osobom żyjącym w
takich związkach. Z kolei w ostatnim rozdziale papeiż Franciszek charakteryzuje duchowość
małżeńską i rodzinną.
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