KOMUNIKAT
NA ZAKOŃCZENIE SYNODU BISKUPÓW O MAŁŻEŃSTWIE I RODZINIE

Kończący się dzisiaj synod biskupów na temat małżeństwa i rodziny był
doświadczeniem jedności Kościoła i ubogacaniem się Jego różnorodnością. Kościół szczerze
zatroskany o rodzinę przypomniał światu jej niezastąpioną wartość. Zastanawiał się w jaki
sposób skutecznie chronić jej prawa w życiu społecznym, gospodarczym, politycznym i
kulturalnym.
Jesteśmy wdzięczni papieżowi Franciszkowi za jego troskę o to, by Ewangelia
Miłosierdzia Bożego dotarła do każdej rodziny. Dziękujemy, że przypomina nam, iż wciąż
aktualne jest nauczanie św. Jana Pawła II, którego sam nazwał „Papieżem rodziny”.
Wyrażamy naszą wdzięczność całej Konferencji Episkopatu Polski, która nas
upoważniła do reprezentowania Jej stanowiska. Dziękujemy wszystkim Polakom w Ojczyźnie
i poza jej granicami za modlitwę i okazywane nam wyrazy wsparcia.
Umocnieniem podczas synodalnej dyskusji była dla nas świadomość, że w Polsce jest
wiele rodzin, które z Bożą pomocą, w dobrej i złej doli, każdego dnia troszczą się o wierność
swojemu powołaniu. Teraz zaś zastanawiamy się nad tym, w jaki sposób przesłanie tego
synodu wprowadzić w życie.
Idąc za św. Janem Pawłem II, synod ten przypomniał – dostępne wszystkim
wierzącym – sposoby aktywnego uczestnictwa w życiu Kościoła. Dlatego też zapraszamy
wszystkich do regularnego uczestnictwa we Mszy Świętej, do zgłębiania Słowa Bożego.
Zachęcamy rodziny do wspólnej modlitwy i wychowania dzieci w wierze oraz zaangażowania
w życie parafii i wspierania dzieł miłosierdzia. To zaproszenie kierujemy także do osób
rozwiedzionych, żyjących w ponownych związkach cywilnych, które – choć nie przystępują
do Komunii Świętej – nie są wykluczone z Kościoła. Warto, aby szczerze rozmawiały one z
kapłanem, który pomoże im spojrzeć na ich sytuację oczyma Chrystusa Pana, w świetle
niezmiennej nauki Kościoła katolickiego.
Podczas tego synodu papież Franciszek ogłosił świętymi Zelię i Ludwika Martin,
rodziców św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Niech miłość małżeńska i rodzicielska nowych
Świętych stanie się wzorem i natchnieniem dla małżeństw i rodzin.
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