Dopis papeže Františka všem rodinám
Drahé rodiny,
stojím na prahu vašeho domova, abych s vámi hovořil o jednom setkání, které se,
jak známo, bude konat letos v říjnu ve Vatikánu. Jde o mimořádné valné zasedání
biskupské synody svolané proto, aby se prodiskutovalo téma „Pastorační výzvy
pro rodinu v rámci evangelizace“. Právě dnes je církev povolaná hlásat
evangelium tím, že čelí i novým pastoračním potřebám, které se týkají rodiny. Do
tohoto významného setkání je zapojen celý Boží lid, biskupové, kněží, zasvěcené
osoby a věřící laici z místních církví na celém světě. Všichni se na jeho přípravě
aktivně podílejí konkrétními připomínkami a nepostradatelným přínosem modliteb.
Více než kdy jindy je podpora modlitby nezbytná a důležitá zejména z vaší strany,
drahé rodiny. Toto synodní zasedání se totiž bude zvlášť věnovat vám, vašemu
povolání a poslání v církvi a společnosti, problémům manželství, života rodiny,
výchovy dětí a roli rodin v poslání církve. Takže vás prosím, abyste intenzivně
prosili Ducha Svatého, aby dal světlo synodním otcům a aby je vedl v jejich
náročném úkolu. Jak víte, po tomto mimořádném synodním zasedání bude po
roce následovat řádné zasedání, které je pokračováním v tématu rodiny. V této
souvislosti se ve Filadelfii v září 2015 uskuteční i Světové setkání rodin. Modleme
se tedy všichni společně, aby těmito událostmi církev vykonala opravdovou cestu
rozlišování a osvojila si odpovídající pastorační prostředky, aby rodinám pomohla
čelit současným výzvám ve světle a síle, vycházejících z evangelia.
Tento dopis vám píšu v den, kdy se slaví svátek Uvedení Páně do chrámu.
Evangelista Lukáš vypráví, že Panna Maria a svatý Josef v souladu s Mojžíšovým
zákonem přinesli do chrámu dítě, aby je obětovali Hospodinu, a že dva staří lidé,
Simeon a Anna, pohnuti Duchem Svatým, jim šli vstříc a poznali v Ježíši Mesiáše
(srov. Lk 2,22-38). Simeon ho vzal do náručí a děkoval Bohu, protože konečně
„uviděl“ spásu; Anna přes pokročilý věk najde novou sílu a začne všem vyprávět o
dítěti. Je to nádherný obraz: mladí rodiče a dvě staré osoby se setkají díky Ježíši.
Ježíš opravdu umožňuje setkání a sjednocení generací! On je nevyčerpatelný
pramen takové lásky, která překonává každou uzavřenost, osamělost a zármutek.
Na vaší rodinné cestě sdílíte mnoho krásných okamžiků: jídlo, odpočinek, domácí
práce, zábavu, modlitbu, cestování a poutě, skutky solidarity… Ovšem, chybí-li
láska, chybí radost. A tu pravou lásku nám dává Ježíš: nabízí nám své Slovo,
které nám poskytuje světlo na naší cestě; dává nám chléb života, který je nám
oporou při každodenní námaze na naší cestě.
Drahé rodiny, vaše modlitba za biskupskou synodu bude vzácným pokladem,
který obohatí církev. Děkuji vám a prosím vás i o modlitby za mne, abych mohl
sloužit Božímu lidu v pravdě a lásce. Ať vás všechny stále provází ochrana
blahoslavené Panny Marie a svatého Josefa a pomáhá vám, abyste kráčeli
sjednoceni v lásce a vzájemné službě.
Ze srdce prosím o Boží požehnání pro každou rodinu.
Ve Vatikánu 2. února 2014, Slavnost Uvedení Páně do chrámu
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