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Zajednički hod

Amoris Laetitia

Hodajmo, obitelji; nastavimo taj hod! Ono što nam je
obećano veće je nego što možemo zamisliti. Nikada ne izgubimo nadu zbog naših ograničenja, ali ni ne odustajmo
od toga da tražimo puninu ljubavi i zajedništva koje nam
je Bog obećao. (AL 325)

Zajednički hod
Polazeći od poglavljâ apostolske pobudnice Amoris laetitia, u deset videozapisa koji
sadrže svjedočanstva obitelji, Sveti Otac poziva nas na zajednički hod u ponovnom
otkrivanju obitelji kao dara, usprkos svim problemima, preprekama i izazovima s
kojima se ona danas suočava.
Uz svaki video priređen je tekstualni vodič koji omogućuje fleksibilno korištenje
bilo obiteljima bilo raznim crkvenim skupinama na razini biskupije i župe, ili u
zajednicama, pokretima i udrugama. Vodič je podijeljen na četiri dijela od kojih se
svaki može zasebno koristiti za proučavanje u obitelji ili u skupini. Zamišljen je kao
pomoć u obiteljskom pastoralu donoseći prijedloge i poticaje koji se mogu prilagoditi i mjesnom okviru.
Cilj je pomoći razmišljanju, dijalogu i pastoralnoj praksi te istodobno
pružiti pomoć, poticaj i ohrabrenje
obiteljima u njihovim svakodnevnim obvezama i izazovima (usp.
AL.4).
Jednostavnim i konkretnim izričajem apostolska pobudnica Amoris
laetitia teži zahvatiti cijelu Crkvu,
a na poseban način kršćanske obitelji. Papa Franjo savjetuje da se pobudnicu nikada ne čita na brzinu, nego strpljivim
produbljivanjem ili usredotočivanjem na teme koje čitatelja više zanimaju.

Nadam se da će svatko, kroz čitanje, osjetiti pozvanim s ljubavlju se posvetiti životu obitelji, jer one nisu
problem, one su u prvom redu prilika. (AL 7)
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1
Zaokret u ispunjavanju poslanja Crkve radi
izgradnje saveza među obiteljima
Sveti Otac
»U Crkvi, kao i u pastoralu obitelji, potrebno je započeti ‘zaokret u načinu
na koji ona ispunjava svoje poslanje’ zajedničkim hodom s obiteljima i pomoći im
da se s povjerenjem i smirenošću uhvate u koštac s izazovima s kojima se prečesto
suočavaju same.«
»Zbog toga se od cijele Crkve traži zaokret u načinu na koji ispunjava svoje poslanje. Ne
smijemo se zaustavljati na čisto teorijskom navještaju, odvojenomu od stvarnih problema osoba.« Obiteljski pastoral »mora pomoći ljudima da iskuse da je evanđelje obitelji
odgovor na najdublja očekivanja osobe: na njezino dostojanstvo i puno ostvarenje u
uzajamnosti i zajedništvu. Ne treba samo predočivati pravila nego i predlagati vrednote,
odgovarajući na potrebu za njima koja se danas uočava i u zemljama u kojima je sekularizacija uzela najviše maha.« (AL 201)

Michael i Hun Ching (Singapur)
»Prve su godine našega braka bile posebno zahtjevne jer se nismo slagali oko odgoja
djece. No, uz pomoć bračnog obogaćivanja koje je Crkva ponudila, naučili smo
komunicirati s poštovanjem, njegovati dar obitelji i donositi svakodnevne odluke
da volimo jedno drugo i našu djecu. Uključivanjem u zajednicu obitelji koje razmišljaju na isti način, neprestano se podsjećamo da smo znak Božje ljubavi, jedni
za druge.«
Glavni doprinos obiteljskom pastoralu pruža župa kao obitelj obitelji koja usklađuje
doprinose malih crkvenih zajednica, pokreta i udruga. (AL 202)
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Poticaj za razmišljanje:
Jesmo li svjesni svetog i nepovredivog značaja nas kao supružnikâ i naše obitelji?
Znamo li kao zajednica cijeniti obitelji i njihovu pastoralnu ulogu?

Prijedlog za obitelji:
Svaki član obitelji neka pronađe prigodan način poput geste, slike ili riječi kako
bi ostalima iskazao koliko svoju obitelj smatra važnom.

Prijedlog za skupine:
Potaknite nazočne parove/obitelji da se upoznaju u manjim skupinama. Razmislite
o konkretnom znaku, primjerice cvijetu, koji bi se iduće nedjelje darovao svakoj
obitelji na svetoj misi.

Molitva
Sveta nazaretska obitelji,
probudi u našem društvu svijest
o svetoj i nepovredivoj važnosti obitelji,
tom neprocjenjivom
i nezamjenjivom dobru.
Svaka obitelj neka bude dom prihvaćanja,
dobrote i mira za djecu i starije,
za bolesne i usamljene,
za siromašne i one u potrebi.
Amen.
papa Franjo
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2
Prepoznati darove braka i obitelji
Sveti Otac
»Apostolska pobudnica Amoris laetitia predstavlja poziv mladima kao i
kršćanskim obiteljima, da cijene darove braka i obitelji, te njeguju među sobom
snažnu ljubav, dobro ukorijenjenu u Kristu i ispunjenu vrednotama, kao što su velikodušnost, predanost, vjernost i strpljivost.«
Ova pobudnica […] predstavlja poziv kršćanskim obiteljima da cijene darove braka
i obitelji i čuvaju ljubav snažnom i ispunjenom vrednotama kao što su velikodušnost,
predanost, vjernost i strpljivost. Na drugome mjestu, jer pokušava sve potaknuti da budu
znakovi milosrđa i blizine tamo gdje obiteljski život nije savršen ili u njemu nema mira
i radosti. (AL 5)

Michael i Hun Ching (Singapur)
»Vjerujemo da mladi još uvijek čeznu imati obitelj, jer svi smo stvoreni na sliku
Božju. Zbog toga u njima postoji želja za odnosima ispunjenim ljubavlju.
Osjećamo da je obitelj još uvijek najbolje mjesto da ih ostvare. Međutim, to može
biti otežano zbog složenosti današnjeg svijeta u kojemu živimo.«

U današnjem svijetu cijenimo također svjedočanstvo supružnika koji ne samo da su se
dokazali u ustrajnosti, već nastavljaju zajednički projekt i čuvaju ljubav. (AL 38)
Snaga obitelji »izvire iz moći obitelji da ljubi
i pouči druge kako ljubiti. Koliko god ranjena
bila, obitelj umije uvijek sazrijevati polazeći od
ljubavi«. (AL 53)

Trebamo naći riječi, motivacije i oblike svjedočenja koja nam pomažu dotaknuti najdublje strune u mladima, tamo gdje su najsposobniji za velikodušnost, zalaganje, ljubav
pa i herojstvo, kako bismo ih pozvali da oduševljeno i hrabro prihvate izazov braka.
(AL 40)
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Poticaj za razmišljanje:
Što znači voljeti neku osobu?

Prijedlog za obitelji:
Organizirajte obiteljsku večer o temi ljubavi u kojoj će svaki član obitelji napisati ili nacrtati što znači voljeti drugu osobu. Potom svakome treba dati vrijeme
za objašnjenje napisanoga/nacrtanoga.

Prijedlog za zajednice i skupine:
U malim skupinama neka svaka obitelj/par podijeli iskustvo u kojem je doživjela/doživio iskustvo Božje ljubavi.

Molitva
Podari nam, Gospodine, da iz dana
u dan sazrijevamo u sposobnosti
iskrena gledanja, pažljiva slušanja,
istinita govorenja, da izmjenjujemo
među sobom prihvaćanje, pažnju i
ljubav, kako bi putem naše obitelji
Tvoja svjetlost mogla zasjati u mraku
svijeta.
Amen
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3
Obitelj – znak milosrđa
Sveti Otac
»Pobudnicom Amoris laetitia želim svakoga od vas ohrabriti da bude znak
milosrđa i blizine tamo gdje se obiteljski život ne ostvaruje savršeno ili se ne odvija u
miru i radosti.«
Mnogi osjećaju da poruka Crkve o braku i obitelji nije jasan odraz Isusove propovijedi
i stavova, koji je predlagao zahtjevan ideal, no pritom nikada nije propuštao pokazati
suosjećajnu blizinu krhkim osobama poput Samarijanke ili žene uhvaćene u preljubu.
(AL 38)

Michael i Hun Ching (Singapur)
»Parovi trebaju pomoć kako bi sazrijevali u odnosu i bili dobri uzori svojoj djeci. U
tome Crkva ima važnu ulogu.«
»Parovi su pokatkad nesigurni, oklijevaju i muče se u pronalaženju načina da sazriju
i odrastu. Mnogo je onih koji teže ostati na prvim stupnjevima emocionalnog i spolnog
života. Kriza bračnog para destabilizira obitelj i može, kroz rastave i razvode, izazvati
ozbiljne posljedice po odrasle, djecu i društvo, slabeći pojedinca i društvene veze.« Bračnim
krizama često se »pristupa olako i bez hrabrosti strpljivosti i razmišljanja, preispitivanja,
uzajamnog opraštanja, pomirenja i žrtve«. (AL 41)
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Poticaj za razmišljanje:
Kako živimo milosrđe unutar naše obitelji?

Prijedlog za obitelji:
Svaki član obitelji neka se potrudi učiniti gestu oprosta i prihvaćanja drugoga
člana.

Prijedlog za skupine:
Organizirati slavlje oprosta u sklopu kojega valja upriličiti pokorničko bogoslužje / sakrament pomirenja, zaključujući slavlje zajedničkim druženjem.

Molitva
Hvala, Gospodine, na tvojemu pogledu punom ljubavi, koji nam dopušta
promatrati vlastite pogreške te nam
daje želju i snagu da ih prevladamo.
Hvala ti što se osjećamo sigurnima pod
tvojim pogledom. Podaj nam sposobnost darovati taj isti pogled pun ljubavi, prihvaćanja i razumijevanja našem
supružniku, djeci, te svakom bratu i
sestri, koje susrećemo u svagdašnjici.
Amen
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Skrbiti o svakoj obitelji
Sveti Otac
»Započinjemo sada zajedničko desetomjesečno putovanje da bismo pričali
o tome kako je lijepo biti obitelj. Svatko je pozvan s ljubavlju skrbiti se o životu
obitelji, jer one nisu problem nego su uvijek dar, a u pogledu na budućnost i
prilika.«
»Savez ljubavi i vjernosti, od kojega živi nazaretska Sveta obitelj, rasvjetljuje načelo koje
oblikuje svaku obitelj te ju osposobljuje za hrvanje sa životnim povijesnim zgodama i
nezgodama. Na tom temelju sve obitelji, pa i u slabosti, mogu biti svjetlo u mraku svijeta. To nam pomaže da razumijemo obiteljski način života. Neka nas Nazaret podsjeti
što je obitelj, što zajedništvo ljubavi, što njezina ozbiljna, jednostavna ljepota i sveti, nepovrjedivi značaj; neka nam pokaže kako je sladak i nezamjenjiv odgoj u obitelji te nas
pouči u njezinoj naravnoj svrsi u društvenom pokretu.« (Pavao VI., Govor u Nazaretu,
5. siječnja 1964.) (AL 66)

Michael i Hun Ching (Singapur)
»Amoris laetitia zapravo potvrđuje ono što smo činili, kao i naša nastojanja oko
ispunjavanja roditeljske uloge, jer smo uspjeli uključiti djecu u crkvene aktivnosti
poput volonterskoga rada i misijskoga djelovanja. To nam stvarno svima pomaže
osjetiti kako je time naš život puno smisleniji.«

Poticaj za razmišljanje:
Što je lijepo u našoj obitelji, usprkos ograničenostima, naporima i poteškoćama?

Prijedlog za obitelji:
Članovi obitelji neka iskažu lijepe i pozitivne aspekte o svakom članu, kao i o
cijeloj svojoj obitelji.

Prijedlog za zajednice i skupine:
Svaki član neka iznese nešto lijepo i naglasi pozitivne aspekte svoje zajednice,
shvaćajući je kao veliku obitelj.
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Molitva
Gospodine Isuse, povjeravamo ti našu obitelj i svaku obitelj na svijetu. Nauči
nas gledati druge s obnovljenim čuđenjem kako nikada ne bismo pomislili da
ih posve poznajemo, nego da uvijek uočavamo beskrajnu ljepotu koju si stavio
u svaku osobu. Pomozi nam otkriti da ljubav ima svoje potrebe i daj nam snagu
da ih uvijek poštujemo.
Amen

Poziv na čitanje pobudnice Amoris laetitia: br. 1 do 7, br. 31 do 57.
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Obiteljska ljubav: poziv i put svetosti
Oče sveti, evo nas pred tobom.
Slavimo te i zahvaljujemo ti
na velikom daru obitelji.
Molimo te za obitelji posvećene sakramentom ženidbe.
Daj da svaki dan iznova otkrivaju primljenu milost
i, kao male kućne Crkve,
svjedoče tvoju prisutnost
i ljubav kojom Krist ljubi Crkvu.
Molimo te za obitelji suočene s teškoćama i trpljenjima,
s bolešću ili nevoljama koje samo ti znaš.
Podrži ih i posvijesti im
put posvećenja na koji ih zoveš
da iskuse tvoje beskrajno milosrđe
i pronađu nove načine za rast u ljubavi.
Molimo te za djecu i mlade.
Daj da te upoznaju i radosno se odazovu
pozivu koji si za njih predvidio.
Molimo i za roditelje, djedove i bake.
Daj da budu svjesni
da su znak Božjega očinstva i majčinstva
po brizi za djecu koju im povjeravaš u tijelu i duhu,
i po iskustvu bratstva
koje obitelj može dati svijetu.
Gospodine, učini da svaka obitelj
živi svoj poziv na svetost u Crkvi
i naviješta evanđelje
u službi života i mira,
u zajedništvu sa svećenicima,
redovnicima, redovnicama i svim vjernicima u Crkvi.
Blagoslovi Svjetski susret obitelji u Rimu.
Amen.
(Službena molitva za X. svjetski susret obitelji,
22. – 26. lipnja 2022.)
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