AMORIS LAETITIA
adhortacja papieża Franciszka poświęcona miłości w rodzinie
Papież podejmuje wiele refleksji nad sytuacją rodzin w dzisiejszym świecie, w których zachęca do
docenienia daru małżeństwa i miłości rodzinnej. Rozważa w niej aktualną sytuację rodzin. Przypomina
podstawowe zagadnienia nauczania Kościoła o małżeństwie i rodzinie, ukazuje drogi duszpasterskie, które
służą zbudowaniu solidnych i trwałych ognisk rodzinnych. Porusza też kwestie wychowania dzieci,
przedstawia duchowość rodziny i jej miejsce w planie Bożym. Wchodząc w adhortację apostolską Amoris
laetitia, pragniemy rozważać i „wtulić się” w tematykę małżeńsko-rodzinną. Rozważajmy w sercu te
słowa, które będą wsparciem w naszej często trudnej jak i niekiedy brutalnej codzienności. Modlimy się
tymi słowami, na co dzień, dziękując, przepraszając i prosząc dobrego Boga o wiarę, która ukazuje nam
wciąż na nowo piękno ogniska rodzinnego.
Nowe cytaty pojawiają się na górze wypunktowanej listy.

„Rodzina, która nie szanuje i nie dba o swoich dziadków, będących jej żywą pamięcią, jest rodziną
rozbitą”.
AMORIS LAETITA, 193.
„Często jedno z małżonków nie potrzebuje rozwiązania swoich problemów, ale bycia
wysłuchanym”.
AMORIS LAETITA, 137.
„Każde z dwojga przebywa drogę osobistego rozwoju i przemiany. Podczas tej drogi miłość
celebruje każdy krok i każdy nowy etap.”
AMORIS LAETITA, 163.
„Dziadkowie często zapewniają przekazywanie wielkich wartości swoim wnukom, a wiele osób
może potwierdzić, że właśnie swoim dziadkom zawdzięcza wprowadzenie w życie
chrześcijańskie.”
AMORIS LAETITA, 192.
„Pokarm Eucharystii jest siła i inspiracją, aby przeżywać każdego dnia przymierze małżeńskie jako
<<Kościół domowy>>”.
AMORIS LAETITA, 319.
„Oprócz miłości, która jednoczy z Bogiem, miłość małżeńska jest <<największą przyjaźnią>>”.
AMORIS LAETITA, 123.
„Gdy relacje między małżonkami dobrze nie funkcjonują, zanim zostaną podjęte ważne decyzje,
trzeba się upewnić, czy każdy przeszedł proces uzdrowienia swej historii.”
AMORIS LAETITA, 240.
„Młode małżeństwa potrzebują wspólnego zadziwienia z powodu darów Bożych i wspólnego
umacniania entuzjazmu dla życia.”
AMORIS LAETITIA, 226.
„W rodzinie trzeba używać trzech słów. Chcę to powtórzyć. Trzy słowa: proszę, dziękuję i
przepraszam. Są to słowa klucze!”
AMORIS LAETITIA, 133.
„Miłość małżeńska prowadzi do zapewnienia stanu, w którym całe życie emocjonalne staje się
dobrem dla rodziny i służy życiu wspólnemu.”
AMORIS LAETITIA, 146.

„Miłość potrzebuje czasu dyspozycyjnego i bezinteresownego, który inne rzeczy stawia na drugim
planie. Potrzebny jest czas, aby rozmawiać, aby objąć siebie nawzajem bez pośpiechu, aby dzielić
się swoimi planami., ażeby wysłuchać się nawzajem, spojrzeć sobie w oczy, docenić, aby umocnić
relację.”
AMORIS LAETITIA, 224.
„Radość miłości przeżywana w rodzinach jest także radością Kościoła.”
AMORIS LAETITIA, 1.

