9.
Rodina sa môže stať svetlom vo tmách sveta
Svätý Otec
Tým istým pohľadom nežnosti a milosrdenstva, aký mal Ježiš, chce Cirkev sprevádzať rodiny, aby sa
každá rodina mohla stať pilierom evanjelizácie. Chcem vám povedať jednu vec: sviatosťou manželstva
dostáva každá rodina milosť, aby sa stala svetlom vo tmách sveta.
„Ježiš ,pozeral na ženy a mužov, ktorých stretol s láskou a nežnosťou, sprevádzajúc ich kroky
pravdou, trpezlivosťou a milosrdenstvom, keď im ohlasoval požiadavky Božieho kráľovstva´.
Tým istým spôsobom nás Pán sprevádza i dnes v našom úsilí žiť a odovzdávať evanjelium
rodiny.“ (AL 60)
„Zmluva lásky a vernosti, z ktorej žije Svätá nazaretská rodina, (...) robí [každú rodinu]
schopnou lepšie čeliť útrapám života a dejín. Na tomto základe sa každá rodina, napriek svojej
slabosti, môže stať svetlom v tmách sveta.“ (AL 66)
Kristus prostredníctvom Cirkvi udeľuje manželstvu a rodine milosť potrebnú na vydávanie
svedectva o Bohu a prežívanie života v spoločenstve.“ (AL 63)
Manželia Antonio a Angela
Voláme sa Antonio a Angela a sme z Formosy, z Taiwanu.
Antonio: Za tridsaťjeden rokov manželského života, sme zakúsili, ako milosť sviatosti manželstva,
s pomocou Ježiša, spôsobuje, že veci sa stávajú možnými.
Angela: Keď som bola mladá, povedali mi, že nebudem môcť mať deti. Nakoniec, však, máme tri deti.
Antonio: Duch Svätý mi dal silu, že som dokázal prijať rozdiely a obmedzenia nás oboch. Naučil som sa,
ako naozaj ustúpiť. Naučil som sa počúvať, byť vnímavý na pocity Angely a našich detí.
„Túžim kontemplovať živého Krista, ktorý je prítomný v toľkých príbehoch lásky, a zvolávať
oheň Ducha na všetky rodiny sveta.“ (AL 59)
„V skutočnosti však celý spoločný život manželov, celá sieť vzťahov medzi nimi, ich deťmi a
svetom, bude presiaknutá a posilnená milosťou sviatosti (...) Keď bude treba čeliť výzvam,
ktoré prídu, [manželia] nikdy nezostanú sami, odkázaní len na vlastné sily. Sú povolaní
odpovedať na Boží dar svojím úsilím, svojou kreativitou, svojou vytrvalosťou a každodenným
zápasom, a vždy budú môcť vzývať o pomoc Ducha Svätého, ktorý posvätil ich zväzok, aby sa
prijatá milosť nanovo prejavila v každej novej situácii, ktorá ich postretne. (AL 74)
Pozvanie k zamysleniu:
•

Prostredníctvom Cirkvi Pán Ježiš pozerá s nežnosťou a milosrdenstvom na každú rodinu.
Chváľme Pána za to, že nás prijíma a miluje nás takých, akí sme, so všetkými našimi
obmedzeniami a slabosťami.

Dynamika v rodine:
• Vyberme si určitú chvíľu v priebehu dňa, keď zapálime sviečku, ktorá nám pripomenie živú
Ježišovu prítomnosť v našej rodine. Môže to byť chvíľa pri jedle alebo chvíľa pri modlitbe, keď
sú manželia alebo rodina spolu.
Dynamika v spoločenstve alebo v skupine:
• Každej rodine môžeme darovať malú sviečku, ktorá sa zapáli na oltári, na ktorom je väčšia
svieca, symbolizujúca svetlo Krista, prítomného v každej domácej cirkvi.

Modlitba
Ďakujeme ti, Pane, za to, že cez lásku
môže každá rodina zjavovať svetlo tvojej prítomnosti.
Ďakujeme ti za to, že v slabosti
nás sprevádzaš s láskou a nežnosťou.
Daj, aby sme sa nikdy necítili sami,
keď čelíme ťažkostiam a výzvam,
či už veľkým alebo malým.
Daj, aby sme vedeli, ako máme odpovedať na dar tvojej milosti
naším úsilím a kreativitou,
a neúnavne sa o to pokúšali zakaždým, keď padneme.
Zvolávame dar tvojho Ducha Svätého na každú rodinu,
aby vzplanulo mnoho malých svetiel vo tmách sveta. Amen.

