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Drodzy bracia i siostry, 
 
Kościół jest rodziną dzieci Bożych. Rodziną, w której radujemy się
z tymi, którzy się radują i płaczemy z tymi, którzy cierpią lub czują
się powaleni przez życie na ziemię. Rodziną, w której wszystkich
otacza się opieką, ponieważ w chrzcie Bóg, nasz Ojciec, uczynił
nas wszystkich swoimi dziećmi. Dlatego właśnie stale zachęcam
rodziców, aby jak najszybciej ochrzcili swoje dzieci, aby stały się
częścią wielkiej rodziny Bożej. Wszystkich trzeba zaprosić na
święto, także malutkie dziecko.  
 
Wy, drogie rodziny, jesteście ogromną większością Ludu Bożego.
Jak Kościół wyglądałby bez was? Byłby to Kościół posągów,
zimny. Bóg chce, aby każda rodzina była reflektorem, który
promieniuje radością swej miłości w świecie. Co to znaczy? Że
rodzina powinna być reflektorem, który promieniuje radością a cały
świat. Oznacza to, że spotkawszy miłość zbawiającego Boga,
staramy się słowami, albo bez nich, ukazać ją w codziennym  
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życiu oraz w najprostszych wydarzeniach dnia. 
 
A jak się to nazywa? To nazywa się świętość. Lubię mówić o świętych „z sąsiedztwa”, o wszystkich tych zwykłych ludziach,
którzy są odblaskiem obecności Boga w życiu i historii świata (por. Adhort. ap. Gaudete et exsultate, 6-7). Powołanie do
miłości i do świętości nie jest czymś zarezerwowanym dla nielicznych uprzywilejowanych. Także teraz, jeśli mamy oczy
otwarte, możemy to dostrzec wokół nas. Jest ona milcząco obecna w sercach tych wszystkich rodzin, które oferują miłość,
przebaczenie i miłosierdzie, gdy widzą, że jest to potrzebne, i czynią to cicho, bez fanfar. Ewangelia rodziny jest prawdziwie
radością dla świata, ponieważ tam, w naszych rodzinach, zawsze można znaleźć Jezusa; przebywa tam w prostocie i
ubóstwie, tak jak to czynił w domu Świętej Rodziny z Nazaretu. 

To prawda, lubię mówić, że w rodzinach musimy nauczyć się trzech słów:
„przepraszam”, „proszę” i „dziękuję”. Kiedy kłócisz się w domu, upewnij się
przed pójściem spać, że przeprosiłeś i powiedziałeś, że żałujesz. Trzeba się
pogodzić zanim zakończy się dzień. A wiecie dlaczego trzeba się pogodzić
zanim zakończy się dzień? Bo jeśli się nie pogodzisz, to następnego dnia
zimna wojna staje się bardzo niebezpieczna. Uważajcie na zimną wojnę w
rodzinie. Wiele razy jesteś wściekły i  masz pokusę, żeby zasnąć w innym
pokoju, samotnie i w odosobnieniu, po prostu zapukaj do drzwi i powiedz:
„Przepraszam, czy mogę wejść?”. Potrzebne jest spojrzenie, pocałunek,
dobre słowo... i wszystko powraca, jak było przedtem! Mówię to, ponieważ,
kiedy rodziny tak czynią, przetrwają. Nie ma idealnej rodziny; bez nawyku
przebaczenia rodzina rozwija się wadliwie i stopniowo się załamuje. 
 
Przebaczenie oznacza dawanie czegoś z siebie. Jezus zawsze nam
przebacza. Dzięki sile Jego przebaczenia również my, jeśli naprawdę tego
chcemy, możemy wybaczyć innym. Czyż nie o to się modlimy, kiedy
odmawiamy Ojcze nasz? Dzieci uczą się wybaczać, gdy widzą, że rodzice  

Małżeństwo chrześcijańskie i życie rodzinne będą pojmowane w całym ich
pięknie i atrakcyjności, jeśli będą zakotwiczone w miłości Boga, który nas
stworzył na swój obraz, abyśmy mogli oddać Mu chwałę jako ikony Jego
miłości i Jego świętości w świecie. Ojcowie i matki, dziadkowie i babcie, dzieci
i wnuki: wszyscy są powołani do znalezienia w rodzinie spełnienia miłości.
Łaska Boga pomaga każdego dnia żyć jednym sercem i jedną duszą. Także
teściowym i synowym! Nikt nie mówi, że jest to łatwe. Wiecie to lepiej ode
mnie. To jak robić herbatę: łatwo zagotować wodę, ale dobra filiżanka herbaty
wymaga czasu i cierpliwości; trzeba odstawić ją, żeby się zaparzyła! Tak więc,
dzień po dniu, Jezus rozpala nas swoją miłością, sprawiając, aby przeniknęła
całą naszą istotę. Ze skarbca Jego Najświętszego Serca wylewa na nas
łaskę, której potrzebujemy, aby uleczyć nasze słabości i otworzyć nasze
umysły i serca, byśmy się wysłuchiwali, rozumieli i przebaczali sobie
nawzajem. 
 
Przebaczenie jest szczególnym darem Boga, który leczy nasze rany i
przybliża nas do siebie nawzajem i do Niego. Małe i proste gesty
przebaczenia, ponawiane każdego dnia, są fundamentem, na którym
zbudowane jest solidne chrześcijańskie życie rodzinne. Zmuszają nas do
przezwyciężenia pychy, dystansu i zażenowania oraz do pogodzenia się. Ale
wiele razy jesteśmy rozzłoszczeni jedni na drugich i chcemy się pogodzić, ale
nie wiemy jak? Pogodzenie się wiąże się z zakłopotaniem, ale chcemy go
dokonać. Jednak nie jest to wcale takie trudne. To łatwe. Wystarczy czuły gest
i wszystko gotowe.  

St. Gianna Molla 
Patronka matek, lekarzy i nienarodzonych dzieci 

przebaczają sobie nawzajem. W ten sposób, jako jednostki i jako rodziny, uczymy się rozumieć prawdę następujących słów św.
Pawła: chociaż wszystko przemija, „miłość nigdy nie ustaje” (1 Kor 13,8). 
 
Jak uczył dobry irlandzki ksiądz, „rodzina, która razem się modli, trwa razem” i promieniuje pokojem. Dziś wieczorem dzielą ten
pokój z nami. Modlili się. Modlitwa. Modlili się razem. A kiedy słuchałem chóru, widziałem po prawej stronie pewną mamę,  
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która uczyła dziecko czynienia znaku krzyża. Pytam was:
czy uczycie dzieci czynienia znaku krzyża? Tak, czy nie?
Czy uczycie czynienia czegoś, co nie wiadomo czym jest?
Bardzo ważne, aby dzieci od pierwszych lat życia
nauczyły się właściwie czynić znak krzyża. To pierwsze
wyznanie wiary, jakiego się uczą, wiary w Ojca, Syna i
Ducha Świętego. Dziś wieczorem, zanim położycie się
spać wy rodzice zadajcie sobie pytanie: czy uczę moich
dzieci właściwego czynienia znaku krzyża? Pomyślcie, to
wasza sprawa.
Miłość Chrystusa odnawiająca wszystko jest tym, co
czyni możliwym małżeństwo i miłość małżeńską,
naznaczoną wiernością, nierozerwalnością, jednością
oraz otwartością na życie. Pytam, czy dzieci was
denerwują? Takie jest życie! Doświadczyliście, że miłość
Boga zdolna jest całkowicie przekształcić wasze
życie. Jak ważne jest nieustanne udawanie się do tego  

Czy myśleliście co by się stało w Kanie, gdyby Jezus nie uczynił cudu? Czy pomyśleliście jak paskudnie kończyć wesele o samej
wodzie? Matka Boża to zrozumiała i powiedziała do Syna: wina nie mają, a Jezus zrozumiał, że smutny były koniec wesela tylko
o wodzie.  Tak się dzieje z miłością małżeńską. Nowe wino zaczyna fermentować w okresie  narzeczeństwa, koniecznym, ale
przelotnym i dojrzewa wraz z życiem małżeńskim we wzajemnym darze z siebie, czyniącym małżonków zdolnymi, by stać się z
dwojga „jednym ciałem”. A także do otworzenia serca osobom potrzebującym miłości, szczególnie tym, którzy są sami,
opuszczeni, słabi, a będąc  bezbronnymi, często zepchnięci na dalszy plan przez kulturę odrzucenia- tę kulturę, jaką dziś
przeżywamy, odrzucającą wszystko.Wszystko, co jest nieprzydatne, odrzuca dzieci, bo irytują, odrzuca starym bo są
niepotrzebni. Tylko miłość ocala nas od tej kultury odrzucenia.   
 
Społeczeństwo – słuchajcie tego uważnie! - społeczeństwo, które nie docenia dziadków, jest społeczeństwem bez przyszłości.
Kościołowi, który nie dba o przymierze między pokoleniami, zabraknie w końcu tego, co naprawdę ważne - miłości. Nasi
dziadkowie uczą nas znaczenia miłości małżeńskiej i rodzicielskiej. Sami dorastali w rodzinie i doświadczyli miłości synów i córek,
braci i sióstr. Dlatego stanowią skarbiec doświadczenia i mądrości dla nowych pokoleń. Wielkim błędem jest nie pytanie
starszych o ich doświadczenia lub myślenie, że rozmowa z nimi to strata czasu.  

źródła prawdy i miłości, które może przemieniać nasze życie:Jezusa, który rozpoczął swoją misję publiczną na weselu. Tam, w
Kanie, zamienił wodę w nowe i słodkie wino, które pozwoliło na wspaniałe kontynuowanie radosnego świętowania.  

Ale pozwólcie, że powiem wam jeszcze jedną
rzecz. Wy, rodziny, jesteście nadzieją Kościoła i
świata! Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty stworzył
ludzkość na swój obraz, aby miała ona udział w
Jego miłości, aby była rodziną rodzin i cieszyła się
tym pokojem, który tylko On może dać. Swoim
świadectwem o Ewangelii możecie pomóc Bogu w
zrealizowaniu Jego marzenia. Możecie pomóc w
zbliżeniu wszystkich dzieci Bożych, aby wzrastały
w jedności i nauczyły się, co znaczy dla całego
świata żyć w pokoju, jak wielka rodzina. 
 
 A teraz, pod koniec naszego wieczoru, odmówimy
modlitwę tego Spotkania Rodzin. Wszyscy razem
odmówimy modlitwę oficjalną Spotkania Rodzin. 
 
 Pallative Care Unit, Nagpur, India 
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Boże nasz Ojcze, 

Jesteśmy braćmi i siostrami w Jezusie Twoim Synu, 
Jedną rodziną w Duchu Twojej miłości. 

Błogosław nam radością miłości. 
Czyń nas cierpliwymi i dobrymi, łagodnymi i hojnymi. 

Otwartymi na potrzebujących. 
Pomagaj nam żyć Twoim przebaczeniem i pokojem. 

Ochraniaj wszystkie rodziny swoją miłosną opieką, szczególnie tych, 
za których teraz się modliwy: 

(W chwili ciszy powierzamy członków rodzin i innych z imienia) 
Przymnóż nam wiary, 

Wzmocnij naszą nadzieję, 
Zachowaj nas bezpiecznie w Twojej miłości, 

Czyń nas zawsze wdzięcznymi za dar życia, który dzielimy. 
Oto prosimy, przez Chrystusa Pana naszego. 

Amen 
Maryjo, Matko i Przewodniczko, módl się za nami. 
Świety Józefie, ojcze i opiekunie, módl się za nami. 

Święci Joachimie i Anno, módlcie się za nami. 
Święci Ludwiku i Zelio Martin, módlcie się za nami. 

 

OFICJALNA MODLITWA RODZINNA NA 
ŚWIATOWE SPOTKANIE RODZIN 
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