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Fragment z listu pasterskiego biskupów metropolii górnośląskiej na rozpoczęcie Roku
Rodziny, przeznaczony na niedzielę 1 grudnia:

Rok Rodziny w naszej metropolii będziemy przeżywać pod hasłem: Rodzina Miłością Wielka.
Rodzina chrześcijańska to komunia-wspólnota osób zanurzona przez sakrament małżeństwa w
miłości Bożej i urzeczywistniająca się we wzajemnej miłości męża i żony, rodziców i dzieci. Jej
doskonałym wzorem jest Święta Rodzina z Nazaretu, którą obieramy na patrona Roku.

Obchodząc Rok Rodziny nie chcemy mnożyć nowych akcji i dzieł. Zależy nam na
przypomnieniu i pokazaniu bogactwa działań formacyjnych, profilaktycznych i terapeutycznych,
które w ramach duszpasterstwa rodzin podejmowane są w diecezji gliwickiej, archidiecezji
katowickiej i diecezji opolskiej. (...)

Przede wszystkim pragniemy jednak zachęcić Was i wszystkich ludzi dobrej woli do pogłębienia
spojrzenia na rodzinę, która jest nie tylko podstawową komórką społeczną, ale również –
zgodnie z Bożym zamysłem – właściwym środowiskiem osobowego rozwoju człowieka. Przez
umacnianie wzajemnej miłości, pielęgnowanie wierności, uczciwości i otwartości na nowe życie,
małżonkowie budują – jak powiedział św. Augustyn – „małe królestwo” i „dom Pana”. Dzieje się
tak, gdy rodzina tworzy prawdziwą wspólnotę osób, szkołę komunii człowieka z Bogiem i ludzi
między sobą; gdy służy życiu, angażuje się w dzieło rozwoju społeczeństwa, bierze czynny
udział w posłannictwie Kościoła. Wówczas staje się „Kościołem domowym”, czyli wspólnotą
dostępującą zbawienia i zdolną przekazywać zbawienie innym.

Jesteśmy przekonani, że realizacja tak rozumianego powołania do życia małżeńskiego i
rodzinnego wymaga nieustannego wsparcia łaską sakramentu Eucharystii i słowa Bożego. W
pracy duszpasterskiej zauważamy konieczność lepszego uświadomienia tej potrzeby i podjęcia
intensywniejszej pracy formacyjnej, zwłaszcza wśród dzieci, młodzieży, narzeczonych i młodych
małżonków. Chodzi o umocnienie przekonania, że sakramentalne małżeństwo i rodzina jest
skarbem, dziecko błogosławieństwem, a wzajemna miłość sensem życia.
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