Rodzina szkołą choroby i cierpienia
10.06.2015
Katecheza wygłoszona przez papieża Franciszka
podczas audiencji generalnej
Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!
Kontynuujemy katechezy o rodzinie. W tej katechezie chciałbym dotknąć aspektu bardzo
częstego w życiu naszych rodzin, jakim jest choroba. Jest to doświadczenie naszej
kruchości, które przeżywamy głównie w rodzinie, począwszy od dzieciństwa, a następnie
zwłaszcza jako osoby starsze, kiedy pojawiają się problemy fizyczne.
W ramach więzi rodzinnych, choroba ludzi, których kochamy znoszona jest z pewnym
większym cierpieniem i bólem. To miłość sprawia, że odczuwamy owo „więcej”. Wiele
razy ojcu czy matce trudniej znosić cierpienie syna lub córki, niż własne cierpienie.
Można powiedzieć, że rodzina zawsze była „szpitalem” najbliższym człowieka. Także dziś
w wielu częściach świata szpital jest przywilejem dla nielicznych, a często bywa daleko.
To matka, ojciec, bracia i siostry, babcie zapewniają opiekę i pomagają w wyleczeniu.
Wiele stron Ewangelii opowiada o spotkaniach Jezusa z chorymi i Jego trudzie, aby ich
uzdrowić. Przedstawia się On publicznie jako ten, który walczy z chorobą i który
przyszedł na to, aby uzdrowić człowieka od wszelkiego zła, cierpienia na ciele i na duchu.
Doprawdy poruszająca jest ewangeliczna scena, ledwie wspomniana w Ewangelii św.
Marka: „Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych
i opętanych”(1, 32). Gdy myślę o wielkich współczesnych miastach, zastanawiam się,
gdzie są drzwi, przed które można przynieść chorych, mając nadzieję, że zostaną
uzdrowieni! Jezus nigdy nie unikał ich leczenia. Nigdy nie przeszedł obojętnie, nigdy nie
odwrócił twarzy w drugą stronę. A gdy ojciec lub matka, albo po prostu osoby
zaprzyjaźnione przyprowadzały do Niego chorego, aby go dotknął i uzdrowił nie szukał
wybiegów. Uzdrowienie było ważniejsze niż prawo, nawet tak święte, jak spoczynek
szabatu (por. Mk 3, 1-6). Uczeni w prawie wyrzucali Jezusowi, że uzdrawiał w szabat, w
szabat czynił dobro. Miłość Jezusa wyrażała się w obdarzaniu zdrowiem, czynieniu dobra,
a to zawsze jest na pierwszym miejscu.
Jezus posyła swoich uczniów, aby wypełniali Jego dzieło i obdarza ich mocą uzdrawiania
czyli bycia blisko chorych i dogłębnego zatroszczenia się o nich ( por. Mt 10, 1). Musimy
mieć na uwadze to, co powiedział Jezus do swoich uczniów w wydarzeniu niewidomego
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od urodzenia (J 9, 1-5). Uczniowie – a niewidomy był przed nimi! – kłócili się o to, kto
zgrzeszył, on czy jego rodzice, co spowodowało, że utracił wzrok. Pan powiedział
wyraźnie, ani on, ani jego rodzice; i właśnie dlatego objawiły się w nim dzieła Boże. I go
uzdrowił. Oto chwała Boga! To jest zadaniem Kościoła! Pomaganie chorym, a nie
zatracenie się w plotkach, zawsze pomaganie, niesienie pocieszenia, podnoszenie na
duchu, solidarność z chorymi. To właśnie jest jego zadaniem.
Kościół zachęca nas do nieustannej modlitwy za naszych bliskich dotkniętych złem.
Nigdy nie może zabraknąć modlitwy za chorych. Musimy wręcz modlić się więcej,
zarówno osobiście, jak i we wspólnocie. Pomyślmy o ewangelicznym wydarzeniu kobiety
kananejskiej (por. Mt 15, 21-28). To poganka, która błaga Jezusa, aby uzdrowił jej córkę.
Jezus, aby wystawić jej wiarę na próbę, najpierw reaguje ostro: „Jestem posłany tylko do
owiec, które poginęły z domu Izraela”. Ale kobieta nie ustępuje - matka, gdy szuka
pomocy dla swojego dziecka, nigdy nie ustępuje! Wszyscy to znamy. Mamy walczą o
dzieci. I prosi Jezusa: „Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą z okruszyn, które spadają ze
stołów ich panów”. Wtedy Jezus rzekł do niej: „O niewiasto wielka jest twoja wiara; niech
ci się stanie, jak chcesz!” (w. 28).
W obliczu choroby, także w rodzinie pojawiają się trudności, z powodu ludzkiej słabości.
Jednak na ogół okres choroby umacnia siłę więzi rodzinnych. Myślę, że bardzo ważne jest
wychowywanie dzieci od najmłodszych lat do solidarności w okresie choroby.
Wychowanie, które chroni od wrażliwości na ludzką chorobę, czyni serce nieczułym i
sprawia, że dzieci są „nieczułe” na cierpienie innych, niezdolne, by poradzić sobie z
cierpieniem i żyć doświadczeniem ograniczenia. Ileż razy widzimy, jak mężczyzna czy
kobieta przychodzą do pracy z twarzą zmęczoną, utrudzoną- - Co się stało? - Spałem
tylko dwie godziny, bo w domu się zmieniamy, żeby zatroszczyć się o chorego synka czy
córkę, wnuczka lub wnuczkę, a w dzień trzeba iść do pracy. Widać w tej postawie
heroizm, to heroizm rodzin, ukryty, w czasie, kiedy ktoś jest chory, mama, tata, syn czy
córka. Czyni się to serdecznie i mężnie.
Słabość i cierpienie osób nam najbliższych i najświętszych może być dla naszych dzieci i
naszych wnuków szkołą życia. Trzeba wychowywać dzieci i wnuków, by zrozumieli tę
bliskość w chorobie w rodzinie, a stają się nią, kiedy chwilom choroby towarzyszą
modlitwy i serdeczna bliskość i troska członków rodziny. Wspólnota chrześcijańska
dobrze wie, że rodzina w próbie choroby nie powinna zostać sama. Musimy też
podziękować Bogu za wspaniałe doświadczenia braterstwa kościelnego, które pomagają
rodzinom przejść przez trudny okres bólu i cierpienia. Ta chrześcijańska bliskość, rodziny
względem rodziny jest dla parafii prawdziwym skarbem. Jest skarbnicą mądrości, która
pomaga rodzinom w trudnych czasach i pozwala nam zrozumieć Królestwo Boże lepiej
niż wiele słów! Jest ona pieszczotą Boga. Dziękuję.
tłumaczenie za: wiara.pl
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