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Podsumowanie

Synod o rodzinie, jak w skrócie został nazwany Synod Biskupów 
nt. powołania i misji rodziny w Kościele i świecie współczesnym, 
był niewątpliwie wydarzeniem nadzwyczajnym w ostatnich latach 
w Kościele. Jeszcze przed pojawieniem się Dokumentu przygoto-
wawczego i Kwestionariusza w 2013 roku mass media donosiły o tym 
wydarzeniu i koncentrowały się w przeważającej części na rzeko-
mej zmianie nauki Kościoła na temat małżeństwa katolickiego 
i dopuszczeniu rozwiedzionych, którzy zawarli ponowne związki, 
do komunii świętej. Sam synod był prowadzony w dwóch etapach. 
Jesienią 2014 roku odbyło się III Nadzwyczajne Zebranie General-
ne Synodu Biskupów, zaś w październiku 2015 roku miało miejsce 
XIV Zwyczajne Zebranie Generalne Synodu Biskupów, co świadczy 
o tym, że we współczesnym świecie rodzina boryka się z rozliczny-
mi problemami, których nie można było potraktować pobieżnie, 
chcąc jej pomóc w przezwyciężaniu trudności. Obradom synodal-
nym towarzyszyło spore zainteresowanie wiernych, którzy śledzili 
je, korzystając w dużej mierze z internetu, jak również z obszernych  
doniesień prasowych. Chociaż po zakończeniu obrad synodalnych, 
w dyskusjach na temat rodziny wracano do jego dokumentów, 
to jednak wszyscy oczekiwali na posynodalną adhortację papieską, 
w której miały się znaleźć owoce minionego synodu.

Intencją autorów Drogi do „Amoris laetitia” było nie tylko przy-
bliżenie Czytelnikowi obszernej tematyki, jaką zajął się ostatni 
synod poświęcony rodzinie, ale przede wszystkim przedstawie-
nie wszystkich etapów prac synodalnych. Od Kwestionariusza 
i Dokumentu przygotowawczego (Documento preparatorio), 



Instrumentum laboris, Lineamenta poprzez Relacje ante i post 
disceptationem, Relatio synodi III Nadzwyczajnego Zebrania Ge-
neralnego Synodu Biskupów z 2014 roku, relacje poszczególnych 
grup językowych (Relazioni dei Circoli) aż po Relację końcową Sy-
nodu Biskupów dla Ojca Świętego Franciszka z 24 października 
2015 roku. Autorzy usiłowali także dotrzeć do udokumentowa-
nych i ważniejszych dyskusji na temat toczących się obrad syno-
dalnych, aby ukazać ich szerszy zakres i naciski, jakim stawiali 
czoła ojcowie synodalni.

Droga do „Amoris laetitia” to także próba zachowania dorobku 
synodalnego i docenienia wysiłku ojców synodalnych, którzy z na-
leżytym zaangażowaniem uczestniczyli w obradach synodalnych. 
Obecnie, kiedy dysponujemy już adhortacją Amoris laetitia ojca 
świętego Franciszka, dokumenty synodalne mogłyby bowiem być 
zapomniane lub pomijane, tymczasem niniejsza pozycja, utrwa-
lając je, może ułatwić czytanie i zrozumienie treści papieskiego 
dokumentu, obficie czerpiącego z rozważań synodalnych.

Synod, dochowując wierności Ewangelii, wsłuchiwał się w po-
trzeby współczesnych małżeństw i rodzin, które brały również 
czynny udział w obradach. Wzywając pomocy Ducha Świętego, 
rozeznawano drogi odnowy Kościoła i społeczeństwa, gdyż za-
równo Kościół, jak i społeczeństwo winny angażować się w dzia-
łalności na rzecz rodziny opartej na małżeństwie mężczyzny 
i kobiety. Liczne dokumenty synodalne, które zostały przybliżo-
ne w niniejszej pozycji, pokazują, że synod o rodzinie był szcze-
gólną okazją dla całego Kościoła oraz zaproszeniem skierowanym 
do wszystkich, aby przyjęli odpowiedzialność za rodzinę w Ko-
ściele i w świecie współczesnym.
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