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ÎMAF Întâlnirea Mondială a Familiilor



INTRODUCERE

Întâlnirea Mondială a Familiilor din acest an va avea un caracter multicentric și va fi răspândită în diecezele și 
eparhiile din toată lumea. În acest sens, limitele impuse de pandemie se arată a fi o oportunitate deoarece 
familiile pot să participe în adevăratul sens al cuvântului și pot să-și aducă contribuția în organizarea întâlnirilor 
la nivel diecezan/eparhial. 

Fiecare Biserică locală va putea trăi o experiență eclezială, pe de o parte punând în valoare resursele locale, pe 
de altă parte având posibilitatea de a vedea și asculta prin transmisiuni Întâlnirea de la Roma cu Sfântul Părinte.

Ba mai mult, Întâlnirea Mondială a Familiilor se încadrează în actualul parcurs sinodal al Bisericii și poate fi o 
experiență prețioasă de „participare, comuniune și misiune” a familiilor. 

Acest ghid a fost gândit pentru a fi de ajutor Bisericilor locale care au responsabilitatea organizării întâlnirilor 
pe plan local. Fiecare dieceză/eparhie, parohie se poate inspira din indicațiile oferite în acest ghid pastoral, 
având totuși libertatea de a-și adapta inițiativele contextului cultural local și propriilor nevoi pastorale. 

Obiectivul eclezial e acela de a realiza un eveniment global, care să reflecte particularitatea fiecărei comunități. 



ÎNDRUMĂRI

Link-uri utile:

▪ Material video de prezentare a îndrumărilor:

https://www.youtube.com/watch?v=ge8MY8TKFE8

▪ Site-ul oficial al Întâlnirii Mondiale a Familiilor

https://www.romefamily2022.com/it/

▪ Inițiative/resurse ale Anului Amoris Laetitia:

http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/it/amoris-laetitia/iniziative-erisorse.html

1. Cum se poate pregăti dieceza/eparhia pentru a celebra împreună cu Sfântul Părinte Întâlnirea Mondială a 
Familiilor?

▪ Pentru organizarea evenimentului, sugerăm ca fiecare dieceză/eparhie să-și constituie propria echipă 
pastorală dedicată acestui scop, o echipă care să fie destul de mare și nu limitată la un singur cuplu.

▪ Aceasta este și o bună ocazie pentru a primi, acolo unde este posibil, propunerile care vin din partea 
soților, care cunosc realitatea locală a familiilor.

▪ Se poate folosi tema ÎMAF: „Iubirea în familie: vocație și cale spre sfințenie” 

▪ Se pot folosi simbolurile ÎMAF, care au fost deja puse la dispoziție: logo-ul, imnul, imaginea, 
rugăciunea și toate materialele care vor mai fi puse la dispoziție de către Dicaster în lunile următoare. 
Se pot traduce, dacă se consideră a fi necesare. 

▪ Un aspect important al pregătirii pentru eveniment prevede folosirea celor șapte Cateheze 
pregătitoare pentru ÎMAF în grupuri de cupluri, în parohie sau în familie.   

▪ Pe lângă toate aceste materiale, se pot folosi cele publicate de către Dicaster pe parcursul Anului 
Familia Amoris Laetitia: 10 materiale video cu Papa și familiile din întreaga lume, Rozariul pentru 
logodnici, Rozariul pentru familii, Slide-urile “La drum împreună cu Familiile”, Decalogul familiei, etc.

2. Se poate organiza ÎMAF împreună cu alte dieceze/eparhii sau în incinta unui sanctuar? 

▪ Cu siguranță! Chiar și acolo unde episcopul consideră că dieceza/eparhia sa este mică sau preferă pur 
și simplu să organizeze ÎMAF împreună cu alte dieceze apropiate, la nivel regional sau național, se 
poate trăi spiritul propus de Sfântul Părinte: „multicentric și răspândit în lume”. 

http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/it/amoris-laetitia/iniziative-erisorse.html


▪ Și sanctuarele pot reprezenta locuri adecvate pentru a realiza evenimente mai mari, care nu se 
limitează la o singură dieceză/eparhie. Este nevoie doar ca Episcopul locului în care se găsește 
Sanctuarul să se pună de acord cu Episcopii celorlalte dieceze/eparhii. 

3. Cum ar putea arăta programul ÎMAF care să fie celebrat în dieceze/eparhii? 

▪ Obiectivul este acela ca între 22 și 26 iunie, fiecare dieceză/eparhie să pună în centrul atenției 
pastorale familia, organizând activități care să oglindească tema ÎMAF. Va fi un fel de „Săptămână a 
Familiei” în strânsă legătură cu familiile și diecezele din toată lumea. 

▪ Criteriile de bază sunt libertatea și creativitatea fiecărei dieceze. Nu este vorba despre a repeta sau a 
reproduce întocmai ceea ce se face la Roma și nu este necesar să fie urmărit tot programul de la Roma. 

▪ Ținând cont de diferențele de fus orar față de celebrările de la Roma, se poate organiza vizionarea 
transmisiunilor cu intervențiile Sfântului Părinte, cu anumite conferințe din cadrul Congresului pastoral 
sau vizionarea materialelor video pe Youtube într-un alt moment față de orarul de desfășurare a lor la 
Roma. 

▪ Se pot organiza conferințe pe plan local, încredințate unor conferențiari (de preferat soți), aleși de 
către episcop sau de către paroh, pe teme asemănătoare cu cele propuse la Roma. 

4. Cum s-ar putea desfășura în dieceze sau în parohii zilele ÎMAF?

▪ Loc: Dieceze, parohii, sanctuare ...

▪ Temă: „Iubirea în familie: vocație și cale spre sfințenie”

▪ Momente de celebrare: în deschiderea și încheierea Întâlnirii: Adorație Euharistică, Sfânta Liturghie. 

▪ Program: conferințe, mărturii, împărtășiri și socializare, festival. 

 

Vă propunem în continuare un exemplu detaliat, îndemnând totuși la o organizare liberă și creativă în dieceze: 

▪ Miercuri: 22 iunie: S-ar putea deschide ÎMAF în parohii, prin Celebrarea Euharistică și la final 
înmânarea unui semn, spre exemplu o scrisoare din partea episcopului oferită fiecărei familii.

▪Joi 23 și vineri 24 iunie: S-ar putea organiza întâlniri serale în parohii sau în grupuri mici - în case. 
Cuplurile ar putea să vizioneze video-ul unei conferințe din cursul zilei, urmat de un moment de 
împărtășire pe marginea lui.  

▪ Sâmbătă, 25 iunie: se pot invita familiile în dieceză/eparhie (sau într-un alt loc, unind mai multe 
dieceze/eparhii) sau la un sanctuar. Ar fi o zi dedicată familiei, care să cuprindă conferințe, mărturii, 
întâlniri/ateliere/împărtășiri în grupuri mici, momente de sărbătoare. 

▪ Duminică, 26 iunie: s-ar putea organiza o celebrare Euharistică prezidată de către episcopul 
diecezan/eparhial (în catedrală sau într-un alt loc). Familiile ar putea primi mandatul (trimiterea) 
specifică ÎMAF, la fel cum va face și Papa la Angelus în acea zi. 



Dacă fusul orar o permite, s-ar putea urmări în direct Rugăciunea Angelus a Papei, înainte sau după 
Sfânta Liturghie. Acolo unde acest lucru nu este posibil, episcopul locului va efectua această trimitere a 
familiilor. 

5. Unde  vor fi disponibile alte materiale de lucru pentru pregătirea ÎMAF: 

▪ Toate instrumentele pastorale pentru pregătirea ÎMAF vor fi disponibile pe site-ul dedicat ÎMAF 
( https://www.romefamily2022.com/it/programma/).

6. Care este sau poate fi rolul mișcărilor ecleziale și al asociațiilor familiale în realizarea Întâlnirii la nivel 
diecezan/eparhial?

 ▪ Pornind de la carisma proprie, mișcările și asociațiile familiale se pot pune la dispoziția episcopului 
pentru a organiza Întâlnirea diecezană/eparhială, cu scopul de a ajuta la implicarea familiilor în 
propunerile pastorale.  



IDEI PENTRU BISERICILE LOCALE INSPIRATE DIN PROGRAMUL 
CONGRESULUI PASTORAL DE LA ROMA

În dieceze și eparhii se pot organiza întâlniri serale pe parcursul săptămânii Întâlnirii Mondiale de la Roma sau 
întâlniri pastorale la final de săptămână pentru a facilita participarea familiilor care în timpul săptămânii sunt la 
muncă. 

Enumerăm mai jos câteva idei și sugestii, pe care fiecare Biserică locală le poate folosi și modifica sau îmbogăți 
după sensibilitatea specifică locului. 

Conferințe

  La Roma vor fi 5 conferințe cu traducere simultană în cel puțin 5 limbi, care se vor putea urmări prin 
transmisiune. 

La Roma, ca și în toate diecezele, scopul conferințelor va fi acela de a aduce la lumină bogăția pe care fiecare 
familie o poartă în interiorul său și care trebuie să fie descoperită pentru a putea fi dăruită Bisericii. Este 
important ca aceste conferințe să nu aibă conținut teoretic și teologic, ci unul concret și practic, care atinge 
viața de zi cu zi a fiecărei familii și care să poată fi apoi folosite ca bază a pastorației familiei în dieceză/eparhie. 

În dieceze/eparhii, conferințele ar putea să fie intercalate cu momente de împărtășire pentru a face să 
pătrundă în viața proprie și în viața comunității ceea ce s-a ascultat și pentru ca familiile să se întoarcă acasă 
îmbogățite. 

Panel (atelier)

La Roma vor fi 10 panel-uri, câte 2 după fiecare conferință, traduse simultan în cel puțin 5 limbi, care vor putea 
fi urmărite prin transmisiune directă.  

Panel-ul este spațiul dedicat mărturiei și împărtășirii de instrumente pastorale. Fiecare panel care va fi 
prezentat la Roma prevede trei tematici diferite, în care se va pune accentul pe tema principală: fiecare 
tematică va fi prezentată de către un cuplu/familie dintr-o zonă geografică diferită a lumii, cu scopul de a pune 
împreună și a împărtăși bune practici pastorale în Biserică. 

La nivel local s-ar putea organiza întâlniri pentru a prezenta împărtășiri și mărturii ale cuplurilor și familiilor,  
lăsând spațiu dialogului pentru a ajuta la a înțelege cum să fie folosită tema aleasă pe plan pastoral. 



SUMARUL  PROGRAMULUI CONGRESULUI PASTORAL 

Conferința nr. 1 

BISERICĂ DOMESTICĂ ȘI SINODALITATE

Panel I – Soții și preoții împreună pentru a zidi Biserica

 Două vocații complementare și co-responsabile
 Familii și păstori împreună în misiune
 A crea comunități de familii

Panel II Tineri și bătrâni împreună pentru Biserica de mâine

 Rolul bunicilor
 Tineri și bunici pe drumul sinodal
 Bunicii și bătrânii în pastorația Bisericii

Conferința nr.2

IUBIREA ÎN FAMILIE: MINUNATĂ ȘI FRAGILĂ

Panel I: Iubirea în familie pe timp de încercare

 Trădare și iertare
 Dificultățile primilor ani de căsătorie
 Abandonul

Panel II: A însoți paternitatea și maternitatea

 Avem nevoie de tați și de mame
 Adopție și plasament. O alegere creștină
 A primi cu bucurie o viață nouă, întotdeauna



Conferința nr.3 

IDENTITATEA ȘI MISIUNEA FAMILIEI CREȘTINE

Panel I: A fi creștini în era digitală

 A -L pune în centrul familiei pe Cristos
 A transmite credința tinerilor de astăzi
 Rețelele de socializare: un ”ambient” pentru fiii noștri? 

Panel II: Vocație și misiune la periferiile existențiale

 Între imigrați
 În dependențe
 Când există violență în familie 

Conferința nr.4 

PREGĂTIREA PENTRU CĂSĂTORIE

Panel I: Formarea formatorilor și a însoțitorilor: laici, preoți și seminariști

 A educa tinerii la sexualitate și la afectivitate
 A forma păstorii și seminariștii
 A însoți în mod permanent soții

Panel II: Comuniunea în familie, model de comuniune eclezială

 Comuniune familială și comuniunea eclezială
 Reciprocitatea bărbat-femeie în Biserică, în funcție de statutul de viață
 Paternitatea, maternitatea și fraternitatea în Biserică

Conferința nr.5 

FAMILIA, MIJLOC DE SFINȚIRE

Panel I: Căile sfințeniei

 Discernământul în viața cotidiană de familie
 Însoțirea spirituală a celor proaspăt căsătoriți
 Când unul dintre parteneri nu e credincios



Panel II: Soți și familii, sfințenie în viața de zi cu zi



POSIBILE EXPLICAȚII ALE CONȚINUTULUI CONFERINȚELOR ȘI PANEL-URILOR

CONFERINȚA 1

BISERICĂ DOMESTICĂ ȘI SINODALITATE

Obiectiv: 

▪ Familia recunoaște în interiorul său darurile pe care e chemată să le ofere Bisericii.

▪ Biserica, la rândul său, recunoaște și valorizează prezența familiei ca dar și subiect efectiv al 
evanghelizării. 

Piste pentru aprofundare:  

  În parcursul sinodal propus de Papa Francis, «fiecare membru are un rol fundamental, în unire 
cu ceilalți» (Cf. Vademecum Pentru o Biserică Sinodală, 1.3). Familiile, Biserici domestice, se 
alătură acestui parcurs oferindu-se pe sine ca ambient de „comuniune, participare și misiune”, 
cuvinte cheie ale procesului sinodal (”Familia creștină va face vizibilă tuturor prezența vie a 
Mântuitorului în lume și natura autentică a Bisericii, atât prin iubirea, rodnicia generoasă, 
unirea și fidelitatea soților, cât și prin colaborarea plină de dragoste dintre toți membrii ei, cf 
GS 48; „Așa încât Biserica, pentru a înțelege pe deplin misterul său, privește la familia creștină, 
care îl manifestă în mod genuin” AL 67)

 Pe de o parte, este necesar a „trezi” familiile și a le ajuta să conștientizeze darul de a fi în 
interiorul Bisericii. Pe de altă parte, este important ca Biserica să învețe să prețuiască darurile 
pe care Duhul Sfânt le împarte familiilor, recunoscându-le ca protagoniste ale evanghelizării: 
„Familiile să fie în același timp Biserici familiale și ferment evanghelizator în societate” (AL 290).

 



Panel-ul I
SOȚII ȘI PREOȚII ÎMPREUNĂ PENTRU A ZIDI BISERICA

a) Două vocații complementare și co-responsabile
Obiectiv:
Vocația comună la sfințenie a tuturor credincioșilor, fiecare în felul său, proiectează în cadrul Bisericii o
structură de comuniune între diferitele stări complementare ale vieții.
Responsabilitatea reciprocă în vederea misiunii îi cheamă pe soți și pe slujitorii hirotoniți
 - mai ales pe episcopi - să coopereze în mod rodnic la construirea țesutului eclezial.

Puncte pentru aprofundare:
 «Preoția și Căsătoria sunt rânduite pentru mântuirea aproapelui. […] Ele conferă o misiune specială

în Biserică și servesc la edificarea poporului lui Dumnezeu”. (Catehismul Bisericii Catolice nr. 1534).
 Preoția comună a credincioșilor și preoția ministerială sau ierarhică, deși diferă esențial și nu numai

în grad, sunt totuși rânduite una alteia, întrucât ambele, fiecare în felul său, participă la singura 
preoție a lui Cristos. (LG 10)

b) Familii și păstori împreună în misiune
Obiectiv:
În virtutea aceleiași sarcini de „construire a poporului lui Dumnezeu”, dar și a contribuției diferite pe 
care o pot oferi, familiile și preoții sunt chemați să colaboreze în misiune.

Puncte pentru aprofundare:
 Alături și împreună cu sacramentul preoției, soții și familiile sunt un sacrament pentru misiune 

(CCC 1534). Impulsul lor apostolic derivă din Botez și harul căsătoriei și, în virtutea acestei 
identități, ei pot mărturisi, evangheliza și da un spirit de comuniune eclezială. (cf. AL 201)

c) A crea comunități de familii
Obiectiv:
Fiecare familie este chemată să se deschidă pentru a se dărui, dar și pentru a primi ajutorul altor 
familii. În societățile individualiste de astăzi, în care familiile suferă de singurătate și izolare, mai ales în
situații de mare dificultate, mediul comunitar devine esențial pentru salvarea familiilor, făcându-le să 
simtă că nu sunt singure în fața provocărilor pe care sunt chemate să le înfrunte (creșterea de copii, 
boală, doliu, dificultăți economice, ...).

Puncte pentru aprofundare:
 Este important să „creăm spații în Biserică pentru a comunica de la inimă la inimă” (cf. Amoris 

Laetitia 234), oportunități pentru familii de a se întâlni, de a învăța să fie o comunitate, de a 
împărtăși bucurii, dar și griji și dificultăți. Se va putea crea astfel o „rețea” de familii care știu să se 
îngrijească una de alta, „pentru ca niciunul să nu se piardă” (cf. Ioan 6, 39)



Panel-ul II
TINERI ȘI BĂTRÂNI ÎMPREUNĂ PENTRU BISERICA DE MÂINE

a) Rolul bunicilor
Obiectiv:
Să subliniem importanța bunicilor în interiorul și în afara familiei, în societate și în comunitatea 
eclezială; rolul lor poate fi decisiv în transmiterea memoriei și a credinței de la o generație la alta.

Puncte pentru aprofundare:
 Mesajul Papei Francisc pentru prima zi a bunicilor și bătrânilor. 

http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/en/amoris-laetitia/pastoral-resources-world-
day-for-grandparents-and-the- elderly21.html#italiano

b) Tineri și bunici pe drumul sinodal
Obiectiv:
Cu ocazia călătoriei sinodale, tinerii și bătrânii sunt chemați să dialogheze între ei pentru a învăța să 
observe darurile celuilalt.

Puncte pentru aprofundare:
 «Participarea: Un apel la implicarea tuturor celor care aparțin Poporului lui Dumnezeu (...). Toți 

credincioșii sunt calificați și chemați să se slujească unii pe ceilalți prin darurile pe care fiecare le-a 
primit de la Duhul Sfânt. Într-o Biserică sinodală, întreaga comunitate, în diversitatea liberă și 
bogată a membrilor săi, este chemată împreună să se roage, să asculte, să analizeze, să dialogheze,
să discearnă și să ofere sfaturi pentru a lua decizii pastorale care să corespundă cât mai mult 
voinței lui Dumnezeu „( Cf. Vademecum pentru Sinodul de Sinodalitate).

 „Izolarea bătrânilor mutilează și sărăcește familia. În plus, ajunge să-i lipsească pe tineri de 
contactul necesar cu rădăcinile lor și de o înțelepciune la care tinerii singuri nu pot ajunge”. (FT 19)

c) Bunicii și bătrânii în pastorația Bisericii
Obiectiv:
„Nu există vârstă pentru a te pensiona din sarcina de a vesti Evanghelia”. Vârstnicii pot aduce o 
contribuție importantă în pastorație și în mod transversal (în cateheza copiilor, în pastorația tinerilor, 
în pastorația familiei...).
Ei au vocație la sfințenie și o misiune spirituală în Biserică.

Puncte pentru aprofundare:
 Mesaj al Papei Francisc pentru prima zi a bunicilor și a bătrânilor
http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/en/amoris-laetitia/pastoral-resources-world-day-
for-grandparents-and-the- elderly21.html#italiano 
 Concluziile congresului pastoral “Bogăția anilor”
http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/it/eventi/2020/la-ricchezza-degli-anni/
conclusioni.html

http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/it/eventi/2020/la-ricchezza-degli-anni/conclusioni.html
http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/it/eventi/2020/la-ricchezza-degli-anni/conclusioni.html
http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/en/amoris-laetitia/pastoral-resources-
http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/en/amoris-laetitia/pastoral-resources-world-day-for-grandparents-and-the-%20elderly21.html#italiano
http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/en/amoris-laetitia/pastoral-resources-world-day-for-grandparents-and-the-%20elderly21.html#italiano


CONFERINȚA Nr.2:
IUBIREA DE FAMILIE: MINUNATĂ ȘI FRAGILĂ

Obiectiv:
Arată frumusețea iubirii trăită în familie și nevoia de a avea grijă constant de ea, pentru că este foarte 
fragilă în sine.

Puncte pentru aprofundare:

 „Evanghelia Familiei este un răspuns la cele mai profunde așteptări ale persoanei umane”. (AL 201)
 „Bucuria conjugală presupune acceptarea faptului că căsătoria este o combinație necesară de 

bucurii și greutăți, într-o călătorie care îi împinge pe soți să aibă grijă unul de celălalt”. (Cf. AL 126)
 AL 88-119.



Panel-ul I
 IUBIREA ÎN FAMILIE PE TIMP DE ÎNCERCARE

a) Trădare și iertare
Obiectiv:
 Oferiți mărturii /reflecții ale celor care au iertat trădarea suferită.
 Indicați căile pastorale experimentate în Biserică.

Puncte pentru aprofundare:
 AL 231-240.
 AL 105-106.
 „Fiecare familie este mereu chemată de Dumnezeul păcii să aibă experiența veselă și înnoitoare a 

„reconcilierii”, adică a comuniunii reconstruite, a unității regăsite”. (FC 21)

b) Dificultățile primilor ani de căsătorie
Obiectiv:
 Să se ofere mărturii/reflecții ale cuplurilor tinere care au primit ajutor și sprijin din partea 

Comunității pentru a depăși dificultățile primilor ani de căsătorie, legate de diversitatea 
caracterelor, nașterea copiilor/sterilitatea, relația cu familiile de origine. ...

 Să se indice căile pastorale experimentate în Biserică.

Puncte pentru aprofundare:
 AL 217-230.

c) Abandonul
Obiectiv:
 Oferiți mărturii/reflecții asupra temei abandonului și a drumului urmat de familie.
 Indicați dacă există experiențe pastorale care oferă o cale de spiritualitate destinată persoanelor 

despărțite care au făcut o alegere de fidelitate față de sacramentul căsătoriei, confirmând 
promisiunea de a trăi o iubire pentru totdeauna, dincolo de provocările  falimentului uman.

Puncte pentru aprofundare:
 „Persoanele divorțate, dar nerecăsătorite, care sunt adesea martore a fidelității căsătoriei, ar 

trebui încurajate să găsească în Euharistie hrana care ii susține în starea lor. Comunitatea locală și 
preoții trebuie să însoțească acești oameni cu maximă atenție și dăruire”. (AL 242)

 «Cu bucurie intimă și mângâiere profundă, Biserica privește familiile care rămân credincioase 
învățăturilor Evangheliei, mulțumindu-le și încurajându-le pentru mărturia pe care o oferă.  
Datorită lor, de fapt, frumusețea unei căsnicii indisolubile și pentru totdeauna fidelă devine 
credibilă”. (AL 86)



Panel-ul II
 A ÎNSOȚI PATERNITATEA ȘI MATERNITATEA 

a) Avem nevoie de tați și mame
Obiectiv:
Să evidențiem importanța de a avea bărbați și femei capabili să-și îmbrățișeze cu putere rolul patern și 
matern, în familie și în Biserică.

Puncte pentru aprofundare:
 Apreciez feminismul atunci când nu cere uniformitate sau negarea maternității. Pentru că măreția 

femeii presupune toate drepturile care derivă din demnitatea ei umană inalienabilă, dar și din 
geniul ei feminin, indispensabil societății. (AL 173)

 Se spune că societatea noastră este o „societate fără tați”. În cultura occidentală, figura tatălui ar fi
simbolic absentă, distorsionată, estompată. Chiar și bărbăția ar părea pusă la îndoială. (AL 176)

b) Adopție și plasament maternal. O alegere creștină
Obiectiv:
Să arătam, prin mărturii, că primirea copiilor singuri, prin plasament și adopție, aparține familiei 
creștine, chemată să fie generatoare.

Puncte pentru aprofundare:
„Alegerea adopției și plasamentului exprimă o deosebită rodnicie a experienței conjugale”. (AL 82)

c) Acceptarea vieții în curs de dezvoltare, întotdeauna.
Obiectiv:
 Mărturia/reflecția celor care au primit viața nenăscută în condiții de dificultăți deosebite datorate 
bolii, dizabilității, situației economice...
 Pot fi indicate experiențe pastorale de primire/însoțire a vieții în curs de dezvoltare în fața 
dificultăților de acceptare.

Puncte pentru aprofundare:
 „Un copil este iubit pentru că este copil! Nu pentru că întruchipează dorințele mele. Copiii sunt 

iubiți înainte de naștere, ca dragostea lui Dumnezeu, cel care ne iubește dintotdeauna.
Sunt iubiți înainte de a fi făcut ceva pentru ca să merite acest lucru, înainte de a ști să vorbească 
sau să gândească”.

 https://www.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2015/documents/  
papafrancesco_20150211_udienza-generale.html

 https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2019/may/documents/papa-  
francesco_20190525_yes-to-life.html

https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2019/may/documents/papa-francesco_20190525_yes-to-life.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2019/may/documents/papa-francesco_20190525_yes-to-life.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2015/documents/papafrancesco_20150211_udienza-generale.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2015/documents/papafrancesco_20150211_udienza-generale.html


CONFERINȚA Nr.3:
IDENTITATEA ȘI MISIUNEA FAMILIEI CREȘTINE

Obiectiv :
Astăzi, familia creștină trebuie să reînvețe să-și descopere identitatea particulară și misiunea sa 
specifică în societate și în Biserică.

Puncte pentru aprofundare:
 „Familia creștină este chemată să ia parte activ și responsabil, la misiunea Bisericii în mod propriu 

și original, adică punându-se în slujba Bisericii și a societății și acționând, ca într-o comunitate 
intimă, de viață și iubire”. (FC 50)

 Dacă familia creștină este o comunitate, [...] participarea ei la misiunea Bisericii trebuie să se 
desfășoare după un model comunitar: împreună, așadar, soții ca cuplu, părinții și copiii ca familie, 
trebuie să trăiască slujirea lor față de Biserică și față de lume”. (FC 50)

 „Astfel, soții creștini pictează griul spațiului public, umplându-l cu culorile fraternității, a 
sensibilității sociale, a apărării oamenilor fragili, a credinței luminoase, a speranței active. 
Fecunditatea lor se extinde și se traduce în o mie de moduri de a face dragostea lui Dumnezeu 
prezentă în societate”. (AL 184)

 „Cu cât soții și părinții creștini cresc mai mult în conștientizarea că „Biserica lor domestică” 
participă la viața și misiunea Bisericii universale, cu atât copiii vor putea fi instruiți în „sensul 
Bisericii” și vor simți toată frumusețea dedicării energiei lor în slujba Împărăției lui Dumnezeu”. 
(ChL 62)



Panel-ul I
A FI CREȘTINI ÎN ERA DIGITALĂ

a) A -L pune în centrul familiei pe Cristos

Obiectiv :
În era digitală, devine dificil ca familiile de astăzi să crească copii punându-L pe Cristos în centrul vieții 
de familie. Arătați, printr-o mărturie/reflecție, cum este posibil acest lucru.

Puncte pentru aprofundare:
  „Educația în credință știe să se adapteze fiecărui copil. Părinții care doresc să însoțească credința 

copiilor lor sunt atenți la schimbările lor, pentru că știu că experiența spirituală nu se impune, ci 
vizează libertatea lor”. (Cf. AL 288)

 „Încercăm să înțelegem“ unde „sunt cu adevărat copii în călătoria lor? Știm unde este cu adevărat 
sufletul lor? Și mai presus de toate: vrem să știm?”. (AL 261)

b) A transmite credința tinerilor de astăzi

Obiectiv :
Mărturie/reflecție despre modul în care este posibil să-i implicăm și să-i facem pe tinerii hiperconectați
de astăzi să descopere că în interiorul lor există vocea lui Dumnezeu care îi cheamă și îi invită să 
urmeze un drum spre a se împlini în viață.

Puncte pentru aprofundare:
 „Educația copiilor trebuie să fie caracterizată printr-un proces de transmitere a credinței, care este 

îngreunat de stilul de viață actual, de orele de lucru, de complexitatea lumii de astăzi, în care mulți,
pentru a supraviețui, susțin ritmuri frenetice. , familia trebuie să fie în continuare locul unde se 
învață rațiunea și frumusețea credinței”. (Cf. AL 287)

c) Rețelele de socializare: un ”ambient” pentru fiii noștri? 

Obiectiv :
Mărturii ale familiilor care caută să dezvolte abilități interpersonale adecvate pentru a comunica cu 
copiii lor („generația de chat”), fără a demoniza lumea digitală, dar oferindu-le linii directoare pentru a
o guverna și pentru a nu se lăsa dominați de rețelele sociale și relațiile virtuale.

Puncte pentru aprofundare:
▪ „În mediul familial, putem învăța să discernem în mod critic mesajele primite prin diferite mijloace de
comunicare”. (AL 274)
▪ „O sarcină foarte importantă a familiilor este educarea capacității de a aștepta. Nu este vorba de a 
interzice copiilor să se joace cu dispozitive electronice, ci de a găsi o modalitate de a genera în ei 
capacitatea de a nu aplica viteza digitală în fiecare zonă a vieții”. (Cf AL 275)
▪ „Când tehnologiile sunt bine folosite, pot fi utile”. (Cf. AL 278)
▪ „Media ne poate ajuta să ne simțim mai aproape unii de alții;  ne face să percepem sentimentul de 
unitate al familiei umane,  care ne încurajează la solidaritate și un angajament serios pentru o viață 
mai demnă. În special, internetul poate oferi posibilități mai mari pentru întâlnirea și solidaritatea între
toți, iar acesta este un lucru bun, este un dar de la Dumnezeu. „Totuși, este necesar să verificăm 



continuu dacă formele actuale de comunicare ne îndrumă efectiv către întâlniri generoase. Nu putem 
accepta o lume digitală concepută pentru a ne exploata slăbiciunile și care scoate la iveală ce e mai rău
din oameni.” (Cf. FT 205)



Panel-ul II
VOCAȚIE ȘI MISIUNE LA PERIFERIILE EXISTENȚIALE 

a) Între imigranți
Obiectiv :
Mărturie/reflecție pentru a înțelege modul în care familia este un subiect pastoral important, având în 
sine dorința de a-i face pe cei singuri și dezorientați să se simtă ca acasă. Familii care includ alte familii.

Puncte pentru aprofundare:
 Migrațiile „reprezintă un alt semn al vremurilor de înfruntat și de înțeles cu toată povara 

consecințelor asupra vieții de familie”. (AL 46)
 Însoțirea migranților necesită o pastorație specifică adresată familiilor aflate în migrație, dar și 

membrilor familiilor care au rămas în locurile de origine. (AL 46)

b) În dependențe
Obiectiv :
Mărturie/reflecție pe tema dependențelor în familie (droguri, jocuri, rețele de socializare...). Cum se 
pot ajuta familiile reciproc? Cum poate ajuta Biserica?
Indicați experiențe valide de ajutor cu abilități chiar și profesionale.

Puncte pentru aprofundare:
 „Dependențele, precum drogurile, alcoolismul, jocurile de noroc, sunt plăgi care adesea vin să 

distrugă familia. O familie în pericol” își pierde capacitatea de a reacționa pentru a-și ajuta 
membrii. Remarcăm consecințele grave ale acestei rupturi în familii destrămate, dezrădăcinate. 
Copii, bătrâni abandonați, copii orfani ai părinților în viață, adolescenți și tineri dezorientați și fără 
reguli”. (Cf. AL 51)

 «Dincolo de cercul restrâns format de soți și copiii acestora, există familia extinsă care nu poate fi 
ignorată. [...] Din acest context fac parte și prietenii și familiile prietene, precum și comunitățile de 
familii care se sprijină reciproc în dificultăți, în angajament social și în credință. […] ». (Cf AL 196-
197)

c) Când există violență în familie
Obiectiv :
Mărturie /reflecție asupra valorii și importanța prezenței unei rețele de familii, capabile să recunoască 
și să se apropie de cei care suferă violență, până la periferiile existențiale, unde violența poate fi în 
interiorul sau chiar în jurul familiei.

Puncte pentru aprofundare:
 Există situații triste de violență în familie care sunt teren fertil pentru noi forme de agresiune 

socială, deoarece „relațiile de familie explică și predispoziția către o personalitate violentă. 
Familiile care influențează acest lucru sunt cele lipsite de comunicare; cele în care predomină 
atitudinile defensive și în care membrii nu se susțin între ei; în care nu există activități familiale 
care favorizează participarea; în care relațiile dintre  părinți sunt adesea conflictuale și violente, iar 
relațiile părinți-copii se caracterizează prin atitudini ostile. (AL 51)



 «În primul rând violența rușinoasă care se folosește uneori împotriva femeilor, maltratarea în 
familie și diferitele forme de sclavie care nu constituie o demonstrație de forță masculină, ci o 
degradare lașă. Violența verbală, fizică și sexuală care se exercită împotriva femeilor în unele 
cupluri căsătorite contrazice însăși natura uniunii conjugale”. (AL 54)

 „Se pot ignora sau ascunde formele constante de dominare, agresiune, abuz, perversiune și 
violență sexuală, care sunt rezultatul unei distorsiuni a sensului sexualității și care îngroapă 
demnitatea celorlalți și apelul la iubire sub căutarea oarbă de sine?”. (AL 153)



CONFERINȚA Nr.4:
PREGĂTIREA PENTRU CĂSĂTORIE

Obiectiv :
Calea pregătirii pentru căsătorie trebuie reînnoită și revigorată în lumina unui drum catehumenal, 
care, odată cu redescoperirea Botezului, însoțește cuplul într-un mod temeinic, fără a-l abandona 
după celebrarea ritului. Convingerea de la care să plecăm este următoarea: căsătoria nu este un punct 
de sosire: este o vocație, o cale de sfințenie care îmbrățișează întreaga viață. Pentru aceasta, 
pregătirea poate avea loc în etape, după cum a indicat Papa Francisc.

Puncte pentru aprofundare:
 „Decizia de a te căsători și de a forma o familie trebuie să fie rodul unui discernământ 

vocațional”. (AL 72)

 «Îmi vine să reiterez necesitatea unui „nou catehumenat” în pregătirea căsătoriei, ca alegere 
pastorală pentru întreaga Biserică. Acceptând dorințele preoților din ultimul Sinod, este urgent
să se pună în aplicare concret ceea ce s-a propus deja în Familiaris Consortio (n.66), adică, asa 
cum pentru botezul adulților, catehumenatul face parte din pregătirea sacramentului, la fel și 
pregătirea pentru căsătorie devine parte integrantă a întregului proces sacramental al 
căsătoriei, ca un antidot care împiedică multiplicarea celebrărilor căsătoriilor nule sau fără 
consistentă” (Papa Francisc, Discurs cu ocazia Inaugurării Anului Judiciar al Tribunalului Roman 
Rota, 21 ianuarie 2017; Cf. Amoris Laetitia, 205-211).

 „Aș dori să recomand angajamentul unui catehumenat matrimonial, înțeles ca un itinerar 
indispensabil al tinerilor și cuplurilor, destinat să reînvie conștiința creștină susținută de 
măreția celor două sacramente, botezul și căsătoria. După cum am reiterat și alte dăți, 
catehumenatul este unic în sine, în măsura în care este și botezul, adică înrădăcinat în botez și, 
în același timp, are nevoie în viață de un caracter permanent, fiind permanent în măreția 
sacramentului căsătoriei”. „(Papa Francisc, Discurs cu ocazia Inaugurării Anului Judiciar al 
Tribunalului Rotei Romane, 29 ianuarie 2018).



Panel-ul I
FORMAREA ÎNSOȚITORILOR ȘI A FORMATORILOR: LAICI, PREOȚI ȘI SEMINARIȘTI

a) A educa tinerii la sexualitate și la afectivitate
Obiectiv :
Evidențiați cu experiențe pastorale și/sau proiecte și programe consolidate în Biserică, modul de 
însoțire a părinților și educatorilor pe calea educării afectivității și sexualității copiilor și tinerilor.

Puncte pentru aprofundare:
 „Biserica este chemată să colaboreze, cu acțiune pastorală adecvată, pentru ca părinții înșiși să-și 

poată îndeplini misiunea educațională. Ea trebuie să facă acest lucru, ajutându-i mereu să-și pună în
valoare rolul specific și să recunoască faptul că cei care au primit sacramentul căsătoriei devin 
adevărați slujitori educaționali, pentru că formându-și copiii ei construiesc Biserica”. (AL 85)

 „Este greu să ne gândim la educația sexuală într-o epocă în care există tendința de banalizare și 
sărăcire a sexualității. Ea nu poate fi înțeleasă decât în contextul unei educații la iubire, la dăruire 
reciprocă. În acest mod limbajul sexualității nu este în mod trist sărăcit, ci iluminat”. (AL 280)

 «Tinerii trebuie să  fie capabili să realizeze că sunt bombardați cu mesaje care nu le vor binele și 
maturitatea. […] În egală măsură, trebuie să acceptăm că „nevoia unui limbaj nou și adecvat apare 
în primul rând la introducerea copiilor și adolescenților în tema sexualității””. (AL 281-284)

b) A forma păstorii și seminariștii

Obiectiv :
Să ofere experiența sau cel puțin conștientizarea importanței formării seminariștilor și preoților, astfel 
încât să fie competenți și pregătiți să însoțească tinerii și familiile în provocările morale cărora trebuie, 
în mod continuu, să le facă față în zilele noastre.

Puncte pentru aprofundare:
 „Este nevoie de” o formare mai adecvată a preoților, diaconilor, călugărilor  și călugărițelor, a 

cateheților și a altor lucrători pastorali”. În răspunsurile la consultările trimise în întreaga lume, s-a 
remarcat că slujitorii hirotoniți au adesea lipsă de pregătire adecvată pentru a face față 
problemelor actuale, complexe, ale familiilor”. (AL 202)

 „Seminariștii ar trebui să aibă acces la o formare interdisciplinară mai largă privind logodna și 
căsătoria, și nu doar la formarea doctrinală”. (AL 203)

c) A însoți în mod permanent soții

Obiectiv :
Experiențe pastorale consolidate pentru a evidenția urgența și nevoia de a însoți mereu soții, mai ales 
în momentele cele mai critice ale vieții de familie. Prezența comunității este esențială și este necesară 
pregătirea laicilor și a soților pentru a garanta această însoțire.

Puncte pentru aprofundare:
 «Profesioniștii, în special cei care au experiență de însoțire, ajută la întruchiparea propunerilor 

pastorale în situații reale și în preocupările concrete ale familiilor. „Itinerariile și cursurile de 
formare special destinate lucrătorilor pastorali vor putea să le facă potrivite pentru inserarea 
aceluiași drum de pregătire pentru căsătorie în dinamica mai largă a vieții ecleziale”». (AL 204)



 Este necesar să răspundem cu „un acompaniament pastoral care va continua după celebrarea 
sacramentului (cf. Familiaris consortio, partea a III-a). În această pastorație, prezența cuplurilor 
căsătorite cu experiență este de mare importanță. Parohia este considerată ca fiind locul în care 
cuplurile cu experiența pot fi la dispoziția celor mai tinere, cu o eventuala colaborare  a 
asociațiilor, a mișcărilor ecleziale și a noilor comunități”. (AL 223)



Panel-ul II
COMUNIUNEA ÎN FAMILIE, MODEL DE COMUNIUNE ECLEZIALĂ

a) Comuniune familială și comuniunea eclezială
Obiectiv :
Comuniunea în familie care izvorăște din sacramentul căsătoriei întruchipează stilul de comuniune 
care ar trebui să existe în cadrul Bisericii, pornind de la relația dintre soți și preoți.
Ar putea fi aduse în acest sens, experiențe pastorale.

Puncte pentru aprofundare:
 «Biserica este o familie de familii, îmbogățită constant de viața tuturor bisericilor familiale. Prin 

urmare, „în virtutea sacramentului căsătoriei fiecare familie devine de fapt un bun al Bisericii.  În 
această perspectivă, va fi cu siguranță un dar prețios pentru Biserica de astăzi să luăm în 
considerare și reciprocitatea dintre familie și Biserică: Biserica este un bun al familiei, familia este 
un bun al Bisericii. Administrarea darului sacramental al Domnului implică nu numai familia 
individuală, ci însăși comunitatea creștină”». (AL 87)

b) Reciprocitatea bărbat-femeie în Biserică, în funcție de statutul de viață
Obiectiv :
Să arate că și în cadrul Bisericii bărbatul și femeia, cu masculinitatea și feminitatea lor, au un rol diferit 
și important, în toate stadiile de viață. Aceasta duce la experimentarea reciprocității și 
coresponsabilității între bărbați și femei, în misiunea eclezială comună, și la valorificarea rolului femeii 
în Biserică.

Puncte pentru aprofundare:
 „Femeia este chipul Bisericii care este femeie, mireasă, mamă. Un singur stil. Fără acest stil am 

vorbi despre poporul lui Dumnezeu ca organizație, poate sindicat, dar nu ca familie născută din 
Biserica mamă”. (Papa Francisc, Discurs în contextul întâlnirii „Protecția minorilor în biserică”, 
Vatican, 21-24 februarie 2019).

 Este dimensiunea conjugală care îi face pe bărbat și femeie capabili de a relaționa, coopera, 
colabora și a fi în comuniune. (...) Dar femeia, mult mai mult decât bărbatul, în virtutea capacității 
sale intrinseci generative și materne de a „da naștere” și de a se ocupa de această naștere, este în 
măsură să prezinte lumii acea relație necesară de colaborare și responsabilitate dintre bărbat și 
femeie, care ar trebui să se poată manifesta și în Biserică.

c) Paternitatea, maternitatea și fraternitatea în Biserică

Obiectiv :
A arăta cum poate fi trăită experiența paternității, a maternității și a fraternității spirituale în cadrul  
pastorației comunităților locale.
Pot fi expuse experiențe care scot în evidență importanța acestei dimensiuni familiale a Bisericii, prin 
care unul ajunge să-l aibă pe celălalt în inimă, la fel ca o mamă sau un tată sau așa cum o fac frații.

Puncte pentru aprofundare:
 „Nu mă rog pentru lume, ci pentru cei pe care Mi i-ai dat, pentru că sunt ai tăi (...) Părinte Sfânt, 

păzește pe cei pe care Mi i-ai dat în numele Tău, ca să fie una, ca noi” (Ioan 17:9,11). Putem crede 
că, rostind aceste cuvinte, Isus nu avea în inimă o mulțime neclară, ci chipurile oamenilor pe care 



i-a vizitat sau pe care i-a întâlnit. Și în Biserică suntem chemați să recunoaștem chipul celor pe 
care Dumnezeu ni-i încredințează pe parcurs și care devin pentru noi tați, mame și frați.



CONFERINȚA Nr.5:

FAMILIA, CALEA SFINȚENIEI 

Obiectiv :
A arăta cum sfințenia răspunde la o chemare pe care Dumnezeu o face fiecărei persoane în fiecare 
stadiu de viață. Soții și familiile sunt chemate să devină sfinți prin gesturile vieții lor de zi cu zi, care 
este alcătuită din treburile casnice, munca, educația copiilor, doliu, boală, relațiile dintre frați, cu 
bucuriile și grijile pe care toate acestea le aduc cu ea. 

Puncte pentru aprofundare:
 «Prezența Domnului sălăsluiește în familia reală și concretă, cu toate suferințele, luptele, bucuriile

și scopurile ei zilnice. [...] Spiritualitatea iubirii de familie este alcătuită din mii de gesturi reale și 
concrete”. (AL 315)

 «O comuniune trăită bine în familie este o adevărată cale de sfințire în viața obișnuită și de 
creștere mistică. (...) Prin urmare, cei care au dorințe spirituale profunde nu trebuie să simtă că 
familia îi îndepărtează de creșterea în viața Duhului Sfânt, ci că este o cale pe care Domnul o 
folosește pentru a-i aduce în vârful uniunii mistice. ". (AL 316)



Panel-ul I
CĂILE SFINȚENIEI

a)  Discernământul în viața cotidiană de familie
Obiectiv :
▪ A arăta cum discernământul poate fi implementat ca stil de viață zilnic în familiile de astăzi.
▪ Indicați experiențe pastorale care ne ajută să învățam să citim prezența lui Dumnezeu în viața 
personală și de familie.

Puncte pentru aprofundare:
▪ „Cuvântul lui Dumnezeu nu este doar o veste bună pentru viața privată a oamenilor, ci și un criteriu 
de judecată și o lumină pentru discernământul diferitelor provocări cu care se confruntă soții și 
familiile”. (AL227)
▪ „În discernământul pastoral este indicat” să se identifice elemente care pot favoriza evanghelizarea și
creșterea umană și spirituală”. (AL 293)

b) Însoțirea spirituală a celor proaspăt căsătoriți

Obiectiv :
Depuneți mărturie despre experiențele pastorale de însoțire spirituală pentru cuplurile ce sunt 
proaspăt căsătoriți și care doresc să rămână în Biserică și să trăiască adevărul Evangheliei.

Puncte pentru aprofundare:
▪ «Pentru cei divorțați care trăiesc o nouă uniune, este important să-i facem să simtă că fac parte din 
Biserică (...). Aceste situații „necesită un discernământ atent și o însoțire cu mare respect, (...) 
promovând participarea lor la viața comunității”. (AL 243)
▪ „Deși propune întotdeauna perfecțiunea și cheamă la un răspuns mai deplin a lui Dumnezeu”, 
Biserica trebuie să-și însoțească cu grijă și îngrijorare copiii cei mai fragili, marcați de dragoste rănită și 
pierdută, redându-le încrederea și speranța, ca lumina farului unui port sau o torță purtată printre 
oameni pentru a-i lumina pe cei rătăciți sau care se află în mijlocul furtunii”. (AL 29)

c) Când unul dintre parteneri nu e credincios

Obiectiv :
Depuneți mărturie despre experiențele de însoțire spirituală a cuplurilor în care un soț este 
necredincios și/sau manifestă dezinteres față de Biserică. Este o problemă actuală foarte frecventă în 
familiile din întreaga lume. Cum putem ajuta aceste familii să se simtă parte dintr-o comunitate 
eclezială și să trăiască cu speranță sacramentul căsătoriei?

Puncte pentru aprofundare:
▪ «A iubi soțul necredincios, a-i oferi fericire, a-i alina suferința și a împărtăși viața cu el este o 
adevărată cale de sfințenie. Pe de altă parte, iubirea este un dar de la Dumnezeu și, acolo unde se 
răspândește, își face simțită puterea transformatoare, în moduri uneori misterioase, până la punctul în
care „soțul necredincios este sfințit de soția credincioasă și cea necredincioasă este sfințită prin soțul 
ei credincios (1 Corinteni 7:14) „». (AL 228)
▪ „Cu provocări speciale se confruntă cupluri și familii în care un partener este catolic și celălalt 
necredincios. În astfel de cazuri este necesar să se mărturisească capacitatea Evangheliei de a se 
cufunda în aceste situații pentru a face posibil ca copiii să fie educați în credința creștină”. (AL 248)



Panel-ul II
SOȚI ȘI FAMILII: SFINȚENIE ÎN VIAȚA DE ZI CU ZI

Obiectiv :
▪ Ascultați mărturiile de sfințenie ale soților și familiilor care au putut să întrezărească prezența lui 
Dumnezeu în viața lor zilnică

Puncte pentru aprofundare:

▪ Manual despre sfințenia soților și a familiilor, a Dicasteriului pentru Laici, Familie și Viață.



4. SFATURI PENTRU MOMENTE FESTIVE

A) DESCHIDEREA SĂPTĂMÂNII DEDICATE ÎNTÂLNIRII MONDIALE A FAMILIILOR

B) IDEI PENTRU MOMENTELE DE MEDITAȚIE CU FAMILIILE ÎN ZILELE DEDICATE ÎNTÂLNIRII

C) ADORAȚIA EUHARISTICĂ

D) CELEBRAREA EUHARISTICĂ DE ÎNCHEIERE A ÎNTÂLNIRII MONDIALE A FAMILIILOR

 Sfaturi generale
 Sfaturi pentru:

▪ rugăciunile credincioșilor
▪ omilie
▪ mandate către familii
▪ binecuvântarea finală



A. DESCHIDEREA SĂPTĂMÂNII DEDICATE ÎNTÂLNIRII MONDIALE A 
FAMILIILOR

▪ Ar putea fi avut în vedere un început comunitar al întâlnirii.
▪ Ar putea fi un moment de sărbătoare. La Roma va avea loc Festivalul în prezența Sfântului Părinte, un 
moment de sărbătoare dedicat mărturiilor familiilor pornind de la temele care stau la baza titlului întâlnirii
alese de Sfântul Părinte: „Iubirea în familie: vocație și cale de sfințenie. ". Va fi posibil să-l urmăriți în 
transmisiune directă.
▪ La nivel local, poate fi și o celebrare euharistică sau un moment de rugăciune, un pelerinaj comunitar cu 
procesiune.

B. PUNCTE PENTRU MOMENTELE DE MEDITAȚIE CU FAMILIILE ÎN TIMPUL 
ZILELOR DEDICATE ÎNTÂLNIRII

▪ Fiecare comunitate poate adapta și/sau dezvolta, după propriile nevoi, momentele de meditație 
propuse, alternându-le cu pauze de tăcere pentru rugăciune interioară, cântece și rugăciuni comunitare. 
Meditația nu se dorește a fi doar un moment individual, ci un timp de dialog și rugăciune al soților cu Isus.
▪ Mai jos, o posibilă propunere cu meditații și reflecții dezvoltate pornind de la imaginea-simbol al Întâlnirii
Mondiale a Familiilor a pr. Marko Rupnik.
Pentru explicația dată de pr. Rupnik, vezi:
https://www.romefamily2022.com/it/wmof-diocesi/

https://www.romefamily2022.com/it/wmof-diocesi/


PROPUNERE DE MEDITAȚIE PE IMAGINEA PĂRINTELUI RUPNIK

„ACEST MISTER E MARE”



1. „De aceea bărbatul își va lăsa tatăl și mama și se va uni cu femeia sa, iar cei doi vor forma un
singur trup. Acest mister este mare; Spun asta cu referire la Cristos și la Biserică!” (Efeseni

5:31-32)

Primul moment: Să ne uităm la imagine
Ce văd?
Observ detaliile
În dragostea unui bărbat și a unei femei există un mister ascuns care este voalat.

Al 2-lea moment: Idei de la Amoris Laetitia
▪ „Căsătoria este o vocație, întrucât este un răspuns la chemarea specifică de a trăi iubirea conjugală ca 
semn imperfect al iubirii dintre Cristos și Biserică”. (AL 72)
▪ «Cristos Domnul „vine să întâlnească soții” creștini în sacramentul căsătoriei „și rămâne cu ei.” Prin 
întrupare, el își asumă iubirea omenească, o purifică, o aduce la plinătatea ei și dă soților, împreună cu 
Duhul său, capacitatea de a o trăi». (AL 67)

Al 3-lea moment: Reflecția
▪ „Da”-ul nostru pentru formarea unei familii este răspunsul nostru la chemarea lui Dumnezeu de a trăi 
iubirea în căsătorie și în familie. Este un „da” pe care suntem chemați să-l reînnoim în fiecare zi.
În sacramentul căsătoriei, prin „da”-ul lor, bărbatul și femeia Îl roagă pe Domnul să le transforme iubirea, 
pentru a fi purificată și a putea crește până la plinătatea ei.
▪ În familia noastră, relațiile noastre apar cumva „voalate”? Pot să-i cer ajutor Domnului pentru a-mi 
schimba inima cu privire la o anumită situație?

Al 4-lea moment: Rugăciunea personală și de cuplu
Într-un moment de tăcere personală sau de dialog în cuplu, să ne exprimăm rugăciunea  noastră către 
Domnul:
▪ Pentru ce pot fi recunoscător și pentru ce pot invoca ajutorul Domnului?
▪ Pentru ce putem mulțumi și pentru ce putem invoca ajutorul Domnului?



2. „Duhul pe care Domnul îl revarsă, schimbă inima omului” FC 13

Primul moment: Să ne uităm la imagine
Ce văd?
Observ detaliile 
Mâna Sfântului Paul îndepărtează vălul: acum se înțelege că iubirea soților are în sine o reflectare a iubirii 
infinite și indisolubile pe care Isus o are pentru  Biserică, Mireasa sa, și pe care Dumnezeu o are pentru 
umanitate.
Dragostea care se trăiește în familie dezvăluie o imagine,  voalată, a iubirii infinite a lui Dumnezeu, care 
este o iubire „nupțială”.

Al 2-lea moment: Idei de la Amoris Laetitia
Iubirea infinită a lui Dumnezeu este o realitate atât de mare încât la început omenirea nu a putut înțelege, 
nu și-a putut imagina cât de mare ar putea fi iubirea lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi (cf. explicația 
părintelui Rupnik). După ce Dumnezeu ni l-a dat pe Fiul Său și după ce Isus s-a oferit să moară pe cruce 
pentru a ne mântui, dragostea lui Dumnezeu ni s-a arătat concretă și am început să întrezărim misterul 
unei iubiri atât de mari.
Iată de ce Sfântul Paul poate începe să îndepărteze vălul, iar noi putem vedea, în dragostea dintre un 
bărbat și o femeie, ceva din dragostea lui Dumnezeu.

▪ Adevărul „ dragostei dintre bărbat și femeie, (...) se luminează pe deplin numai în lumina iubirii lui Cristos
răstignit. (...) „Căsătoria bazată pe iubire exclusivă și definitivă devine icoana relației lui Dumnezeu cu 
poporul său și invers: felul lui Dumnezeu de a iubi devine măsura iubirii umane” ”. (AL 70)
▪ „Scriptura și Tradiția ne deschid accesul la o cunoaștere a Treimii care este revelată cu trăsături familiare.
Familia este imaginea lui Dumnezeu care este o comuniune de persoane. [...] Isus nu numai că a readus 
căsătoria și familia la forma lor originală, dar a ridicat și căsătoria ca un semn sacramental al dragostei sale
pentru Biserică (cf. Mt 19, 1-12; Mc 10, 1-12; Ef 5,21-32). De la Cristos, prin intermediul Bisericii, căsătoria 
și familia primesc harul Duhului Sfânt, pentru a mărturisi Evanghelia iubirii lui Dumnezeu”. (cf. AL 71)

Al 3-lea moment: Reflecția
Iubirea pe care o trăim în familia noastră dezvăluie o imagine „voalată” a „modului lui Dumnezeu de a 
iubi”, dar cu puterea Duhului Sfânt, putem trage vălul din ce în ce mai departe și să creștem, zi de zi, în 
capacitatea noastră de a iubi. 
▪ Ce fragilități pot încerca să depășesc?
▪ Care sunt fragilitățile relației noastre și cum am putea încerca să le depășim?

Al 4-lea moment: Rugăciunea personală și de cuplu



Într-un moment de tăcere personală sau de dialog în cuplu, să ne exprimăm rugăciunea către Domnul:
▪ Pentru ce pot fi recunoscător și pentru ce pot invoca ajutorul Domnului?
▪ Pentru ce putem mulțumi și pentru ce putem invoca ajutorul Domnului?



3. „Nu mai au vin” (In 2, 3)

Primul moment: Să ne uităm la imagine
Ce văd?
Observ detaliile
Vasele: sunt din piatră, fuseseră umplute cu apă, acum sunt goale.

Al 2-lea moment: Idei de la Amoris Laetitia
  «Dacă aș avea destulă credință să pot muta munți, dar n-aș avea iubire, n-aș fi nimic. Cuvântul 

„dragoste” (...), care este unul dintre cele mai folosite, apare adesea desfigurat. […] Aceasta se 
trăiește și se cultivă în viața pe care soții o împărtășesc, între ei și cu copiii lor, zi de zi”. (Cf. AL 89-
90)

 «Istoria unei familii este marcată de crize de tot felul, care fac parte și din frumusețea ei 
dramatică. Trebuie ajutat să se descopere că o criză depășită nu duce la o relație mai puțin intensă,
ci la îmbunătățirea, acomodarea și maturizarea vinului uniunii. Nu trăim împreună pentru a fi din 
ce în ce mai puțin fericiți, ci pentru a învăța să fim fericiți într-un mod nou, plecând de la 
posibilitățile deschise de o nouă etapă. Fiecare criză presupune o ucenicie care îți permite să crești 
intensitatea vieții împreună, sau cel puțin să găsești un nou sens experienței căsătoriei. În niciun 
caz nu trebuie să ne resemnăm cu o curbă descendentă, cu o deteriorare inevitabilă, cu o 
suportabilitate mediocră. Dimpotrivă, atunci când căsătoria este asumată ca o sarcină, care 
presupune și depășirea obstacolelor, fiecare criză este percepută ca o oportunitate de a ajunge să
bem împreună cel mai bun vin. [...] Fiecare criză ascunde o veste bună dacă știi să asculți în mod 
rafinat, auzul inimii”. (AL 232)

Al 3-lea moment: Reflecția
Apa conținută în vase poate fi comparată cu iubirea noastră umană care, în timp, pare a fi consumată. 
Sunt momente sau perioade în viață când avem impresia că în vasele noastre a rămas puțină dragoste.

 Fiecare criză, fie ea mică sau mare, poate deveni „o oportunitate de a ajunge să bem împreună cel 
mai bun vin”. Sunt chiar convins de asta? Pot să cred asta și să păstrez speranța vie, chiar și în 
dificultăți?

Al 4-lea moment: Rugăciunea personală și de cuplu
Într-un moment de tăcere personală sau de dialog în cuplu, să ne exprimăm rugăciunea către Domnul:

 Pentru ce pot să mulțumesc și pentru ce să invoc ajutorul Domnului?
 Pentru ce putem mulțumi și pentru ce putem invoca ajutorul Domnului?



4. Duhul pe care Domnul îl revarsă (...) îi face pe bărbat și pe femeie capabili să se iubească
unul pe altul așa cum ne-a iubit Cristos „FC 13

Primul moment: Să ne uităm la imagine
Ce văd?
Observ bine fiecare detaliu.
Părintele Rupnik l-a înfățișat pe Sfântul Paul turnând vinul care a ieșit ca sânge din corpul lui Cristos: este 
vinul bun al iubirii, oferit omenirii.

Al 2-lea moment: Idei de la Amoris Laetitia
„Toată viața comună a soților, întreaga rețea de relații pe care o vor țese între ei, cu copiii lor și cu lumea, 
vor fi impregnate și întărite de harul sacramentului [...], în care Dumnezeu și-a exprimat toată dragostea 
pentru umanitate și s-a unit strâns cu ea. Nu vor fi niciodată singuri cu forțele lor pentru a face față 
provocărilor care apar. Ei sunt chemați să răspundă darului lui Dumnezeu cu angajamentul, creativitatea, 
rezistența și lupta zilnică, dar vor putea mereu să invoce Duhul Sfânt care le-a sfințit unirea, pentru ca 
harul primit să se manifeste din nou în fiecare situație nouă.” (AL 74)

Al 3-lea moment: Reflecția
 Reflectez asupra angajamentului meu de a gândi cu creativitate și perseverență la noi moduri de a 

iubi în familia mea.
 Să reflectăm împreună asupra modului în care ne putem cultiva relația cu Dumnezeu, pentru a-l 

recunoaște ca singura sursă de iubire la care ne putem întoarce mereu, să ne umplem vasele, 
inimile.

Al 4-lea moment: Rugăciunea personală și de cuplu
Într-un moment de tăcere personală sau de dialog în cuplu, să ne exprimăm rugăciunea către Domnul:

 Pentru ce pot să mulțumesc și pentru ce să invoc ajutorul Domnului?
 Pentru ce putem mulțumi și pentru ce putem invoca ajutorul Domnului?



Rugăciunea finală:
Dragostea de familie: vocație și cale de sfințenie

Tata Sfânt,
suntem aici înaintea Ta
să Te lăudăm și să îți mulțumim
pentru marele dar al familiei.

Ne rugăm pentru familiile consacrate în sacramentul căsătoriei,
ca să redescopere în fiecare zi harul primit 
și, ca mici biserici domestice,
Să fie martore ale prezenței tale
și a dragostei cu care Cristos iubește Biserica.

Ne rugăm pentru familiile
care trec prin greutăți , suferințe și
boală sau greutăți pe care numai Tu le cunoști:
susține-i și conștientizează-i
de calea sfințeniei la care îi chemi,
ca să poată experimenta mila Ta infinită
și să găsească noi modalități de a crește în dragoste.

Ne rugăm pentru copii și tineri,
ca să Te poată întâlni
și să răspundă cu bucurie vocației pe care ai gândit-o pentru ei;
pentru părinți și bunici,
să fie conștienți
că sunt un semn al paternității și maternității lui Dumnezeu
în grija copiilor care, în trup și în duh,
i-ai încredințat;
pentru experiența fraternității
pe care familia o poate oferi lumii.

Doamne, fă ca fiecare familie
să-și trăiască propria vocație la sfințenie în Biserică
ca o chemare de a fi protagonistă a evanghelizării,
în slujba vieții și a păcii,
în comuniune cu preoții și cu orice stare de viață.

Binecuvântează fiecare familie.
Amin.



C. ADORAȚIE  EUHARISTICĂ

De ce să propun un moment de adorație euharistică?
Pentru a oferi un moment de intimitate cu Domnul; un spațiu pentru a-l lăsa să vorbească inimii fiecăruia 
și inimii fiecărui cuplu căsătorit. Adorația euharistică poate fi nu doar un moment individual, ci și un timp 
de adorare și rugăciune între soți și Isus, îngenuncheați împreună în fața Sfântului Sacrament.

Obiectiv:
▪ Oferiți fiecăruia un timp pentru a experimenta privirea lui Isus asupra lui însuși, primiți-o ca pe un dar 
prețios și răspundeți cu propria privire .
▪ Oferiți soților posibilitatea de a-l contempla împreună pe Isus Euharistic ; să experimentăm împreună 
privirea iubirii lui Isus; să ascultăm cu inima Cuvântul pe care Isus vrea să ni-l adreseze amândurora.

Când?
▪ Un scurt moment la sfârșitul fiecărei zile.
▪ Un timp mai lung, într-una din zilele întâlnirii.
▪ La Roma, Adorația Euharistică va avea loc în dimineața zilei de sâmbătă, 25 iunie, înainte de ultima 
sesiune a Congresului Pastoral și poate fi urmărită prin transmisiune.



D. CELEBRAREA  EUHARISTICĂ  PENTRU  ÎNCHIDEREA ÎNTÂLNIRII

SFATURI GENERALE:

▪ Una dintre celebrările euharistice de duminică, 26 iunie, să fie dedicată încheierii Întâlnirii cu familiile 
comunității.
▪ Promovarea prezenței întregii familii la Liturghie.
▪ Oferirea darurilor, acolo unde este posibil și, cu respectarea reglementărilor anti-covid, poate fi 
efectuată de familii.
Pe lângă vin și pâine, pe altar vor putea fi aduse simboluri care reprezintă dragostea de familie.
▪ Colecta Liturghiilor unei zile poate fi dedicată sprijinirii familiilor aflate în dificultate sau a unui proiect 
pastoral pentru familie.
▪ Rugăciunea credincioșilor ar putea fi citită de diferiți membri ai familiei (părinți, copii, bunici).
▪ La sfârșitul Liturghiei, ar putea fi oferite familiilor atât imaginea simbolică a lui Marko Rupnik , cât și 
rugăciunea Întâlnirii Mondiale a Familiilor.
În cazul în care se va da un mandat familiilor, adică un mesaj de „trimitere și evanghelizare”, chiar și pe 
hârtie, aceste semne ar putea fi oferite odată cu anunțarea mandatului, astfel încât să rămână ca semne 
concrete pe care familiile le vor lua acasă.



PUNCTE PENTRU RUGĂCIUNILE CREDINCIOȘILOR

Idei pentru rugăciuni:
▪ Pentru Biserică, popor al lui Dumnezeu
▪ Pentru papă, preoți, diaconi
▪ Pentru cuplurile logodite
▪ Pentru familiile cele mai fragile (diviziune, boală, doliu)
▪ Pentru persoane cu dizabilități
▪ Pentru copii
▪ Pentru viața în curs de dezvoltare
▪ Pentru sfințenia în familie
▪ Pentru conducători

Câteva sugestii
▪ Pentru Biserică, pentru ca ea să știe să vestească și să mărturisească lumii, cu forță, frumusețea planului lui 
Dumnezeu pentru familie și să-l prețuiască ca dar și vocație.
Te rugăm asculta-ne.

▪ Pentru Papa Francisc, pentru fiecare preot și diacon, pentru ca, împreună cu familiile, să poată construi 
Biserica, o „mare familie”, păstrând în ea unitatea și comuniunea frățească.
Te rugăm, ascultă-ne.

▪ Pentru cuplurile logodite, pentru ca în comunitatea noastră să poată întâlni familii capabile să dea 
mărturie despre bucuria iubirii, trăită în virtutea prezenței lui Cristos în căsătoria creștină.
Te rugăm, ascultă-ne.

▪ Pentru familiile care trec prin dificultăți mari și dureroase, astfel încât să găsească sprijin concret în 
comunitatea noastră și să nu-și piardă niciodată speranța în Tine.
Te rugăm, ascultă-ne.

▪ Pentru cei care trăiesc oboseala bolii sau durerea de doliu, pentru ca în comunitatea noastră, familiile să 
învețe să se susțină reciproc și să știe să se deschidă pentru a oferi ajutor și apropiere celor aflați în 
dificultate.
Te rugăm, ascultă-ne.

▪ Pentru comunitatea noastră, să găsească mereu noi căi pentru ca fiecare persoană cu dizabilități să se 
simtă binevenită și să iși găsească locul în cadrul Bisericii.
Te rugăm, ascultă-ne.

▪ Te rugăm, Doamne, ca fiecare copil din lume să aibă o familie care să-l primească, să-l facă să se simtă 
iubit și să-i dea ceea ce este necesar pentru a-l ajuta să crească liniștit și capabil să iubească.
Te rugăm, ascultă-ne.

▪ Ne rugăm, Doamne, pentru copiii care suferă de dezbinări în familiile lor sau care au fost lipsiți de 
familie, ca să poată găsi o privire primitoare, care să-i încurajeze în viață și să-i învețe speranța.
Te rugăm, ascultă-ne.



▪ Îți încredințăm, Doamne, fiecare mamă, pentru ca ea să poată primi și ocroti cu tandrețe și curaj fiecare 
copil care apare în pântecele ei.
Te rugăm, ascultă-ne.

▪ Ne rugăm Ție, Doamne, ca fiecare familie să se simtă chemată, dar și îndrumată și sprijinită de tine, pe 
drumul sfințeniei.
Te rugăm, ascultă-ne.

▪ Ne rugăm ca în fiecare țară conducătorii să ia decizii care pot sprijini concret familiile, în special pe cele 
mai sărace și defavorizate.
Te rugăm, ascultă-ne.



PUNCTE PENTRU OMILIE

Duminica a XIII-a din timpul obișnuit
1 Regi 19, 16. 19-21; Ps 15; Gal 5, 1,13-18; Lc 9, 51-62.

▪ Pasajul evanghelic pe care tocmai l-am citit ne invită să luăm în serios reflecția pe care am făcut-o în 
aceste zile asupra vocației familiilor noastre. Asemenea lui Isus, suntem chemați să luăm o „hotărâre 
fermă” de a porni pe o cale nouă. Cuvintele auzite și mărturiile împărtășite pot fi hrană și sprijin pentru un 
drum care poate fi reînnoit doar după ce am trăit împreună o experiență atât de intensă.

▪ Papa Francisc a spus că: „Avem nevoie de soți lângă persoanele consacrate, care să umble cu alte familii, 
care să-i ajutăm pe cei mai slabi, să anunțăm că, chiar și în dificultăți, Cristos se face prezent în Taina 
căsătoriei pentru a da tandrețe, răbdare și speranță tuturor, în fiecare situație de viață”. A fi o familie - 
soții, fiice și fii, nepoți, bunici și bunici, surori și frați - este de fapt o resursă pentru comunitățile noastre 
ecleziale. A fi învățat să ne iubim – în școala care a fost familia noastră – ne ajută să ne împărtășim 
dragostea cu cei din jur și să fim martori pentru cei care se luptă mai mult.

▪ Ca orice realitate eclezială, familia este și ea chemată să nu trăiască în auto-referențialitate, ci să 
întreprindă o călătorie de ieșire. În Evanghelia de astăzi, Iisus pare să aibă cuvinte foarte dure și pune 
urmarea sa înainte de datoria de a ne îngropa părinții. Vrea să ne spună că până și ceea ce avem mai de 
preț se usucă dacă nu este altoit în el și într-o dinamică de ieșire și anunțare a prezenței sale.

▪ Să nu ținem ascunsă comoara iubirii noastre! Să o împărtășim cu cei care locuiesc lângă noi și au cea mai 
mare nevoie de ea. Fiecare familie creștină să caute – printre vecini, în cartier, printre colegii de școală ai 
copiilor, etc... – o familie în dificultate, un bătrân singur, un copil care are nevoie de sprijin. Să avem grijă 
de ei în mod matern și patern, tandru și concret: să-l facem parte din familia noastră. Astfel, ne vom 
deschide ușa inimii și vom lăsa dragostea primită să pătrundă în lumea din jurul nostru.

▪ Papa Francisc a dorit să descrie perspectiva sa despre o lume reînnoită prin proclamarea Evangheliei cu o
imagine familiară: Fratelli tutti. Într-adevăr, lumea trebuie să redescopere o nouă fraternitate, iar familia 
este terenul de antrenament în care toată lumea poate învăța să trăiască acest sentiment. Dar simțim și o 
nevoie puternică de paternitate și maternitate, adică nevoia creștinilor de a-și asuma responsabilitatea 
pentru ei înșiși, așa cum fac părinții cu copiii lor, în fața unei societăți ce pare din ce în ce mai spulberată.



MANDAT CĂTRE FAMILII

Ce este?
▪ Este trimiterea pe care Domnul o face fiecărei familii, la sfârșitul acestor zile: ceea ce ți-am dat, mergi și 
dă altora.
▪ „A chemat la Sine pe cei doisprezece și a început să-i trimită doi câte doi” (Mc 6, 7). Trimiterea soților ca 
ucenici ai lui Isus este o expresie a preoției regale a familiilor în virtutea Botezului, revigorată în căsătorie.

Ce scop va avea?
▪ Indicați familiilor sarcina specială care le este încredințată, în cadrul călătoriei pastorale a comunității lor.

Cine o face?
▪ Episcopul, parohul sau oricine conduce comunitatea.

Când se face?
▪ Ca încheiere a zilelor de întâlnire. Este un mesaj de „trimitere și evanghelizare”, pe care Episcopul sau 
Preotul Paroh îl poate transmite familiilor în formă tipărită, după ce l-au citit. Dacă le este oferit familiilor 
la Liturghia de încheiere, ar putea fi oferite și imaginea tipărită a lui Rupnik și rugăciunea Întâlnirii 
Mondiale, ca semne concrete pe care familiile le vor duce acasă.
▪ La Roma, Sfântul Părinte va da mandatul familiilor Duminică, 27 iunie, și poate fi urmărit prin 
transmisiune.



SUGESTIE PENTRU INVOCAREA BINECUVÂNTĂRII FINALE

Te lăudăm și te binecuvântăm, Părinte,
din care provine toată paternitatea
în cer și pe pământ.

Fă ca prin intermediul Fiul Tău Isus Cristos,
născut din Fecioară prin lucrarea Duhului Sfânt,
fiecare familie să devină un adevărat sanctuar
a vieții și a iubirii
pentru generațiile care se reînnoiesc mereu.

Fă ca Duhul tău
Să orienteze gândurile și lucrările soților
Înspre binele familiei lor
și a tuturor familiilor lumii.
Fă ca toți copii să găsească în comunitatea de acasă
sprijin puternic pentru creșterea lor
umană și creștină.

Fă ca dragostea,
consacrată prin legătura căsătoriei,
să se dovedească a fi mai puternică decât orice slăbiciune și orice criză.
Permite Bisericii tale
Să își îndeplinească misiunea
pentru familie și cu familia
în toate neamurile pământului.
Prin Cristos, Domnul nostru.
Amin.
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