
 

 

 

 

 

CSALÁDI SZERETET: HIVATÁS ÉS ÚT A SZENTSÉGHEZ. 

A CSALÁDOK 10. VILÁGTALÁLKOZÓJÁNAK HIVATALOS IMÁJA 

 

A Római Egyházmegye és a Laikusok, Család és Élet Dikasztériuma most bemutatja a hivatalos imát a 

Családok 10. Világtalálkozójához, amelyet 2022. június 22-26. között tartanak Rómában. A hivatalos 

hashtag is készen áll: #WMOF2022. 

Joseph Kevin Farrell bíboros, a Dikasztérium prefektusa rámutatott, hogy "az imádság egy módja annak, 

hogy belépjünk az Amoris Laetitia évének szívébe és a római eseményre való felkészülésbe. Úgy 

folytatta, hogy "sok család és közösség már régóta vár arra, hogy legalább lelkileg elindulhasson 

Rómába. Az imádság elkíséri őket és segít nekik, hogy megragadják a találkozó üzenetét". 

Angelo De Donatis bíboros, Róma vikáriusa hozzátette, hogy "a felkészülés útjának középpontjában az 

imádság áll majd. Ez fogja irányítani a munkánkat és inspirálni az elmélkedéseket, hogy a hit fényében 

segítsen bennünket azon új kihivások felismerésében, amelyek a világjárvány okozta vészhelyzetből 

adódnak az egyházi közösség számára a családokra való tekintettel". Ezért "mindenkit arra hívok meg, 

hogy készüljön fel erre a kegyelmi eseményre, amelynek a római egyháznak van szerencséje otthont 

adni, és hogy ezt az imát családja bensőségében, a plébániai és egyházmegyei közösséggel együtt intézze 

az Úrhoz." 

 

Családi szeretet: Hivatás és út a szentséghez 

 

Mennyei Atyánk, 

Azért jövünk eléd, hogy dicsérjünk téged 

és hogy megköszönjük Neked a család nagyszerű ajándékát. 

 

Imádkozunk Hozzád minden családért 

akiket a házasság szentsége szentel meg. 

Add, hogy minden nap újra felfedezzék 

a kegyelmet, amit kaptak, 

és mint kis házi egyházak, 

tudjanak tanúságot tenni jelenlétedről 

és arról a szeretetről, amellyel Krisztus szereti az Egyházat. 

 

Imádkozunk Hozzád minden családért, amely nehézségekkel és szenvedéssel néz szembe, 

amit betegség vagy olyan körülmények okoznak, amelyeket egyedül Te ismersz. 

Támogasd őket, és tudatosítsd bennük 

a szentséghez vezető utat, amelyre hívod őket, 

hogy megtapasztalhassák végtelen irgalmasságodat 

és  új utakat találjanak a szeretetben való növekedésre. 

 

Imádkozunk Hozzád a gyermekekért és a fiatalokért: 

hogy találkozzanak Veled, és örömmel válaszoljanak 

arra a hivatásra, amelyet nekik szántál; 

Imádkozunk a szülőkért és nagyszülőkért: legyenek tudatában annak, 

hogy ők Isten atyaságának és anyaságának jelei 



amikor gondoskodnak a gyermekekről, akiket testben és lélekben rájuk bízol; 

és a testvériség megtapasztalásáért 

amelyet a család adhat a világnak. 

 

Uram, add, hogy minden család  

misszionárius tanítványokká válásra való elhívásként 

élhesse meg sajátos hivatását a szentségre az Egyházban, 

az élet és a béke szolgálatában, 

közösségben papjainkkal, szerzeteseinkkel, 

és az Egyház minden hivatásával. 

 

Áldd meg a Családok Világtalálkozóját. 

Ámen. 

 

A Családok X. Világtalálkozójának hivatalos imája 

2022. június 22-26. 

 

 

Ez az ima, amelyet a Családok 10. Világtalálkozójára írtunk, a Mennyei Atyánk iránti mély hálából 

fakad a család nagy ajándékáért, a szeretetteljes kapcsolatok különleges helyéért. A Ferenc pápa által a 

találkozóra választott téma ihlette: "A családi szeretet: hivatás és út a szentséghez". Az imát lelkipásztori 

eszköznek szánjuk: mostantól imádkozható a plébániákon, közösségekben, otthon, hogy segítse a jövő 

évi nemzetközi eseményre való felkészülést. 

"A családi életben megtapasztalt szeretetből születik meg minden gyermek hivatása; az otthon falai 

között megízlelt szeretet az, amely a szentség felé vezető út első lépéseit követi - tette hozzá Farrell 

bíboros -. Az imádság megtapasztalása bevezet bennünket a kapcsolatok mélyebb, felszabadító 

jelentőségébe a mindennapi életben. A család és a hivatás valamint a család és a szentség binomjai 

megmutatják, hogy a családi kapcsolatok alapvető fontosságúak a szeretet megteremtésében. Egy 

megpróbáltatásokkal és nehézségekkel teli korban, amelyben a családok kihívásokat és nehézségeket 

élnek át és azokkal küzdenek meg, talán kissé idejétmúltnak vagy helytelennek tűnhet a családi 

szentségről beszélni. Ezért fontos az ima a házasság szentségének teljes megélésében. Az Istennel való 

kapcsolat lehetővé teszi a keresztény házaspárok számára, hogy minden nap újra felélesszék a kapott 

Kegyelmet, és ez támogatja őket mindennapi feladataikban és küzdelmeikben. Életünk mindig út lehet 

a személyes, családi és párkapcsolati szentséghez, a mások iránti szeretetben való növekedéshez. A 

család minden tagja, beleértve a gyermekeket, fiatalokat, szülőket és nagyszülőket, arra hivatott, hogy 

felfedezzék magukban a szentségre való meghívást. Ebben az értelemben a családi élet a szentség 

kifejeződése lehet, mint "az egyház legvonzóbb arca" (GE 9). Ez megmutatja, hogy mennyire hasznos 

az Amoris Laetitia és a Gaudete et Exsultate kereszthivatkozása, ahogy Ferenc pápa a Találkozó 

témájában javasolja, hogy jobban megértsük a családi hivatást". 

"A keresztény házaspárok - folytatta De Donatis bíboros - meghívást kapnak, hogy együtt járják a 

szentség útját, a jeles szentek és boldoggá avatott házaspárok nyomdokain haladva, és közbenjárásuk 

által támogatva. Példát adnak Lisieux-i Szent Teréz szülei vagy a Beltrame Quattrocchi házaspár, olyan 

emberek, akik bizalommal vállalták az élet fájdalmas megpróbáltatásait, és akik szerelmük történetében 

Krisztus hűséges jelenlétét látták. Az Isten hűséges szeretete által keltett remény hullámzásából fakad a 

vágy, hogy Isten szeretetét hirdessük, és a családot "az Egyház útjává" (AL 69), az új hivatások 

ápolásának helyévé tegyük." 
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