IUBIREA DE FAMILIE: O VOCAȚIE ȘI O CALE SPRE SFINȚENIE.
RUGĂCIUNEA OFICIALĂ A CELEI DE-A ZECEA ÎNTÂLNIRI MONDIALE
A FAMILIILOR
Dieceza de Roma și Dicasterul pentru Laici, Familie și Viață prezintă acum rugăciunea oficială pentru
cea de-a X-a Întâlnire Mondială a Familiilor, care va avea loc la Roma între 22 și 26 iunie 2022. Este
gata și hashtag-ul oficial: #WMOF2022.
Cardinalul Joseph Kevin Farrell, prefectul Dicasterului, a subliniat că "rugăciunea este un mod de a intra
în inima Anului Amoris Laetitia și a pregătirii pentru evenimentul de la Roma. El a continuat spunând
că "multe familii și comunități au așteptat mult timp pentru a putea porni la drum, cel puțin spiritual,
spre Roma. Rugăciunea le va însoți și le va ajuta să înțeleagă mesajul adunării".
Vicarul Romei, cardinalul Angelo De Donatis, a adăugat că "rugăciunea va fi în centrul drumului de
pregătire. Ea va ghida munca noastră și va inspira reflecțiile pentru a ne ajuta, în lumina credinței, să
discernem noile provocări pe care urgența pandemică le pune comunității ecleziale în ceea ce privește
familiile". Din acest motiv, "îi invit pe toți să se pregătească pentru acest eveniment de har pe care
Biserica de la Roma are bucuria de a-l găzdui, și să adreseze Domnului această rugăciune în intimitatea
familiei lor, împreună cu comunitatea parohială și diecezană".

Iubirea familială: vocaţie şi cale de sfinţenie
Tată Sfânt,
suntem aici, înaintea ta, pentru a te lăuda şi a-ţi mulţumi
pentru marele dar al familiei.
Ne rugăm pentru familiile consacrate în sacramentul căsătoriei,
ca să redescopere în fiecare zi harul primit
şi, ca mici Biserici domestice,
să dea mărturie despre Prezenţa ta
şi despre dragostea cu care Cristos iubeşte Biserica.
Ne rugăm pentru familiile
încercate de dificultăţi şi suferinţe,
de boli sau de necazuri pe care doar Tu le cunoşti:
susţineţi-le şi fă-le conştiente
de calea sfinţeniei la care sunt chemate,
ca să cunoască Îndurarea Ta infinită
şi să găsească noi căi de a creşte în iubire.
Ne rugăm pentru copii şi tineri,
ca să te poată întâlni
şi să răspundă cu bucurie la vocaţia pe care a-i gândit-o pentru ei;
pentru părinţi şi bunici, ca să fie conştienţi
că sunt semn al paternităţii şi maternităţii lui Dumnezeu

în îngrijirea copiilor pe care îi încredinţezi lor, trupeşte şi sufleteşte;
pentru experienţa de fraternitate
pe care familia o poate dărui lumii.
Doamne, fă ca fiecare familie
să-şi trăiască propria vocaţie la sfinţenie în Biserică
ca o chemare de a deveni protagonistă a evanghelizării,
în slujba vieţii şi a păcii,
în comuniune cu preoţii şi cu toate vocațiile.
Binecuvântează Întâlnirea Mondială a Familiilor.
Amin.
(Rugăciune oficială pentru cea de-a X-a Întâlnire mondială a familiilor
22-26 iunie 2022)

Această rugăciune, compusă pentru cea de-a zecea Întâlnire Mondială a Familiilor, izvorăște dintr-o
profundă recunoștință față de Tatăl nostru ceresc pentru marele dar al familiei, un loc foarte special
pentru relațiile de iubire. Ea este inspirată de tema aleasă de Papa Francisc pentru această întâlnire:
"Iubirea în familie: o vocație și o cale spre sfințenie". Rugăciunea se dorește a fi un instrument pastoral:
ea poate fi rostită de acum înainte în parohii, în comunități, acasă, pentru a ajuta la pregătirea
evenimentului internațional de anul viitor.
"Din iubirea trăită în viața de familie se naște vocația fiecărui copil; iubirea savurată între zidurile casei
este cea care trasează primii pași pe calea sfințeniei - a adăugat cardinalul Farrell -. O experiență de
rugăciune ne introduce în sensul mai profund și eliberator al relațiilor din viața de zi cu zi. Binomul
familie și vocație împreună cu cel de familie și sfințenie ne arată cum relațiile familiale sunt de o
importanță fundamentală în generarea iubirii. Într-o epocă plină de încercări și dificultăți, în care
familiile se confruntă și fac față provocărilor și greutăților, ar putea părea oarecum deplasat sau
nepotrivit să vorbim despre sfințenia familiei. De aici și importanța rugăciunii pentru a trăi pe deplin
sacramentul căsătoriei. O relație cu Dumnezeu permite cuplurilor creștine, în fiecare zi, să reaprindă
Harul pe care l-au primit, iar acest lucru îi susține în sarcinile și luptele lor zilnice. Viața noastră poate
fi întotdeauna o cale spre sfințenia personală, familială și de cuplu, o cale de a crește în iubirea față de
ceilalți. Toți membrii familiei, inclusiv copiii, tinerii, părinții și bunicii, sunt chemați să descopere în ei
înșiși o chemare la sfințenie. În acest sens, viața de familie poate deveni o expresie a sfințeniei ca "fața
cea mai atractivă a Bisericii" (GE 9). Acest lucru ne arată cât de utilă este împletirea dintre Amoris
Laetitia și Gaudete et Exsultate, așa cum sugerează Papa Francisc în tema Întâlnirii, pentru a înțelege
mai bine vocația familiei."
"Cuplurile creștine - a continuat cardinalul De Donatis - sunt invitate să parcurgă împreună drumul
sfințeniei, pe urmele sfinților iluștri și ale cuplurilor beatificate și susținute de mijlocirea lor. Exemplul
este dat de părinții Sfintei Thérèse de Lisieux sau de cuplul Beltrame Quattrocchi, persoane care au
acceptat cu încredere încercările dureroase ale vieții și care au văzut prezența fidelă a lui Cristos în
povestea lor de iubire. Valul de speranță generat de iubirea credincioasă a lui Dumnezeu dă naștere la
dorința de a vesti iubirea lui Dumnezeu și de a face din familie "calea Bisericii" (AL 69), locul în care
se hrănesc noi vocații."
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