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Svätý Otec už oznámil, že tento ročník sa nebude konať v jednom meste, ako to bolo v minulosti, ale 

bude "multicentrálnym“ a "rozsiahlym" podujatím v diecézach po celom svete. 

V týždni od 22. do 26. júna 2022 sa pápež v Ríme stretne len s delegátmi biskupských konferencií, 

cirkevných hnutí a rodinných združení. V tých istých dňoch sa však všetky rodiny na svete budú môcť 

zúčastniť na diecéznych stretnutiach, slávnostných chvíľach a svätej omši, ktoré je každý biskup 

pozvaný zorganizovať vo svojej diecéze. Preto bude vždy celosvetovou udalosťou, tak ako v minulosti, 

ale tentoraz sa bude prežívať v miestnych cirkvách prítomných všade na rôznych kontinentoch. Všetci 

spolu, v duchovnom spoločenstve, ale nie všetci na jednom mieste! 

Túto novú modalitu nesmieme považovať za obmedzenie! Naopak, je to krásna príležitosť, ako spojiť 

rodiny všetkých farností a diecéz na svete okolo ich biskupa. Takto sa na tejto dôležitej cirkevnej 

udalosti budú môcť zúčastniť nielen tí, ktorí sa venujú pastorácii rodín, alebo rodiny, ktoré si môžu 

dovoliť cestovať, ale aj väčší počet rodín. 

V skutočnosti je nevyhnutné zapojiť viac rodín, ak chceme dať službe rodín nový impulz. Rodiny 

nemožno vnímať len ako "pôdu, ktorú treba zavlažovať", pasívne prijímať reči, učenie alebo pastoračné 

iniciatívy "zhora". Naopak, sú "semenom", ktoré môže oplodniť svet! Oni sú evanjelizátori! Viac ako 

abstraktné prejavy sú to samotné rodiny, ktoré svetu prinášajú skutočné a dôveryhodné svedectvo o 

kráse rodinnej lásky. 

Naše dikastérium preto bude povzbudzovať biskupov, aby prijali pozvanie Svätého Otca a dobre 

naplánovali prípravu na toto podujatie, ako aj realizáciu diecéznych iniciatív, ktoré sa, ako som už 

povedal, uskutočnia v rovnakom čase ako stretnutie pápeža s delegátmi v Ríme. Preto by som vám 

chcel pripomenúť, že je dôležité čo najlepšie využiť tému stretnutia - Rodinná láska: povolanie a cesta 

k svätosti - a symboly, ktoré boli vybrané (modlitba, logo, hymna a obraz). 

Od tejto udalosti nás delí deväť mesiacov: máme priaznivý čas, a stále dosť dlhý, aby sme do 

pastoračných aktivít každej diecézy zahrnuli chvíle venované špeciálne rodinám. 

Svetové stretnutie rodín uzavrie "Rok rodiny Amoris Laetitia". Práve pri príležitosti tohto výnimočného 

roka už biskupské konferencie, diecézy a dokonca aj samotné rodiny podnikli mnohé iniciatívy, aby 

našli spôsoby, ako konkrétne implementovať apoštolskú exhortáciu Amoris laetitia. Všimli sme si, že v 

mnohých rodinách je túžba kráčať spoločne v tomto pre všetkých veľmi ťažkom období. My ako 

dikastérium a s nami mnohé diecézy na celom svete sme si všimli, že záväzok venovať sa rodinám je 

dobre prijímaný a prináša ovocie. Rodiny chcú byť sprevádzané, podporované a "cítiť sa ako cirkev". 

Rodiny sú štedré! Keď sa im venuje osobitná pastoračná starostlivosť, ochotne sa dávajú k dispozícii 

pre poslanie Cirkvi a pomoc iným rodinám. 

Preto si nenechajme ujsť príležitosť upevniť naše iniciatívy, ale aj začať nové, spolu s rodinami, ktoré 

sú nám zverené do starostlivosti. 
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