
Príhovor prof. Gabrielly Gambino, podsekretárky Dikastéria pre laikov, rodinu a život 

Rada by som poskytla niekoľko praktických informácií o príprave a priebehu Desiateho svetového 

stretnutia rodín. 

Pokiaľ ide o podujatie, ktoré sa bude konať v Ríme, pastoračný kongres a festival sa uskutočnia v Aule 

Pavla VI. Zúčastní sa na ňom približne 2000 delegátov (vrátane mnohých rodín), ktorých pozvú priamo 

biskupské konferencie a vedúci rodinných združení a medzinárodných cirkevných hnutí. Počet 

delegátov každej biskupskej konferencie bude úmerný jej veľkosti. Stanovený bude aj počet delegátov 

hnutí a združení. Toto číslo im v najbližších týždňoch oznámi priamo naše dikastérium, aby si každá 

konferencia a hnutie mohli začať určovať svojich delegátov. 

Biskupom v diecézach na celom svete zašleme priamo návrhy na organizáciu podujatia, po prvýkrát na 

miestnej úrovni. Uvedomujeme si, že nie je ľahké prevziať iniciatívu, najmä v niektorých geografických 

oblastiach a v niektorých konkrétnych pastoračných situáciách, ale povzbudzujeme všetkých, aby sa 

pokúsili zapojiť rodiny do tohto podujatia. Mnohé rodiny sa chcú zapojiť a chceli by byť zapojené, aj 

keď len na diecéznej úrovni. 

V diecézach môžu byť stretnutia štruktúrované podľa témy, ktorú si Svätý Otec vybral a ktorá je 

základom pre 7 katechéz, ktoré Rímska diecéza čoskoro vydá v 5 jazykoch a budú k dispozícii celému 

svetu. Tieto katechézy sú samy o sebe prípravou na stretnutia, ktoré sa budú konať v Ríme aj v 

jednotlivých diecézach. 

Pastoračný kongres v Ríme bude mať nasledovnú štruktúru: v stredu 22. júna popoludní sa uskutoční 

festival so svedectvami rodín za prítomnosti Svätého Otca; vo štvrtok 23. júna, v piatok 24. júna a v 

sobotu 25. júna dopoludnia sa uskutoční pastoračný kongres, ktorého súčasťou budú slávenia a 

eucharistická adorácia, pastoračné konferencie a panely, ktoré prinesú do dialógu pastoračné 

skúsenosti z celého sveta. V sobotu popoludní sa na Svätopeterskom námestí uskutoční svätá omša, 

ktorá bude okrem pozvaných delegátov otvorená najmä pre rodiny z rímskej diecézy, ktoré sa budú 

môcť zhromaždiť okolo svojho biskupa, Svätého Otca. Týždeň bude môcť samozrejme sledovať každý 

prostredníctvom streamingu a čiastočne aj v televízii. Svätá omša v sobotu popoludní bola zvolená 

preto, aby rodiny na celom svete mohli v nedeľu sláviť Eucharistiu so svojím biskupom. Program sa 

ukončí v nedeľu modlitbou Anjel Pána so Svätým Otcom na Námestí svätého Petra. 

Rodiny na všetkých kontinentoch, z domu, so svojím počítačom alebo smartfónom, budú mať možnosť 

zúčastniť sa udalostí na diaľku pomocou špeciálnej formy registrácie,  

 a to tak na ceste prípravy – v priebehu nasledujúcich mesiacov totiž po registrácii dostanú 

informácie o pastoračných nástrojoch, ktoré bude postupne sprístupňovať naše dikastérium  

 ako aj priamym digitálnym sledovaním stretnutia v Ríme v týždni od 22. do 26. júna 2022. 

Zdroj: 
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