
Príhovor, Mons. Waltera Insera, riaditeľa Úradu sociálnej komunikácie Rímskej diecézy 

Jednou z hlavných výziev bude nielen zlepšiť komunikáciu, ale aj povzbudiť sociálnu účasť na tomto 

podujatí v reakcii na pozvanie Svätého Otca: "Každý sa bude môcť zúčastniť, aj tí, ktorí nemôžu prísť 

do Ríma." 

Rodiny zo všetkých kontinentov budú mať okrem prítomnosti na stretnutiach organizovaných na 

miestnej úrovni možnosť cítiť sa navzájom blízko a sledovať svetové stretnutie v Ríme prostredníctvom 

počítača alebo smartfónu. Cesta prípravy bude všetkým k dispozícii aj v digitálnej podobe vďaka 

webovej stránke www.romefamily2022.com. K prítomným delegátom sa pridajú tisíce účastníkov. 

Všetky momenty svetového stretnutia môžete sledovať v priamom prenose na sociálnych sieťach. 

Úvodné stretnutie s pápežom, Festival rodín 22. júna 2022 v Aule Pavla VI., bude vysielané do celého 

sveta, rovnako ako svätá omša v sobotu 25. júna popoludní so všetkými rodinami Ríma na Námestí 

svätého Petra a modlitba Anjel Pána nasledujúci deň s poverením pre rodiny celého sveta. 

Webová stránka bude v týchto blížiacich sa mesiacoch slúžiť najmä na šírenie obsahu, ktorý môže 

pomôcť diecézam, hnutiam, združeniam pri organizovaní podujatí, reflexií a stretnutí v miestnych 

komunitách. Bude tu priestor pre sedem katechéz, ktoré budú postupne zverejňované a ku ktorým 

budú pripojené videá so svedectvami. Časť stránky je venovaná zhromažďovaniu materiálov, ktoré 

vydala Rímska diecéza a dikastérium, ktoré sú k dispozícii všetkým a dajú sa bezplatne stiahnuť: logá, 

videá, texty, návrhy. Ďalšia časť je vyhradená na konkrétnu pomoc trom rímskym projektom na 

podporu rodín v ťažkostiach, ktoré už spomenul kardinál De Donatis. 

Pokiaľ ide o sociálnu stratégiu, zvolili sme si prístup, ktorý je v súlade s rozsiahlym a multicentrickým 

prístupom. Cieľom je zapojiť čo najviac profilov na sociálnych sieťach a zdieľať s nimi náš hashtag 

#wmof22, a tak šíriť náš obsah. Okrem videí, ktoré sa budú venovať témam katechézy, budú medzi 

nimi aj rozhovory s rímskymi rodinami, svedectvá rodín z iných kontinentov, príbehy svätých rodín atď. 

Budeme sa snažiť byť skutočne blízko všetkým, najmä tým, ktorí z rôznych dôvodov nemôžu cestovať, 

vedomí si toho, že, ako hovorí Svätý Otec, "sieť so svojimi nespočetnými sociálnymi prejavmi môže 

znásobiť schopnosť rozprávať a zdieľať" (Posolstvo k Svetovému dňu spoločenských komunikačných 

prostriedkov 2021). 
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