A preparatory catechesis for the World Meeting of Families
Love is Our Mission – The family fully alive
Part VI
LIGHT IN A DARK WORLD AND A HOME FOR THE WOUNDED HEART
At its best, the family is a school of love, justice, compassion, forgiveness, mutual respect,
patience, and humility in the midst of a world darkened by selfishness and conflict. In these
ways, the family teaches what it means to be human. However, many temptations arise
which try to coax us into forgetting that male and female are created for covenant and
communion. For example, poverty, affluence, pornography, contraception, philosophical
and other intellectual mistakes can all create contexts that challenge or threaten healthy
family life. The Church resists these things for the sake of protecting the family.
Many people, especially today, face painful situations resulting from poverty, disability,
illness and addictions, unemployment, and the loneliness of advanced age. But divorce and
same-sex attraction impact the life of the family in especially intimate ways. Christian
families and networks of families should be sources of mercy, safety, friendship, and
support for those struggling with these issues.
To grasp the Church’s ministry of teaching correctly, we also need to consider her pastoral
nature. Pope Francis once famously likened the Church to “a field hospital after battle.”
He said: “It is useless to ask a seriously injured person if he has high cholesterol and about
the level of his blood sugars! You have to heal his wounds. Then we can talk about
everything else. Heal the wounds, heal the wounds....! And you have to start from the
ground up.”
Sexuality is uniquely vulnerable to such wounds. Men, women, and children can be
wounded by promiscuous sexual behavior (their own and that of others), pornography and
other forms of objectification, rape, prostitution, human trafficking, divorce, and the fear
of commitment created by an increasingly anti-marriage culture.
The New Evangelization can be understood as bringing the wounded in from the battlefield
of the world to encounter the Divine Physician and the healing that he offers within the
community of the Church. Pope Francis sees this task as the challenge of being a
“missionary Church,” or “a Church which goes forth.” Taking part in sacramental life,
developing a life of prayer, the practice of charity, spiritual disciplines, accountability and
support from church friends — these things offer the wounded but recovering Christian a
path of conversion.
We ought to ask ourselves:
a) The Church is a field hospital. How does the Church help people who are
wounded? How can we do better?
b) What are the obstacles to creating close spiritual friendships in your culture?
What can your parish or eparchy do to encourage Catholic friendships?
c) What support exists in your parish or eparchy for making progress in chastity?
Are there support groups or opportunities for education? How often the
Sacrament of Penance is offered, and are there opportunities for spiritual
direction?

Підготовча Катехиза до Світової Зустрічі Родин
Любов є нашим завданням - найбільш жива родина
Частина VI
СВІТЛО У ТЕМРЯВІ ТА ДІМ ДЛЯ ЗРАНЕНОГО СЕРЦЯ
В ідеальному випадку, сім'я – це школа любові, справедливості, співчуття,
прощення, взаємоповаги, терпеливості та смирення серед затьмареного егоїзмом та
конфліктами світу. Через призму цього, сім'я вчить нас, що означає бути людиною.
Тим не менш, багато спокус сучасного світу спонукають нас забути про те, що
чоловік і жінка створені для шлюбу і спілкування. Наприклад, бідність, достаток,
порнографія, контрацепція, філософські та інші інтелектуальні помилки можуть
створити контексти, які кидають виклик або загрожують здоровому родинному
життю. Церква протистоїть цим речам заради захисту сім'ї.
Багато людей, особливо сьогодні, стикаються із важкими ситуаціями, що
випливають з бідності, інвалідності, хвороби та наркоманії, безробіття, самотності
чи похилого віку. Але розлучення та одностатеві зв’язки можуть вплинути на життя
сім'ї в особливо інтимний спосіб. Християнські сім'ї та загалом усі сім’ї повинні бути
джерелами милосердя, безпеки, дружби та підтримки для тих, хто бореться з цими
проблемами.
Для того, щоб правильно зрозуміти навчання Церкви, ми також повинні
розглянути її пасторальну природу. Папа Франциск одного разу влучно порівняв
Церкву з «польовою лікарнею після бою». Він сказав: "Це марно питати хворого про
його високий рівень холестерину та про рівень цукру в його крові! Ви повинні зцілити
його рани. Тоді ми можемо говорити про все інше. Зцілюйте рани ....! І вам слід
розпочинати це робити з самого початку.»
Статевість є надзвичайно вразлива для таких ран. Чоловіки, жінки, і діти можуть
бути поранені безладною сексуальною поведінкою (власною та інших),
порнографією та іншими формами відхилення, згвалтуванням, проституцією,
торгівлею людьми, розлученням, і страхом перед анти-шлюбною культурою.
Нову Євангелізацію можна розуміти, як приведення пораненого з поля бою в світі
до Божественного Лікаря і зцілення Ним в спільноті Церкви. Папа Франциск
наголошує на цьому завданні бути "місійною Церквою" або "Церквою, яка йде
вперед." Участь у таїнственному житті Церкви, постійне зростання в молитві,
благодійність, духовні дисципліни, відповідальність та підтримки з боку церковної
спільноти – все це вказує зраненим шлях навернення, та віднови.
Нам слід запитати себе:
а) Як Церква, виконуючи роль установи, яка лікує душевні недуги, допомагає
зраненим людям? Що слід зробити, щоб покращити цю місію?
б) Які є перешкоди для будування тісних духовних дружніх взаємин у вашій
культурі? Як ваша парафія або єпархія сприяє формуванню дружніх взаємин?
в) Як в парафії чи єпархії заохочується до життя у чистоті? Чи існують групи
підтримки або можливості для виховання у чистоті? Як часто є нагода до Таїнства
Покаяння та чи існують можливості для духовного проводу?

