A preparatory catechesis for the World Meeting of Families
Love is Our Mission – The family fully alive
IX. Mother, Teacher, Family: The nature and role of the Church
The Church is the Bride of Christ, “our mother and teacher, our comforter and guide, our family
of faith. Even when her people and leaders sin, we still need the Church’s wisdom, sacraments,
support, and proclamation of the truth, because she is the body of Jesus himself in the world” (Saint
John XXIII).
As our Mother, she gives birth to us her sons and daughters who are “born from above” and have
a new identity in Christ, which we cannot give ourselves. (Jn. 3:3,5). When we are born of the
Church as of our Mother, we are born of this love of Christ. The Church is always being
transformed in Christ’s love until Christ is fully formed in all of us.
The Church’s basis in Christ means that sin in the Church cannot invalidate the identity of the
Church or her holiness, because the identity of the Church does not come from any of us, but from
Christ.
The Church, as our Mother, also has the responsibility of teaching and forming us by preserving
the truth of the Gospel. These include such truths as the dignity of human persons, the goodness
of creation, the nobility of married state and its orientation toward a life-giving communion of
love.
Christian spouses have the key role in proclaiming these very truths. They are not naïve; they know
life’s problems and temptations. But they are not afraid to be responsible before God and before
society. Of course, it is difficult to form a family and bring children into the world. That is why
we need the grace that comes from sacrament. Grace is not given to decorate life – what a beautiful
marriage, or ceremony, or banquet… But to make us strong in life, giving us courage to go
forwards.
Pope Francis is calling Christian spouses to be kind of teachers that contemporary people listen to,
teachers who teach by their witness and display its persuasiveness in their openness to new life, in
their mutual love and in the readiness of their hospitality, as oases of love and mercy in
contemporary culture.
The witness of Christian spouses can bring light into a world and be witnesses to his love.
The Church is an institution, but always she is mother, a bride, a body, a family, and a covenant.
The Church’s essence depends on Jesus, a foundation, which is deeper and more secure than any
human achievement or failure. Despite her many failures, the Church cannot shirk the
responsibility to preach the Gospel, and so we carry forward her mission of love.
Questions for discussion:
a) How does God’s covenant protect us, even when we sin?
b) Everyone sins, including Catholic leaders. Why do we say that the Church is holy
anyway?
c) What does Jesus want us to do when the Church fails to live up to his standards?
d) Why does Jesus love the Church? What about the Church pleases him? What disappoints
him?

Підготовча Катехиза до Світової Зустрічі Родин
Любов є нашим завданням - найбільш жива родина
ІХ. Церква - Мати, Вчитель, Родина. Природа та роль Церкви
Церква – це наречена Христа, "наша мати і вчитель, наш утішитель і провід, наша родина
у вірі. Незважаючи на провини її вірних та ієрархії, ми все-таки потребуємо почерпнути
від неї мудрості, потребуємо Святі Таїнства, підтримку і проголошення істини, тому що
вона є тілом самого Ісуса в світі "(Святий Іоанн XXIII).
Вона, як Мати, народжує нас своїх синів і дочок, які "народилися згори" і мають нову
ідентичність в Христі, яку ми самі не можемо дати. (Ів. 3: 3,5). Коли ми народжуємося у
Церкві, яка є нашою Матір’ю, ми є народжені від цієї Христової любові. Церква завжди
перемінюється в любові Христовій, поки Христос повністю не сформується в кожному з
нас.
Те, що Церква, має свою основу в Христі, означає, що гріх у Церкві не може анулювати її
ідентичності чи святості, бо ідентичність Церкви не походить від будь-кого з нас, але від
самого Христа.
Церква, як наша Мати, також несе відповідальність за наше навчання і формування,
дотримуючись Євангельських правд, зокрема правди про гідність людської особистості,
про доброту творіння, гідність подружжя та її спрямованість до життєдайної спільноти
любові.
Християнські подруги мають ключову роль у проголошенні цих істин. Вони не є наївні;
вони знають, життєві проблеми і спокуси. Але вони не бояться відповідальності перед
Богом і перед суспільством. Звичайно, важко створити сім'ю і привести дітей у світі. Ось
тому ми потребуємо благодаті, яка випливає із Святих Таїнств. Благодать не дана нам,
щоб прикрасити життя - прикрасити весілля, церемонію чи бенкет ... Але, щоб скріпити
нас у житті, даючи нам мужність іти вперед.
Папа Франциск закликає християнські подружжя бути такими вчителями, щоб сучасні
люди прислухалися, вчителями, які б навчали своїм прикладом та виявляли свою
відкритість до нового життя, у взаємній любові та гостинності, як оазиси любові і
милосердя в сучасній культурі.
Свідок християнських подружжя може принести світло у світ, і бути свідками Його
любові.
Церква –це установа, але завжди вона мати, наречена, тіло, сім'я, і заповіт. Суть Церкви
залежить від Ісуса, підстави, яке глибше і більш безпечним, ніж будь-яка людина
досягнення або невдачі. Незважаючи на її численні невдачі, Церква не може зняти з себе
відповідальність, щоб проповідувати Євангеліє, і тому ми переносити свою місію любові.
Питання для обговорення:
а) Як Божий заповіт захистити нас, навіть коли ми грішимо?
б) Кожен гріхи, в тому числі католицьких лідерів. Чому ми говоримо, що Церква
свята в будь-якому випадку?
в) Що Ісус хоче, щоб ми зробили, коли Церква не може жити до його стандартів?
г) Чому Ісус любить Церкву? Що про Церкву його тішить? Що розчаровує його?

