A preparatory catechesis for the World Meeting of Families
Love is Our Mission – The family fully alive
Part X
CHOOSING LIFE
God made us for a reason. His love is our life mission! This mission enables us to find our true
identity. If we choose to embrace this mission, we will have a new perspective on many issues,
not just the family. To live the mission of the domestic church means that Catholic families will
sometimes live as minorities, with different values from their surrounding culture. Our mission
of love will require courage and fortitude. Jesus is calling, and we can respond, choosing lives of
faith, hope, charity, joy, service, and mission. We now realize why a catechesis on the family has
actually been a catechesis for all of life. As Pope Francis says, “Preaching the Gospel, in fact, is
done first inside the family, and then in the different spheres of everyday life.” If we have learned
to think of our families as domestic churches, if we have learned why moral individualism is not
the right context for receiving Catholic teaching, then we have adopted a view that will reorient
our whole identity.
Saint John Paul II exhorted, “Family, become what you are,” and his words have lost nothing of
their vibrancy; their urgency has only intensified in the face of the many challenges that families
experience today. John Paul’s insight was that the mission of the family flows from its identity in
God’s plan. “And since in God’s plan it has been established as an ‘intimate community of life
and love’ the family has the mission to become more and more what it is, that is to say, a
community of life and love in an effort that will find fulfillment ... in the kingdom of God.” In
the words of John Paul II, the fundamental mission of the family therefore is “to guard, reveal,
and communicate love,” a mission that is “a living reflection of and a real sharing in God’s love
for humanity and the love of Christ the Lord for the Church, his Bride.” When the family
embraces its missionary identity, the family becomes what it was always meant to become.
The Church has never been far from the family home. Christ himself was born, raised, and
formed “in the bosom of the holy family of Joseph and Mary. Family, become what you are.
Choose life, then, that you and your descendants may live, by loving the Lord, your God,
obeying his voice, and holding fast to him. This mission will sometimes mark you as different
from others in your society. To live your witness of love will require spiritual commitment and
discipline, but do not fear. The Church is with you. The Lord is with you. The Lord has made a
covenant with you. The Lord is calling. He will be faithful, and your covenant will bear fruit.
Love is your mission, the basis for all communion, a profound adventure in service, beauty, and
truth.
We ought to ask ourselves:
a) In what way is a catechesis on the family actually a catechesis for the whole of life?
In what ways do Catholic teachings about human nature, sex, marriage, and the
family connections with other aspects of life?
b) Does your family think of itself as a domestic church? What values are visible in the
way your household lives? What steps can you take to be better missionaries?
c) What support does your family need from the Eparchy? How can the Church help
you? How can you help the Church and other families?

Підготовча Катехиза до Світової Зустрічі Родин
Любов є нашим завданням - найбільш жива родина
Х. Обираючи життя
Бог створив нас з певною метою. Його любов – це наша життєва місія, яка дозволяє нам
віднаходити справжню ідентичність. Якщо ми обираємо цю місію, то матимемо нове
бачення багатьох речей, не лише родини. Жити завданням домашньої Церкви означає, що
католицькі родини інколи житимуть як меншини з іншими цінностями від культури, що їх
оточує. Наша місія любові потребує відваги та сили духу. Ісус кличе нас і ми відповідаємо
на цей поклик, обираємо життя у вірі, надії, любові, радості, служінні та завданні. Тепер
ми усвідомлюємо, чому катехиза на тему родини є катехизою для всіх та кожного. Папа
Франциск закликає: «Проповідування Євангелія, фактично, здійснюється найперше в
родині, а вже згодом у різних сферах щоденного життя.» Якщо ми вважаємо наші
родини домашніми церквами, та якщо ми розуміємо чому моральний індивідуалізм не є
правильним контекстом для отримання католицького вчення, тоді ми прийняли погляд,
який переорієнтує нашу цілу ідентичність.
Святий Іван Павло ІІ закликає: «Родина стає тим, ким є ви» і ці слова не втратили своєї
актуальності; навпаки радше набули ще більшого значення перед багатьма викликами,
яких родини зустрічають сьогодні. Бачення Івана Павла ІІ полягало у розуміннi завдання
родини, яке випливає з її ідентичності у Божому плані. «Оскільки, у Божому плані, родина
була заснована як тісна спільнота життя та любові», родина має завдання ставати
щораз більше спільнотою життя та любові через зусиллях, які приведуть до сповнення у
Царстві Божому.» У словах Івана Павла ІІ, основною місією родини є «оберігати,
проголошувати та бути співпричасниками любові», і це завдання є «живим
відображенням та справжньою участю в у Божій любові до людства та у любові
Христовій до Його Нареченої Церкви» Коли родина виконує свою місію, тоді вона стає
тим, чим завжди повинна бути.
Церква ніколи не була віддалена від родинного дому. Сам Христос народився, зростав та
виховувався у святій родині Йосифа та Марії. Родина є такою, якою є ми. Обирай таке
життя, щоб ти та твої нащадки могли жити, люблячи Господа Бога твого, слухаючи його
голосу та будучи з Ним у злуці. Виконування цієї місії, інколи відрізняє нас від інших у
суспільстві. Давати свідчення любові вимагатиме духовного зобов’язання та дисципліни,
але не лякайтеся. Церква є з вами. Господь – з вами! Господь уклав заповіт з вами.
Господь кличе вас. Він є вірний, і ваш заповіт принесе плід. Любов є нашим завданням,
основою кожного cпілкування, пригодою у служінні, красою та правдою.
Питання для обговорення:
а) ) Яким чином катехизація про сім'ю є справжньою катехизацією для життя в цілому?
Яким чином католицьке вчення про людську природу, секс, шлюб, і сімейні зв'язки є
пов’язане з іншими аспектами життя?
б) Чи ваша сім'я вважає себе домашньою церквою? Які цінності є видимими у житті
вашої сім'ї? Які кроки ви робите для того, щоб бути кращими місіонарями?
в) Яку підтримку потрібно надати кожній родині від Епархії? Як Церква допомагає
родинам? Як ви можете допомогти Церкві та іншим сім'ям?

