A preparatory catechesis for the World Meeting of Families
Love is Our Mission – The family fully alive
In preparation the World Meeting of Families on September 22-27, 2015 in Philadelphia, the Family
Office is offering our faithful short synopsis of catechetical teaching prepared by the Roman Catholic
Archdiocese of Philadelphia and the Pontifical Council for the Family. Preparatory Catechesis plays a
central role in each World Meeting of Families, and is a collection of what Catholics believe about
human purpose, marriage, and the family.
CREATED FOR JOY
Many people today honestly seek meaning of life, but don’t know whom to trust or where to commit their
lives. Amid this uncertainty, Christians are people who trust in Jesus Christ. Despite the ambiguities of
human history, the Catholic way of hope and joy, love and service grounds itself in an encounter with Jesus.
“Love is our mission” is the theme for the 2015 World Meeting of Families. One of the most significant
20th-century papal documents on family life — , summarized how Catholic teaching about God and human
nature shapes Catholic beliefs about how we should live:
“God created man in his own image and likeness: calling him to existence through love, he called him at
the same time for love. God is love and in himself he lives a mystery of personal loving communion. Creating
the human race in his own image and continually keeping it in being, God in- scribed in the humanity of
man and woman the vocation, and thus the capacity and responsibility, of love and communion. Love is
therefore the fundamental and innate vocation of every human being.” FC 11.
Catholic views on marriage, family, and sexuality belong to a larger mission to live in a way that makes
God’s love visible and radiant; to live this mission makes everyday life alive with God’s joy. The entire
human person — body and soul, our maleness and femaleness, and all that follows from each — is
implicated in God’s invitation. The subtitle for this World Meeting of Families is “the family fully alive,”
and for good reason. The family is most fully alive when we embrace God’s invitation to be the sons and
daughters he created us to be.
Our era is a confusing and uncertain time. Jesus Christ is a trust- worthy anchor. Human dignity rests
securely in Jesus, God become man. Jesus reveals who God is, and who we are. In Jesus, we meet a God
who reaches out to us, who creates communion and invites us to share in his joy. We are made in God’s
image and called to communion with him and each other. This love gives purpose and shape to all aspects
of human life, including the family. We ought to ask ourselves:
a) What things in my life distract me from Jesus? What would help me to become more familiar or even
intimate with Jesus Christ?
b) What does it mean to be “created in the image of God”? Is it possible to understand human identity
without God? Why or why not?
c) “Love is our mission” is the theme of this catechesis. What does “love” mean in my life? How might a
mission to love affect my choices, priorities, and ambitions?

Підготовча Катехиза до Світової Зустрічі Родин
Любов є нашим завданням - найбільш жива родина
У приготуванні до Світової Зустрічі Родин, яка відбуватиметься 22-27 вересня 2015 року у
Філадельфії, під назвою:«Любов є нашим завданням», Епархіальний Відділ у справах Родини
пропонує вірним нашої Епархії серію катехетичних наук, які приготувала Папська Рада у
справах родини. Підготовча Катехиза відіграє важливу роль для проведення Світової Зустрічі
Родин та ознайомлює вірних із Католицьким вченням про подружжя та родину.

СТВОРЕНІ ДЛЯ РАДОСТІ
Сьогодні багато людей щиро шукають сенсу життя, проте не знають кому довірити чи де
реалізувати своє життя. Серед цієї непевності, християни довіряють Христові. Попри
неясності людської історії, католицький шлях надії та радості, любові та служіння базується
на зустрічі з Ісусом. «Любов є нашим завданням» - це тема Світової Зустрічі Родин 2015
року. В одному із найважливіших папських документів 20-го століття про родинне життя
Familiaris Consortio, представлено Католицьке вчення про Бога та людську природу,
формуючи Католицьке вірування про те, як нам слід жити:
«Бог створив людину на свій образ і подобу, покликавши її до існування з любові, разом із
тим, покликав її до любові. Бог є Любов і в самому собі переживає таємницю особової
спільноти любові. Створюючи людину на свій образ і постійно підтримуючи її в існуванні,
Бог вписує в людськість чоловіка і жінки покликання до любові, а отже і здатність до неї
і відповідальність за любов і їхню спільноту. Тому любов є основним і вродженим
покликанням кожної людини.» FC 11
Католицьке вчення на тему одруження, родини, людської сексуальності належить до
ширшого завдання, яким слід жити так, щоб свідчити про Божу любов живим та яскравим
прикладом. Живучи цим завданням, наше щоденне життя наповнюватиметься Божою
радістю. Ціла людська істота – тіло і душа, чоловіча та жіноча природи, та все що з ними
пов’язане, беруть участь у Божому запрошенні. Підзаголовок цієї Світової Зустрічі Родин
«найбільш жива родина» вибрано не випадково. Родина є найбільш живою, коли приймає
Боже запрошення стати синами і дочками, якими нас створено.
Ми живемо у важкому та непевному часі. Ісус христос є надійний якір. Людська гідність
знаходить свою безпеку в Ісусі, який будучи Богом став людиною. Ісус виявляє нам ким є
Бог, і ким є ми. Через Ісуса ми зустрічаємо Бога, який знаходить нас, шукає спілкування з
нами та запрошує нас розділити Його радість. Ми створені на Божий образ та покликані до
спілкування з ним та між собою. Ця любов надає цілеспрямованості та змісту усім аспектам
людського життя, включаючи родину. Нам слід запитувати себе:
1) Що у моєму житті віддаляє мене та мою родину від Христа?
Що наближає нас до Ісуса Христа та до тіснішого спілкування з Ним?
2) Що означає бути створеним на Божий образ? Чи можна збагнути людську природу
без Бога? Чому?
3) «Любов є нашим завданням» - це тема цієї катехизи. Що таке любов в моєму
розумінні? Як завдання любити впливає на мій вибір, пріорітети та амбіції?

