A preparatory catechesis for the World Meeting of Families
Love is Our Mission – The family fully alive
Part III
TWO BECOME ONE
“Love is patient; love is kind; love is not envious or boastful or arrogant or rude. It does not insist on its
own way; it is not irritable or resentful; it does not rejoice in wrongdoing, but rejoices in the truth. It
bears all things, believes all things, hopes all things, and endures all things.” (1 Corinthians 13:4-7). This
biblical text is beautiful. Having been created in the image of God, loving this way coheres with our true
human nature. But loving this way is never easy. It demands humility and patience. To live the marriage
and to follow the way of the covenant, husbands and wives need the capacity to transcend resentment, to
lay aside entitlements, and to step forward in generosity. As Pope Francis puts it: “The Sacrament of
Marriage ... takes place in the simplicity and also the fragility of the human condition. We know the many
trials and difficulties that the lives of a married couple encounter.... The important thing is to keep alive
the link with God, which is the basis of the marital bond.”
People who want to build their strong marriage will cultivate certain virtues. All of the cardinal virtues
(prudence, temperance, justice, fortitude) and theological virtues (faith, hope, and love) are necessary and
relevant for marriage to flourish. Chastity in particular is the seed from which strong marriages grow.
Real marital unity also relies on mercy, a quality we learn from Jesus and see throughout God’s covenant.
Mercy grows when we love as Christ showed us. In the Sacrament of Marriage, God’s covenant enters
our homes and becomes the foundations of our families. In sacramental marriage, the Church offers us
shelter, grace, and a daily lesson in the nature of God’s love. The Church’s marital vows constantly recall
a husband and wife to their better natures, and situate a marriage in relation to the other sacraments as
well, especially Penance and Eucharist.
We can see how this sacramental marriage integrates with the whole of Christian life, for cultivating the
virtues of love, interior freedom, fidelity, mercy, and forgiveness is a lifelong project which builds upon
habits of prayer, participation in the Sacraments, and familiarity with the story of God’s covenant. The
Lord knows that no marriage displays all the virtues all the time, but in his mercy, he gives us Penance
and Eucharist so that we might grow in our capacity to love as Jesus does. Orienting our lives this way
demands sacrifice, but in the end, this life is beautiful. Jesus is the path of truth and joy! We ought to ask
ourselves:
a) What can families do to celebrate and protect Christian marriage?
b) How do the Sacraments of Penance and Eucharist relate to the Sacrament of Marriage?
c) Do you find it easy or difficult to forgive in our marriage? How does forgiveness enable
relationships?

Підготовча Катехиза до Світової Зустрічі Родин
Любов є нашим завданням - найбільш жива родина
Частина ІІІ
ДВОЄ СТАНУТЬ ОДНИМ
“Любов – довготерпелива, любов – лагідна, вона не заздрить, любов не чваниться, не
надимається, не бешкетує, не шукає свого, не поривається до гніву, не задумує зла; не
тішиться, коли хтось чинить кривду, радіє правдою; все зносить, в усе вірить, усього
надіється, усе перетерпить.” (1 Коринтян 13:4-7). Це – прекрасний біблійний текст. Будучи
створеними на образ Божий, любов стає частиною нашої справжньої людської природи.
Однак, любити - не завжди легко. Це вимагає покори та терпеливості. Для того, щоб жити
подружнім життям та виконувати свої обов’язки, подруги повинні долати образи, відкладати
свої права, як другорядні, та зростати у чесноті щедрості. Як Папа Франциск наголошує:
“Таїнство Подружжя...полягає у простоті та у крихкості людського існування. Нам відомо, що
багато випробувань та труднощів мають місце у житті подругів....Та найважливіше – це
зберігати зв’язок з Богом, який є фундаментом подружнього союзу.”
Особи, які хочуть будувати міцне подружжя, повинні плекати певні чесноти (розсудливість,
поміркованість, справедливість, стійкість, справедливість, стійкість) та богословські чесноти
(віру, надію та любов), необхідні для його процвітання. Чеснота цнотливості, є зерном з якого
виростає міцний шлюб. Справжня подружня єдність також покладається на милосерді,
чесноті, яку ми вивчаємо від Ісуса та побачити це на прикладі Божого завіту. Милосердя
зростає, коли ми любимо так, як Христос нас вчить. У Таїнстві Подружжя, Божий Завіт
входить у наші доми та стає основою наших родин. У Таїнстві Подружжя, Церква пропонує
нам пристановище, благодать та шоденний урок Божої любові. Шлюбні обіти у Церкві
постійно пригадують подругам про їхню кращу природу та ставлять подружжя у відношення
до інших Таїнств також, особливо Покаяння та Євхаристії.
Ми бачимо, як це сакраментальне подружжя включається у повне християнське життя для
плекання чесноти любові, внутрішньої свободи, вірності, милосердя та прощення є справою
цілого життя, яка базується на молитві, прийнятті Св. Таїнств та знанні Божого завіту.
Господь знає, що не має подружжя, яке б завжди було наділене усіма чеснотами, тому він дає
нам Покаяння та Євхаристію, шоб ми могли зростати в любові, уподібнюючись Ісусові. Таке
життя вимагає жертви, проте, це життя є прекрасним. Ісус є дорогою, правдою та радістю!
Нам слід себе запитати:
1. Що слід робити родинам, шоб захистити християнське подружжя?
2. Як Таїнства Покаяння та Євхаристії є пов’язані з Таїнством Подружжя?
3. Чи важко пробачити образи у подружжі? Як прощення позитивно впливає на стосунки
подругів?

