
 
1 

Publicaţie lunară a Acţiunii Catolice, sectorul adulţi 
Anul VII, nr. 2 (74), februarie 2021 

 

Darul prețios 
 

 
Abia ce s-au stins ecourile sărbătorilor de Crăciun şi, după 

câteva zile de „relaxare” spirituală, suntem chemați să 
intensificăm, din nou, rugăciunile noastre, de data aceasta, 
însoțindu-l pe Isus, pe drumul crucii. 

Dar până să începem Postul Mare, cu impunerea cenușii pe 
creștet, în semn de pocăință, vă invit să privim la un lucru care se 
pierde tot mai mult în familiile noastre: deschiderea spre viața 
consacrată. Luna februarie debutează cu sărbătoarea Întâmpinării 
Domnului şi ziua persoanelor consacrate. O vocație bună se naşte 
într-o familie bună, creştină, acolo unde se cultivă gustul către 
rugăciune, către renunțare, către dăruire. Sunt tot mai puține 
vocații şi pentru faptul că sunt tot mai puțini copii în familiile 
noastre şi, din cauza denigrării bisericii şi a persoanelor 
consacrate, sunt tot mai puțini părinți dispuşi să călăuzească copiii 
spre acest drum.  

Aşadar, familia este un 
dar prețios pentru Biserică, 
deoarece acolo se cultivă, 
mai întâi, semințele credinței, 
ale virtuților, dar şi ale dăruirii 
totale, în slujba Domnului, în 
favoarea celor mulți. 
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In 17,1-2.20-26  

După ce a spus Isus acestea, ridicându-şi ochii spre cer, a zis: „Tată, a venit 
ceasul: glorifică-l pe Fiul tău ca Fiul să te glorifice pe tine, pentru ca, 
precum i-ai dat putere asupra fiecărui om, să dea viață veşnică tuturor 
acelora pe care i-ai dat lui! Nu mă rog numai pentru ei, ci şi pentru cei care 
vor crede în mine, prin cuvântul lor, ca toți să fie una, după cum tu, Tată, 
eşti în mine şi eu în tine, ca şi ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă 
că tu m-ai trimis. Iar eu le-am dat gloria pe care mi-ai dat o, ca ei să fie una, 
după cum noi suntem una: eu în ei şi tu în mine, ca să fie desăvârşiți în 
unire, încât să cunoască lumea că tu m-ai trimis şi i-ai iubit pe ei, aşa cum 
m-ai iubit pe mine. Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie cu mine şi cei 
pe care mi i-ai dat, ca să vadă gloria mea, pe care mi-ai dat-o, pentru că tu 
m-ai iubit înainte de întemeierea lumii. Tată drept, lumea nu te-a cunoscut, 
dar eu te-am cunoscut, iar aceştia au cunoscut că tu m-ai trimis. Eu le-am 
revelat numele tău şi-l voi revela pentru ca iubirea cu care m-ai iubit pe 
mine să fie în ei şi eu în ei”. 

 

 
„Cu bucurie intimă și consolare profundă, Biserica privește la 

familiile care rămân fidele față de învățăturile evangheliei, 
mulțumindu-le și încurajându-le pentru mărturia pe care o oferă. 
De fapt, grație lor, este făcută credibilă frumusețea căsătoriei 
indisolubile și fidele pentru totdeauna. În familie, «care s-ar putea 
numi Biserică familială» (Lumen gentium, 11), se formează prima 
experiență eclezială a comuniunii dintre persoane, în care se 
reflectă, prin har, misterul Sfintei Treimi. «Aici se învață truda și 
bucuria muncii, iubirea fraternă, iertarea generoasă, mereu 
reînnoită, și mai ales cultul divin prin rugăciune și oferirea propriei 
vieți» (Catehismul Bisericii Catolice, 1657)”. 

Biserica este familie de familii, îmbogățită constant de viața 
tuturor Bisericilor familiale. De aceea, „în virtutea sacramentului 
Căsătoriei, fiecare familie devine în mod clar un bun pentru 
Biserică. În această perspectivă, va fi cu siguranță un dar prețios, 
pentru prezentul Bisericii, a lua în considerare și reciprocitatea 
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dintre familie și Biserică: Biserica este un bun pentru familie, 
familia este un bun pentru Biserică. Păzirea darului sacramental al 
Domnului implică nu numai fiecare familie, ci însăși comunitatea 
creștină”. 

Iubirea trăită în familii este o forță permanentă pentru viața 
Bisericii. „Scopul unitar al căsătoriei este o chemare constantă la 
creșterea și la aprofundarea acestei iubiri. În unirea lor de iubire, 
soții experimentează frumusețea paternității și a maternității; 
împărtășesc proiectele și trudele, dorințele și preocupările; învață 
grija reciprocă și iertarea reciprocă. În această iubire celebrează 
momentele lor fericite și se susțin în trecerile dificile ale istoriei lor 
de viață […]. Frumusețea dăruirii reciproce și gratuite, bucuria 
pentru viața care se naște și îngrijirea iubitoare a tuturor 
membrilor, de la cei mici la bătrâni, sunt câteva dintre roadele 
care fac unic și de neînlocuit răspunsul la vocația familiei”, fie 
pentru Biserică, fie pentru întreaga societate. (Papa Francisc, 
Amoris laetitia - despre iubirea în familie) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Prin ce căi putem pune în valoare familia, Darul 

prețios, în lumea în care trăim? 

2. Cum putem cultiva semințele credinței în familiile 
noastre? 

3. Care sunt virtuțile care lipsesc din ce în ce mai mult în 
familia de astăzi și cum putem reaprinde fidelitatea față de 
învățăturile Evangheliei? 
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Iubirea trăită în familii este o forță permanentă pentru viața 
Bisericii. Așadar: 
- Să transformăm familia noastră într-o adevărată seră în care să 
se cultive virtuțile lui Dumnezeu: iubirea, iertarea, pacea, 
îngăduința, buna şi sfânta colaborare; 
- Împreună în marea familie a Acțiunii Catolice să ne unim în 
rugăciune în această lună pentru fidelitatea celor consacrați dar și 
pentru chemări noi la viața consacrată; 
- Să ieșim din caruselul activităților fără sfârșit și să oferim timp 
pentru a permite iubirii să se dezvolte și să crească în familia 
noastră. 
 

 
„Dacă-l educi cum trebuie pe copilul tău şi-l faci să aibă evlavie şi 
iubire, dacă şi el va face la fel cu copiii săi etc., se va alcătui un lanț 
binecuvântat datorită ție, care ai devenit rădăcina întregului 
bine.”  

Sf. Ioan Gură de Aur 
 
 

 
Isuse, Marie și Iosife, spre voi, Sfântă Familie din Nazaret, astăzi, ne 
îndreptăm privirea cu admirație și confidență; în voi contemplăm 
frumusețea comuniunii în iubirea adevărată; vouă vă recomandăm 
toate familiile noastre, pentru ca să se reînnoiască în ele 
minunățiile harului. Sfântă Familie din Nazaret, școală atrăgătoare 
a sfintei Evanghelii: învață-ne să imităm virtuțile tale cu o disciplină 
spirituală înțeleaptă, dă-ne privirea limpede care știe să 
recunoască opera Providenței în realitățile zilnice ale vieții. 

Papa Francisc
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