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Vocația familiei 
 

 
Luna martie, fiind luna sfântului Iosif, ne oferă posibilitatea de 

a privi la patronul spiritual al Acțiunii Catolice, ca la un model și 
protector al fiecărei familiei, dar și al marii familii a Acțiunii 
Catolice. Tatăl purtător de grijă a lui Isus nu a vorbit mult, dar a 
tăcut și a făcut tot ce era necesar pentru binele sfintei familii de la 
Nazaret.  

Fiind Postul Mare și luna carității suntem invitați și noi să fim 
mai atenți cu cei din propria familie, cu cei din familia Acțiunii 
Catolice, precum și cu toți cei care trec prin sărăcie materială sau 
spirituală. Suntem chemați să formăm o mare familie de familii 
unite, care să trăiască spiritul sfintei familii de la Nazaret. 
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Mt, 2: 13-15; 19-23  
După ce au plecat ei, iată că 
îngerul Domnului i-a apărut în 
vis lui Iosíf, zicând: „Sculându-
te, ia copilul şi pe mama lui, 
fugi în Egipt şi stai acolo până 
când îți voi spune, pentru că 
Iród are de gând să caute 
copilul ca să-l ucidă!”. 
Sculându-se, [Iosíf] a luat copilul şi pe mama lui în [timpul] nopții 
şi a plecat în Egipt... După ce a murit Iród, iată că îngerul 
Domnului i s-a arătat în vis lui Iosíf, în Egipt, şi i-a spus: 
„Sculându-te, ia copilul şi pe mama lui şi mergi în țara lui Israél, 
pentru că au murit cei care căutau [să ia] viața copilului!”. 
Sculându-se, [Iosíf] a luat copilul şi pe mama lui şi a intrat în țara 
lui Israél. Auzind că Arheláu domnea în Iudéea în locul tatălui său, 
Iród, s-a temut să meargă acolo. Fiindu-i revelat în vis, s a dus în 
părțile Galileii şi a venit să locuiască în cetatea numită Nazarét, ca 
să se împlinească ceea ce a fost spus prin profeți: „Se va chema 
Nazarinean”. 

 

 
Forța familiei „se află în mod esențial în capacitatea sa de a 

iubi și de a învăța să se iubească. Oricât de rănită ar putea fi o 
familie, ea poate mereu să crească pornind de la iubire”. Familia și 
căsătoria au fost răscumpărate de Cristos (cf. Ef 5,21-32), 
restaurate după imaginea Preasfintei Treimi, mister din care 
provine orice iubire adevărată. De la Cristos, prin Biserică, familia 
și căsătoria primesc harul necesar pentru a mărturisi iubirea lui 
Dumnezeu și a trăi viața de comuniune. De fapt, nu se poate 
înțelege pe deplin misterul familiei decât în lumina iubirii infinite a 
Tatălui, care s-a manifestat în Cristos, care s-a dăruit până la sfârșit 
și este viu în mijlocul nostru.  
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Întruparea Cuvântului într-o familie umană, la Nazaret, atinge 
cu noutatea sa istoria lumii. „Alianța de iubire și fidelitate, din care 
trăiește sfânta familie de la Nazaret, luminează principiul care dă 
formă fiecărei familii și o face capabilă să înfrunte mai bine 
vicisitudinile vieții și ale istoriei. Pe acest fundament, fiecare 
familie, chiar în slăbiciunea sa, poate să devină o lumină în 
întunericul lumii. «Nazaretul să ne amintească ce anume este 
familia, ce anume este comuniunea de iubire, frumusețea sa 
austeră și simplă, caracterul său sacru și inviolabil; să ne facă să 
vedem cât de dulce și de neînlocuit este educația în familie, să ne 
învețe funcția sa naturală în ordinea socială» (Paul al VI-lea, 
Discurs ținut la Nazaret, 5 ianuarie 1964)”. (Papa Francisc, Amoris 
laetitia - despre iubirea în familie) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. În ce mod iubirea lui Dumnezeu îl conduce pe Iosif în 

acțiunea de tată și soț purtător de grijă a Sfintei Familii? 
2. În toate timpurile, familia a avut încercări provocate 

de societate, de lipsuri sau chiar răni interne. În ce constă 
forța familiei? 

3. Care sunt resursele și modelul de trăire pentru familia 
creștină și care sunt îndatoririle ei? 
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Îl rugăm pe sfântul Iosif să mijlocească pentru familiile de astăzi, 
mai ales pentru cele tinere: 

- Doamne dă responsabilitate soților de a fi patriarhi ai familiilor 
lor, iar soțiilor curajul și delicatețea de a deveni sufletul familiilor 
lor; 

- Ajută-ne Doamne să nu uităm că tu faci parte din familiile 
noastre în orice moment, în mod concret și real și să nu uităm să 
ne consultăm cu tine în bucurii și încercări; 

- Sfinte Iosife, ajută-ne să fim modele de credință pentru copii, 
să creăm un echilibru armonios între autoritatea și bunătatea 
părintească. 

 
 

 
„Cea mai bună școală de 
disciplină este familia.” 
(Samuel Smiles) 

 
 

 
Doamne Isuse Cristoase, care te-ai bucurat să trăiești în sânul 
sfintei familii de la Nazaret, te rugăm să fii prezent și în familiile 
creștine de astăzi. Ocrotește de orice rău familiile noastre și ajută-
le să crească în iubirea reciprocă. Ajută-ne să simțim prezența ta 
atunci când suntem în biserică, dar să ne bucurăm de această 
prezență și când ne rugăm împreună, sau citim din Cartea Sfântă în 
casele noastre. Ajută-ne să înțelegem că tu ești mereu prezent în 
barca vieții noastre și împreună cu Tine vom ajunge cu bine la 
portul mântuirii veșnice. Amin. 
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