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Viața în familie în sens amplu - frații 
 

 

Suntem în luna august, luna vacanței și a concediilor pentru multă lume, 
dar și luna Maicii Domnului. În această lună unii frați se întorc acasă și se 
întâlnesc la casa părintească, fiind o bună ocazie de comuniune fraternă. 
Cei care nu au reușit să-și viziteze bunicii în ultima duminică din iulie, 
care a fost dedicată lor, o pot face în luna august. 

Sâmbătă, 7 august va avea loc, la Adjudeni Întâlnirea Diecezană a 
Familiilor cu tema: „Familia, speranța bisericii”. Fiind un an special 
dedicat sfântului Iosif, dar și anul „Familia Amoris laetitia”, pe plan 
universal, iar în dieceza noastră subliniind și tema speranței, la Adjudeni 
vor fi ateliere speciale pentru aceste teme. 

La mijlocul lunii august în sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului vom 
putea participa la pelerinajul diecezan la Cacica sau la alte biserici 
dedicate Sfintei Fecioare Maria. Va fi o ocazie bună de revedere și cu 
frații din Acțiunea Catolică din alte comunități. 
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Matei 19,23-30 

În acel timp, Isus le-a spus discipolilor săi: „Adevăr vă spun: greu 
va intra un bogat în împărăția cerurilor. Din nou vă spun: mai 
ușor este ca o cămilă să treacă prin urechea acului decât ca un 
bogat să intre în împărăția lui Dumnezeu”. Auzind discipolii, au 
rămas foarte nedumeriți şi spuneau: „Atunci, cine se poate 
mântui?” Privindu-i, Isus le-a spus: „Pentru oameni acest lucru 
este imposibil, dar pentru Dumnezeu toate sunt posibile”. Atunci 
Petru, luând cuvântul, a zis: „Iată, noi am lăsat toate şi te-am 
urmat! Deci care va fi partea noastră?” Dar Isus le-a zis: „Adevăr 
vă spun că voi, care m-ați urmat, la reînnoirea tuturor lucrurilor, 
când Fiul Omului va sta pe tronul gloriei sale, veți sta şi voi pe 
douăsprezece tronuri, ca să judecați cele douăsprezece triburi ale 
lui Israel. Şi oricine va fi părăsit case sau frați sau surori, sau tată 
sau mamă sau soție sau copii, sau ogoare pentru numele meu, va 
primi însutit şi va moșteni viața veșnică. Şi mulți dintre primii vor 
fi ultimii, iar ultimii vor fi primii”. 

 

 
Relația dintre frați se aprofundează cu trecerea timpului și 
„legătura de fraternitate care se formează în familie între copii, 
dacă are loc într-un climat de educație la deschiderea spre alții, 
este marea școală de libertate și de pace. În familie, între frați se 
învață conviețuirea umană […]. Probabil nu suntem mereu 
conștienți de aceasta, dar tocmai familia e cea care introduce 
fraternitatea în lume! Pornind de la această primă experiență de 
fraternitate, hrănită de afectele și de educația familială, stilul 
fraternității se iradiază ca o promisiune asupra întregii societăți”. 

A crește între frați oferă experiența frumoasă a unei îngrijiri 
reciproce, de a ajuta și de a fi ajutați. De aceea, „fraternitatea în 
familie strălucește în mod special când vedem grija, răbdarea, 
afectul cu care sunt înconjurați frățiorul sau surioara mai slabi, 
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bolnavi sau purtători de handicap”. Trebuie recunoscut că „un 
frate, o soră care te iubesc reprezintă o experiență puternică, de 
neplătit, de neînlocuit”, însă trebuie învățați copiii, cu răbdare, să 
se trateze ca frați. Această ucenicie, uneori obositoare, este o 
adevărată școală de sociabilitate. În unele țări există o puternică 
tendință de a avea un singur copil, motiv pentru care experiența 
de a fi frate începe să fie mai puțin obișnuită. În cazul în care n-a 
fost posibil să se aibă mai mult de un copil, va trebui să se 
găsească modul de a face în așa fel încât copilul să nu crească 
singur sau izolat. (Papa Francisc, Amoris laetitia - despre iubirea în 
familie) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Ce cuvânt din textul biblic mă inspiră și la ce aș fi dispus eu 

să renunț pentru a-l urma pe Cristos? Bogăția este un impediment 
pentru mântuire? 

2. Spre ce model de frați privesc în viață? Eu ce fel de model 
sunt pentru frații mei? Cei care privesc spre mine, ce văd, ce pot 
învăța? 

3. Cunoașteți modele de sfinți din zilele noastre care au 
renunțat la tot pentru a-l urma pe Cristos? 
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În această lună ne propunem: 
- o întâlnire cu frații noștri, cu părinții, bunicii, copiii și rudele și să 
facem o sărbătoare a familiei. Și de ce nu… o sărbătoare în fiecare 
an! 
- împreună cu frații noștri din grupul de Acțiune parohială să 
facem un pelerinaj în locurile Mariane. (Cacica, Barați, Șumuleu 
Ciuc, Nisiporești, etc.) 
- să oferim zilnic un moment de rugăciune pentru familia noastră 
și să facem o faptă bună. 
 

 
„Dacă ai un frate sau o soră spune-le că-i iubești, în fiecare zi - este 
cel mai frumos lucru.” 

Amaury Nolasco - actor 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
O, Fecioară Neprihănită, Maică lui Dumnezeu și Maica oamenilor; noi 
credem cu toată fervoarea credinței noastre în ridicarea triumfătoare la 
cer cu trupul și cu sufletul, unde ești aclamată regină de toate corurile 
îngerilor și de toată mulțimea sfinților; iar noi ne unim cu ei pentru a-l 
lauda și a-l binecuvânta pe Domnul care te-a înălțat deasupra tuturor 
celorlalte creaturi curate și pentru a-ți oferi devoțiunea și iubirea 
noastră. Papa Pius al XII
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