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ROMÂNIA
 “Educaþia copiilor
în familie necesitã multã dragoste, dãruire de sine ºi
jertfã, fiind o lucrare mai însemnatã decât naºterea
trupeascã a acestora. Familia creºtinã, binecuvântatã
cu naºterea de prunci, pregãteºte în sânul ei viitorul
întregii lumi, prin sãdirea în inimile curate ale copiilor a credinþei în Dumnezeu, a luminii vieþii curate ºi
a faptelor bune”.
 “Traversãm o crizã a familiei, consecinþã a educaþiei ateiste din timpul regimului comunist, dar ºi a
secularizãrii prezente. Ne confruntãm cu izolarea ºi
înrobirea omului în individualism, care se manifestã
ºi în violenþã domesticã, divorþ, avort, abandonul
copiilor de pãrinþi ºi al vârstnicilor de copii, indiferenþã faþã de suferinþa altora, suicid, dorinþã de
câºtig material cu orice preþ, alcoolism ºi droguri,
concubinaj”
 “Din cauza crizei morale ºi materiale, modelul
familiei tradiþionale este considerat de unii ca fiind
învechit. Mulþi copii se nasc în afara cãsãtoriilor, pentru cã tinerii preferã sã trãiascã fãrã binecuvântare ºi
unire sfântã în faþa lui Dumnezeu ºi a Bisericii prin
Taina Cununiei, fãrã a-ºi asuma responsabilitãþile ºi
fãrã a cãuta sfinþirea vieþii prin rugãciune ºi fapte
bune”.
 “România se confruntã ºi cu fenomenul emigraþiei,
motivat de cãutarea în alte þãri a unui trai mai bun
(...) Între pãrintele plecat peste graniþe ºi copiii sãi,
legãtura de iubire slãbeºte. Scoºi din mediul firesc al
familiei, copiii pot avea probleme de ordin afectiv
sau pot suferi derapaje sociale (...) dãunãtoare lor ºi
societãþii”.
 “Biserica s-a implicat ”în lucrarea educativmisionarã a copiilor ºi familiei”, convinsã cã toþi
copiii ºi tinerii crescuþi în credinþã sunt prezentul ºi
viitorul Bisericii ºi al neamului”. Programul misionar,
”Hristos împãrtãºit copiilor”, revigoreazã cateheza
parohialã pentru creºterea a copiilor în iubirea lui
Hristos ºi a aproapelui”.
 În acest an omagial parohiile ºi mãnãstirile ºi-au
intensificat misiunea social-filantropicã. S-a acordat
sprijin financiar ºi material celor aflaþi în dificultate,
intensificându-se ºi activitatea celor 450 de centre
sociale: 83 pentru copii, 58 pentru vârstnici, 116
pentru asistenþa familiilor în dificultate, 7 pentru victimele violenþei în familie ºi 10 centre educaþionale.
 BOR îndemnã pe copii ºi tinerii sã ajute oamenii
singuri ºi sãraci, prin acþiuni caritabile. Cu nãdejdea
cã îndemnul pastoral va fi o întãrire în credinþã ºi o
chemare la fapta cea bunã, ”ne rugãm
Preamilostivului Dumnezeu sã vã binecuvinteze cu
darurile Sale cele bogate, sã trãiþi în rugãciune ºi în
fapte de milostenie, spre a vã pregãti duhovniceºte
pentru slãvitul Praznic al Naºterii Domnului nostru
Iisus Hristos”, se spune în Pastoralã.
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