
A doua  Zi Mondială a Bunicilor și a
Persoanelor Vârstnice

Odată cu celebrarea celei de-a doua ediții, Ziua Mondială a Bunicilor și a Persoanelor
Vârstnice intră în obișnuința practicii pastorale a comunităților noastre ecleziale și este gata să
devină o tradiție. 

Atenția  acordată  bunicilor  și  vârstnicilor,  de fapt,  nu poate fi  considerată  un lucru
extraordinar,  deoarece  prezența  acestora  nu  este  excepțională,  ci  un  fapt  consacrat  al
societăților noastre. Sfântul Părinte ne invită să devenim conștienți de relevanța lor în viața
țărilor și a comunităților noastre și să facem acest lucru într-un mod care să nu fie episodic, ci
structural. Altfel spus, nu este vorba de a alerga după o urgență, ci de a pune bazele unei
activități pastorale pe termen lung, care ne va implica pentru zeci de ani de acum încolo.  La
urma urmei, în unele locuri din lume - în special în Europa și în America de Nord – vârstnicii
reprezintă 20 % sau mai mult din populație. În cadrul comunităților noastre, prin urmare, este
necesară o schimbare de perspectivă,  care să lase deoparte acele argumente care îi fac pe
vârstnici să apară ca persoane îndepărtate și străine de care trebuie să ne ocupăm și care să ne
obișnuiască cu o abordare pastorală marcată de ordinaritate și planificare pe termen  lung. 

În  perspectiva  unui  angajament  menit  să  se  dezvolte  pe  perioade  lungi  de  timp,
catehezele  pe  care  Sfântul  Părinte  le  dedică  bătrâneții  sunt  de  o  relevanță  deosebită.
Ele  oferă o reflecție articulată și inovatoare asupra acestei vârste a vieții și pot constitui atât
baza unei activități pastorale imediate în pregătirea pentru Ziua Vârstnicilor din acest an, cât
și pentru  o planificare pe termen lung. 

Catehezele  și  mesajul  Sfântului  Părinte  pentru  cea  de-A  Doua  Zi  Mondială  a
Bunicilor și a Persoanelor Vârstnice se află în centrul acestui kit pastoral și conțin o gamă
bogată de indicații care pot fi folosite, dacă este necesar, adaptându-le la propriul  context. 

Atât  cateheza,  cât  și  mesajul  pot  fi  găsite  la  acest  link:
http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/en/eventi/2022/ii-giornata-mondiale-d
ei-nonni-e-degli-anziani.html     

Ziua din acest an vine într-un moment special, marcat în mod neașteptat de  
 război. În mesajul Său, Sfântul Părinte recunoaște o legătură între mărturia stinsă a

celor care au trăit în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial și a reapariției conflictului în
Europa. 

 Acesta  este  motivul  pentru  care  EL  îi  invită  pe  bunici  și  pe  cei  în  vârstă  să
fie ,,creatori ai  revoluției tandreței" și să trăiască o rugăciune deosebit de intensă pentru pace, 
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în  Ucraina și în afara ei.  Misiunea pe care Sfântul Părinte o încredințează vârstnicilor în
această  conjunctură 
particulară manifestă modul în care crede că bunicii și vârstnicii au o vocație specială, care îi
face să fie o parte relevantă a poporului sfânt și credincios al lui  Dumnezeu. Aceasta este
adevărata alternativă la cultura lepădării: nu este vorba de a  face un gest de caritate sau de a
cerși  un tratament  puțin mai bun, ci  de a afirma centralitatea vârstnicilor în societate și a
bunicilor în familie. 

Mai  jos  enumerăm  câteva  indicații  simple  care,  sperăm,  vă  vor  fi  de  ajutor  în
organizarea următoarei  Zile Mondiale a Vârstnicilor, dar suntem siguri că fiecare dintre voi
va fi perfect capabil să fie  creativ și să găsească modul cel mai potrivit de a o celebra pornind
de la propriul context  pastoral. 

Conștienți de varietatea inițiativelor care au fost luate cu ocazia primei ediții și a  celor
care, sperăm, o vor marca și pe cea de-a doua, am elaborat un logo care poate fi  folosit în
mod liber și care le va permite să fie identificate cu Ziua... Logo-ul reprezintă o  îmbrățișare,
iar o explicație detaliată este atașată. 

În speranța că cea de-a doua Zi Mondială a Bunicilor și a Persoanelor Vârstnice  va
contribui  la  combaterea  culturii  de lepădare  și  la  transformarea  bunicilor  și  a  persoanelor
vârstnice  în  protagoniști  în  viața  comunităților  noastre,  vă  adresăm  un  salut  cordial  în
Domnul. 

P. Alexandre Awi Mello, I. Sch. 
Secretar

Dicasterul pentru laici, familie și viață Card. Kevin Farrell 
Prefect

Dicasterul pentru laici, familie și viață
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Direcții pastorale 

Vizitarea bătrânilor singuri 

● Cea de-A Doua Zi Mondială a Bunicilor și a Persoanelor Vârstnice va fi celebrată în
contextul în care în multe țări urgența sanitară a luat sfârșit, ceea ce va permite ca  inițiativele
să fie  luate  cu mai  multă  libertate  și  să  pună în centrul  fiecăreia  dintre  ele   întâlnirea  și
îmbrățișarea personală. 

●  Pentru ca mesajul  de apropiere și  de mângâiere  pe care această  zi  dorește  să îl
exprime să ajungă la toată lumea - chiar și la cei mai izolați - îi rugăm pe oameni să  facă o
vizită bunicilor și bătrânilor singuri din comunitatea lor și să le transmită mesajul Sfântului
Părinte. 

● Vizita, un semn tangibil al Bisericii ieșene, este un mod de a reafirma că bătrânii,
chiar  și cei mai singuri, sunt în centrul comunităților noastre. 

●  Vizita arată alegerea personală de a se ridica și de a merge repede la alții (cf. Lc
1,39),  așa cum a făcut Maria pentru a o vizita pe bătrâna Elisabeta. 

● Vizita poate fi un prilej de a aduce un cadou, cum ar fi o floare, și de a citi împreună
rugăciunea zilei. 

●  Vizitarea unei persoane vârstnice singure este una dintre posibilitățile de a obține
indulgența plenară acordată cu ocazia acestei zile. 

●  Întâlnirea  dintre  tineri  și  bătrâni,  prietenia  care  poate  rezulta,  este  unul  dintre
semnele care arată că ,,Bătrânii vor da roade și la bătrânețe". 

●  Pentru a răspândi  mesajul  acestei  zile,  fotografiile  de la  vizite  pot  fi  postate  pe
rețelele de socializare cu hashtag-ul #ElderlyAndGrandparents
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Pregătirea zilei cu persoanele în vârstă 

●  Vârstnicii  sunt  principalii  beneficiari  ai  activităților  din  cadrul  Zilei.  Mesajul
Sfântului Părinte le este adresat acestora. 

●  Este important  să ne asigurăm că un număr cât mai  mare de persoane în vârstă
participă personal la liturghia duminicală celebrată cu ocazia acestei zile. 

●  De la  pandemie încoace,  în multe  contexte,  participarea  persoanelor  în vârstă la
slujba de duminică a scăzut. Influențând acest lucru este frica persistentă de  contagiune, dar
și obiceiul,  dobândit în timpul diferitelor închideri,  de a asista la celebrări  la televizor sau
online. Ziua poate fi o ocazie pentru a-i ajuta pe vârstnici să  recâștige obiceiul de a participa
la Sfânta Liturghie în prezență fizică. 

● Pot fi invitați bătrânii din parohie sau din propria realitate eclezială pentru un timp
de   reflecție  asupra  mesajului  Papei  pentru  această  zi,  care  poate  fi  distribuit  tuturor
participanților. 

● Prin intermediul vizitelor la persoanele în vârstă care sunt singure, textul mesajului
poate fi transmis și celor care nu pot participa la întâlniri. 

●  Intențiile  de  rugăciune  ale  Sfântului  Părinte,  însoțite  de  intențiile  speciale  ale
propriei  comunități, pot fi încredințate tuturor bunicilor și bătrânilor atinși cu ocazia acestei
zile.
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Pregătirea zilei cu tinerii 

● Puteți convoca tinerii din comunitatea dumneavoastră cu câteva săptămâni înainte
de această zi pentru a le explica și pentru a vă asigura că vor ajunge la cât mai mulți  bătrâni
cu ocazia vizitelor lor. 

● În mod similar, vă puteți întâlni cu tinerii după celebrare pentru a împărtăși roadele
întâlnirilor. 

●  Tinerii  pot  organiza  campanii  de  socializare  pentru  a  răspândi  conținutul  Zilei
folosind  hashtag-ul #ElderlyAndGrandparents. 

                         

Indulgență plenară 

● Penitenciarul Apostolic a promulgat un decret de acordare a indulgenței plenare cu
ocazia Zilei Mondiale a Bunicilor și a Persoanelor Vârstnice. 

●  Pentru persoanele  în  vârstă,  este  posibil  să  obțină indulgența  participând  la  una
dintre slujbele celebrate cu ocazia acestei zile. 

● Având în vedere că unele persoane în vârstă nu pot participa la Sfânta Liturghie în
persoană din motive de sănătate, indulgența este extinsă la cei care participă prin  intermediul
televiziunii, radioului sau internetului. 

●  Indulgența  se  acordă,  de  asemenea,  tuturor  celor  care,  cu  ocazia  acestei  zile,
săvârșesc ,,o faptă de milostenie" prin vizitarea unei persoane vârstnice singure.
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Note de Liturghie

● Una dintre slujbele de duminică, 24 iulie, să fie dedicată celebrării acestei zile cu
bunicii și bătrânii din parohie sau din comunitate. 

● Pentru a încuraja prezența persoanelor în vârstă la slujbă, membrii comunității pot fi
implicați în organizarea transportului pentru cei care nu se pot deplasa singuri. 

●  În timpul celebrării,  tinerii  din parohie sau din comunitate pot transmite mesajul
Sfântului Părinte bunicilor și persoanelor în vârstă. 

●  Celebrările  liturgice  ale  zilei  de  24  iulie  și  ale  zilelor  imediat  precedente  și
următoare  pot fi planificate în cadrul spitalelor și al căminelor pentru persoane vârstnice,
implicând, acolo unde este posibil și în conformitate cu normele sanitare, membri ai  parohiei,
astfel încât slujbele să fie animate în mod corespunzător. 

●  Colecta  de la  Liturghia zilei  poate fi  dedicată  pentru susținerea unor proiecte  în
favoarea persoanelor vârstnice sărace din comunitatea proprie.
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Sugestii pentru rugăciunile credincioșilor 

● Pentru ca toți bătrânii să devină creatori ai revoluției tandreței și pentru ca ei să-i
învețe  pe ceilalți să îi privească pe frații și surorile lor cu aceeași privire cu care ne privim noi
nepoții noștri dragi! Să ne rugăm.

● Pentru tineri, pentru ca ei să meargă cu bucurie în întâmpinarea bătrânilor și să le
arate tandrețea lui Dumnezeu. Pentru ca fiecare om din lume să aibă  bucuria  sufletească a
unei noi îmbrățișări între tineri și bătrâni! Să ne rugăm.

● Pentru noi toți, bunicii și bunicile, ca și la bătrânețe să aducem roade de înțelepciune
pentru familiile noastre și să învățăm să transmitem comoara credinței  nepoților  noștri și
noilor generații. Să ne rugăm.

● Pentru ca noi toți, bunici și bătrâni, să nu ne temem să mijlocim pentru mântuirea
lumii, așa cum a făcut Avraam, pentru ca pacea să vină peste tot și mai ales în Ucraina. Să ne
rugăm.

●  Pentru  ca  Biserica,  care  astăzi  celebrează  pretutindeni  Ziua  Mondială  dedicată
vârstnicilor, să fie din ce în ce mai mult o casă primitoare pentru bunici și bătrâni. Pentru
Papa Francisc, pentru ca Domnul să-i binecuvânteze și să-i ocrotească slujirea. Să ne rugăm.
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Binecuvântarea finală 
                    
Binecuvântare pentru o viață lungă 

Dumnezeule al milei, 
Ai dat copiilor tăi darul unei vieți lungi
Și ei îți cer binecuvântarea. 

Lasă-i să simtă tandrețea 
Și puterea prezenței Tale,
În timp ce privesc înapoi în trecut. 

Lasă-i să se bucure de îndurarea Ta,
În timp ce privesc spre viitor.

Fie ca ei să persevereze în speranța care nu se  stinge. 

Ție să-ți fie lauda și gloria în veci.
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