
Aan het begin van de voorbereiding van
deze belangrijke gebeurtenis ben ik blij
om te kunnen preciseren dat de ontmoe-
ting, zo God wil, wordt gehouden van 30
mei tot 3 juni, alsook om enkele indica-
ties te geven over het thema en de opzet.
Werk en rust- en feestdagen zijn nauw
verbonden met het leven van de gezin-
nen: ze bepalen de keuzes die gemaakt
moeten worden. Ze hebben invloed op de
verhoudingen tussen echtgenoten en op
de relatie tussen ouders en kinderen, grij-
pen in op de betrekking van het gezin
met de samenleving en met de Kerk. De
Heilige Schrift (vgl. Genesis 1-2) vertelt
ons dat gezin, werk en rustdagen gaven
en zegeningen zijn van God om ons te
helpen een werkelijk menselijk bestaan te
leven. De dagelijkse ervaring bevestigt
dat de echte ontwikkeling van de persoon
de dimensies van het individu, het gezin
en de gemeenschap omvat, alsook de
zakelijke activiteiten en relaties, en even-
eens de openheid voor de hoop en het
oneindig Goede.

In onze dagen, helaas, dragen de organi-
satie van het werk, bedacht en uitgevoerd
ten dienste van het marktdenken en
maximale winstrealisering, en het idee
van vrije dagen als een kans om ‘uit te
breken’ en te consumeren, ertoe bij dat de
familie en de gemeenschap uit elkaar val-
len en dat een individualistische levens-
stijl wordt verspreid. Daarom is het goed
om na te denken en te werken aan het in
overeenstemming brengen van de eisen
en de tijden van het werk met die van het
gezin, en om de werkelijke betekenis van
de feest- en rustdagen weer naar voren te
brengen, vooral de zondag, die het weke-
lijkse Pasen is, de dag des Heren en de
dag van de mens, de dag van gezin,
gemeenschap en solidariteit.

De volgende World Meeting of Families is
een uitstekende gelegenheid om het werk
en de feest- en rustdagen te bezien in het
perspectief van een verenigd gezin dat
open staat voor het leven, goed geïnte-
greerd is in de samenleving en de Kerk,
attent is op de kwaliteit van de relaties
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Brief van paus Benedictus XVI aan kardinaal Ennio Antonelli , voorzitter van de

Pauselijke Raad voor het Gezin

Wereldontmoeting van gezinnen 2012

Aan het einde van de VI World Meeting of Families, gehouden in Mexico City in januari 2009, heb ik

aangekondigd dat de volgende bijeenkomst van katholieke gezinnen uit heel de wereld met de opvolger

van Petrus zal plaatsvinden in Milaan in 2012, met als thema: ‘Het gezin: werk en feestdagen’. 
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alsook de economie van het huishouden.
Om echt succesvol te zijn mag het evene-
ment echter niet geïsoleerd blijven, maar
moet het ingebed worden in een passend
kader van kerkelijke en culturele voorbe-
reiding. Ik hoop dan ook dat reeds in het
jaar 2011 – de 30ste verjaardag van de
apostolische exhortatie Familiaris con-
sortio, die het ‘magna carta’ is van het
gezinspastoraat – een traject met initia-
tieven op parochieel, diocesaan en natio-
naal niveau ondernomen kan worden, dat
de nadruk legt op reële en herkenbare
ervaringen waarin de ware en positieve
aspecten van werk en rust tot uiting
komen. Christelijke gezinnen en kerkelij-
ke gemeenschappen over de hele wereld
mogen zich dus uitgedaagd en betrokken
weten op de weg naar Milaan 2012.

De VII World Meeting zal evenals zijn
voorgangers vijf dagen duren en op
zaterdagavond afgesloten worden met het
‘Festival van getuigenissen’ en op zon-
dagochtend met een plechtige mis. Deze
twee vieringen, die ik zal leiden, brengen
ons allemaal samen als ‘familie van de
families’. De opzet van het evenement laat
toe om de verschillende dimensies met
elkaar in harmonie te brengen: gemeen-
schappelijk gebed, theologische en pas-
torale reflectie, momenten van broeder-
schap en uitwisseling tussen de gast-
gezinnen en de ontvangende gezinnen,
media-aandacht.

Moge de Heer reeds nu, met overvloedige
genaden, beloning schenken aan het
aartsbisdom van Milaan vanwege zijn
vrijgevigheid en inzet voor de organisatie
ten dienste van de universele Kerk van
gezinnen uit vele landen.

Ik roep de voorspraak in van de Heilige
Familie van Nazareth, gewijd aan het

dagelijkse werk en volhardend in de fees-
telijke vieringen van zijn volk en ik geef
u, eerwaarde broeder, en uw medewer-
kers, van harte de apostolische zegen, die
ik met speciale genegenheid graag uit-
breid naar alle gezinnen die betrokken
zijn bij de voorbereiding van de grote bij-
eenkomst in Milaan.

Castel Gandolfo, 23 augustus 2010

Benedictus XVI
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