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Consiliul Pontifical pentru Familie 

 
Pregătirea la sacramentul Căsătoriei  

 
(Vatican, 13 mai 1996) 

 
 
Introducere 
 
1. Pregătirea la căsătorie, la viaţa conjugală şi familială, este de o importanţă 
considerabilă pentru binele Bisericii. În fapt, sacramentul Căsătoriei are o mare 
valoare pentru întreaga comunitate creştină şi, în primul rând, pentru soţi, a cărei 
decizie nu poate fi supusă improvizaţiei sau alegerilor luate în grabă. În alte epoci, o 
asemenea pregătire putea fi sprijinită de societate, care recunoştea valorile şi 
beneficiile căsătoriei. Biserica, fără dificultăţi sau dubii, tutelează sfinţenia sa, 
conştientă de faptul că sacramentul Căsătoriei reprezintă o garanţie eclezială, cea a 
celulei vitale a Poporului lui Dumnezeu. Sprijinul eclezial era, cel puţin în comunităţile 
realmente evanghelizate, ferm, unitar, compact. Erau rare, în general, separările şi 
căsătoriile eşuate, iar divorţul era considerat ca o “rană” socială (cf. Gaudium et Spes 
= GS 47). Astăzi, dimpotrivă, nu în puţine cazuri, se asistă la o deteriorare 
accentuată a familiei şi la o certă coroziune a valorilor căsătoriei. La numeroase 
naţiuni, mai ales dezvoltate din punct de vedere economic, numărul statistic al 
căsătoriilor este foarte redus. Se încheie căsătorii la o vârstă mai avansată şi creşte 
numărul divorţurilor şi al separărilor, chiar din primii ani ai acestei vieţi conjugale. 
Toate acestea duc inevitabil la o frământare pastorală, de numeroase ori afirmată: 
Cine încheie căsătoria este realmente pregătit pentru aceasta? Problema pregătirii la 
sacramentul Căsătoriei şi la viaţa care va urma, se distinge ca o mare necesitate 
pastorală, înainte de toate pentru binele soţilor, pentru toată comunitatea creştină şi 
pentru societate. De aceea cresc pretutindeni interesele şi iniţiativele de a furniza 
răspunsuri adecvate şi oportune la pregătirea la sacramentul Căsătoriei. 
 
2. Consiliul Pontifical pentru Familie, menţinând un contact permanent cu 
Conferinţele Episcopale şi cu Episcopii, cu ocazia diferitelor întâlniri, reuniuni şi mai 
ales a vizitelor «ad limina», a urmărit cu atenţie preocuparea pastorală în ceea ce 
priveşte pregătirea la celebrarea sacramentului Căsătoriei şi la viaţa care îi urmează, 
şi a fost invitat în mod repetat să ofere un instrument pentru pregătirea logodnicilor 
creştini, care este prezentat în cele ce urmează. Acest document orientativ este 
îmbogăţit de aportul a numeroase Mişcări Apostolice, Grupuri şi Asociaţii care 
colaborează în pastorala familială şi care au oferit ajutorul, sfaturile lor şi experienţa 
pentru elaborarea lui. 
 
Pregătirea la căsătorie constituie un moment providenţial şi privilegiat pentru cei care 
se orientează spre acest sacrament creştin, este un Kayròs, adică un timp în care 
Dumnezeu  interpelează logodnicii şi suscită discernământul lor pentru vocaţia 
matrimonială şi viaţa pe care o presupune. Logodna se înscrie în contextul unui 
proces dens de evanghelizare. De fapt, se îmbină în viaţa logodnicilor, viitori soţi, 
întrebări care gravează familia. Aceştia sunt invitaţi deci, să înţeleagă ce anume 
înseamnă dragostea responsabilă şi matură a comunităţii de viaţă şi de dragoste, 
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care va fi familia lor, adevărată biserică domestică care va contribui la îmbogăţirea 
întregii Biserici. 
 
Importanţa pregătirii implică un proces de evanghelizare care constă în maturizarea 
şi aprofundarea credinţei. Dacă credinţa este slăbită şi aproape inexistentă (cf. 
Familiaris Consortio (= FC) (FC 68),  este necesar reînflăcărarea ei şi nu se poate 
exclude o instruire exigentă şi răbdătoare care să suscite şi să alimenteze ardoarea 
unei credinţe vii. Mai ales acolo unde ambientul a fost păgânizat, va fi necesar în 
mod particular un itinerariu „ca în cazul unui drum catecumenal” (FC 66) şi o 
prezentare a adevărurilor creştine fundamentale care să ne ajute la achiziţionarea 
sau la creşterea maturităţii credinţei contractanţilor. Momentul privilegiat al pregătirii 
la căsătorie ar fi frumos să se transforme, sub semnul speranţei, într-o Nouă 
Evanghelizare pentru viitoarele familii.  
 
3. Evidenţiem cu o atenţie particulară învăţăturile Conciliului Vatican II (GS 52), 
orientările Magisterului Pontifical (FC 66), aceeaşi normativă eclezială (Codex Iuris 
Canonici = CIC, can. 1063; Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (= CCEO), 
can. 783), Catehismul Bisericii Catolice (= CBC) (n. 1632) şi alte documente ale 
Magisteriului, printre care Cartea Drepturilor Familiei. Cele mai recente două 
documente ale Magisteriului Pontifical – Scrisoarea către Familii Gratissimam Sane 
şi Enciclica Evangelium Vitae (= EV) – constituie un ajutor notabil pentru scopul 
nostru. Consiliul Pontifical pentru Familie, atent, cum am spus, la repetatele solicitări, 
a iniţiat reflecţia asupra temei, concentrându-se în special pe «cursuri de pregătire», 
în linie cu Exortaţiunea Apostolică Familiaris Consortio şi a redactat un itinerariu de 
tipul următor. 
 
În anul 1991 Consiliul a dedicat Adunării sale Plenare (30 sept. – 5 oct.) tema 
pregătirii la sacramentul Căsătoriei, pentru care Comitetul de Conducere al 
Consiliului Pontifical pentru Familie şi cuplurile de soţi care fac parte din acesta au 
oferit materiale numeroase pentru realizarea primei redactări. Apoi, în data de 8-13 
iulie 1992, a fost convocat un grup de lucru compus din păstori, consilieri şi experţi 
care au elaborat o a doua redactare care a fost trimisă la Conferinţele Episcopale 
pentru a obţine contribuţiile şi sugestiile complementare. Răspunsurile care au venit 
în număr mare, cu sugestii oportune, au fost studiate şi inserate în cea de-a treia 
redactare de către un grup de lucru, în 1995. Acest Consiliu prezintă acum 
documentul-ghid care este oferit ca bază pentru munca pastorală cu privire la 
pregătirea la sacramentul Căsătoriei. Acesta va fi de o utilitate deosebită în 
Conferinţele Episcopale pentru redactarea Directoriului lor, şi chiar pentru o implicare 
pastorală mai mare în dieceze, în parohii şi în mişcările apostolice (cf. FC 66). 
 
4. «Magna charta» pentru familie, care este citata Exortaţie Apostolică Familiaris 
Consortio, a scos deja în evidenţă că: «Schimbările survenite aproape în toate 
societăţile moderne, cer ca nu doar familia, dar şi societatea şi biserica să fie 
angajate în efortul de a pregăti adecvat tinerii la responsabilităţile de mâine [...]. 
Pentru aceasta biserica trebuie să promoveze cele mai bune şi mai intense 
programe de pregătire la căsătorie, pentru a elimina, pe cât posibil, dificultăţile în 
care se zbat atâtea cupluri şi mai mult, să favorizeze începutul şi maturizarea 
căsătoriilor reuşite» (FC 66). 



CPF - Pregătirea la sacramentul Căsătoriei 

 

3 

Codul de Drept Canonic stabileşte că este necesară «pregătirea personală la 
celebrarea căsătoriei, pentru care soţii se dispun la sfinţenia şi la obligaţiile noului lor 
statut» (CIC can. 1063,2; CCEO can. 783, cap. 1), dispoziţie prezentă şi în Ordo 
celebrandi matrimonium, 12 (= OCM). Şi în discursul său la Adunarea Plenară a 
Consiliului pentru Familie (4 oct. 1991), Sfântul Părinte adăuga: «Pe cât de mari sunt 
dificultăţile ambientale pentru a cunoaşte adevărul sacramentului creştin al aceleiaşi 
instituţii matrimoniale, pe atât de mari trebuie să fie forţele pentru a pregăti adecvat 
soţii la responsabilitatea lor». Şi continuă, chiar cu observaţii mai concrete cu referire 
la cursurile propriu-zise: «Voi aţi putut observa că, dat fiind necesitatea de a realiza 
asemenea cursuri în parohii, în raport cu rezultatele pozitive ale diferitelor metode 
utilizate, pare convenabil să apelăm la o precizare a criteriilor de adoptat, sub formă 
de Ghid sau de Director, pentru a oferi un ajutor valid Bisericilor în particular». Mai 
mult decât pentru Bisericile particulare, pentru naşterea «„poporului vieţii şi pentru 
viaţă”, este decisivă responsabilitatea familiei: este o responsabilitate ce izvorăşte 
din însăşi natura sa – aceea de a fi comunitate de viaţă şi de iubire, fondată pe 
căsătorie – şi din misiunea sa de „a ocroti, a dezvălui şi a împărtăşi iubirea”» (EV 92 
şi cf. FC 17). 
 
5. În acest scop, Consiliul Pontifical pentru Familie oferă acest document care are ca 
obiect pregătirea la sacramentul Căsătoriei şi la celebrarea sa. 
 
Liniile care se disting constituie un itinerariu pentru pregătirea îndepărtată, apropiată 
şi imediată la sacramentul Căsătoriei (cf. FC 66). Materialul furnizat aici este destinat 
în primul rând Conferinţelor Episcopale, Episcopilor şi colaboratorilor lor pentru 
pastorala pregătirii la căsătorie, dar – şi nu ar fi putut fi altfel – logodnicilor înşişi care 
sunt implicaţi şi sunt obiectul preocupării pastorale a Bisericii. 
 
6. O atenţie pastorală deosebită trebuie rezervată în confruntarea cu logodnicii care 
se găsesc în situaţiile speciale, prevăzute în CIC can. 1071, 1072 şi 1125, în CCEO 
can. 789 şi 814, pentru care liniile care sunt trasate în document, chiar şi atunci când 
nu pot fi aplicate în totalitate, pot fi utile oricum pentru o orientare corectă şi o însoţire 
necesară pentru logodnicii înşişi. 
 
Biserica, fidelă voinţei şi învăţăturii lui Cristos, cu propria ei legislaţie, îşi exprimă 
caritatea pastorală în vindecarea oricărei situaţii a logodnicilor. Criteriile oferite sunt 
instrumente de ajutor pozitiv, şi nu trebuie să fie luate ca exigenţe ulterioare 
constrângătoare. 
 
7. Motivaţia doctrinală de fond care inspiră documentul – ghid se naşte din 
convingerea că căsătoria este un bine care îşi trage originea din Creaţie şi care, din 
acest motiv îşi află rădăcinile în natura umană. «N-aţi citit cum Creatorul i-a făcut de 
la început bărbat şi femeie? Şi a zis: Pentru aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe 
mama sa şi se va lipi de femeia sa, şi vor fi amândoi un singur trup» (Mt 19,4-5). 
Aşadar, ceea ce Biserica realizează în favoarea familiei şi a căsătoriei contribuie 
desigur la binele societăţii, din moment ce aceasta este a tuturor oamenilor. 
Căsătoria creştină, în expresia sa de noutate de viaţă, realizată de Cristos Înviat, 
exprimă întotdeauna adevărul dragostei conjugale şi este ca o profeţie care anunţă, 
în mod clar, adevărata exigenţă a fiinţei umane: bărbatul şi femeia, chemaţi, încă de 
la originea lor, să trăiască în comuniune de viaţă şi de dragoste şi în 
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complementaritatea care îi poartă spre cucerirea intensificării demnităţii umane a 
soţilor, binele fiilor şi al societăţii însăşi, cu «apărarea şi promovarea vieţii... îndatorire 
şi responsabilitate a tuturor» (EV 91). 
 
8. De aceea prezentul document contemplă fie realităţile umane naturale proprii 
instituţiei divine, fie cele specifice sacramentului instituit de Cristos, şi se împarte, 
concret, în trei părţi: 
 
1) Importanţa pregătirii la căsătoria creştină; 
2) Etapele sau momentele pregătirii; 
3) Celebrarea căsătoriei. 
 
 

I. 
 

IMPORTANŢA PREGĂTIRII LA CĂSĂTORIA CREŞTINĂ 
 
 
9. Punctul de plecare pentru un itinerariu de pregătire la căsătorie este 
conştientizarea faptului că pactul conjugal a fost asumat şi ridicat de Domnul Isus 
Cristos, cu puterea Duhului Sfânt, la sacrament al Noii Alianţe. Asociază soţii la 
dragostea gratuită a Soţului Cristos faţă de Biserică – Soţia Sa (cf. Ef 5,25-32); 
făcându-i imagini şi participanţi ai acestei iubiri, face din ei o laudă Domnului şi 
sfinţeşte unirea conjugală şi viaţa credincioşilor creştini care o celebrează, dând 
origine familiei creştine, biserica domestică şi «celula de bază şi vitală a societăţii», 
(Apostolicam Actuositatem, 11) şi «sanctuar al vieţii» (EV 92 şi nn. 6, 88, 94). 
Sacramentul este astfel celebrat şi văzut în inima Noii Alianţe, care este misterul 
pascal. Cristos este Soţ în mijlocul alor săi (cf. Gratissimam Sane, 18; Mt 9,15) şi 
este izvorul tuturor energiilor. Cuplurile şi familiile creştine deci nu sunt izolate, nici 
abandonate. 
 
Pentru creştini, căsătoria, care îşi are originea în Dumnezeu creatorul, implică pe 
lângă aceasta, o adevărată vocaţie la un statut particular şi o viaţă binecuvântată. 
Această vocaţie, pentru a putea fi dusă la maturizare, cere o pregătire adecvată şi 
specială, şi un drum specific de credinţă şi de dragoste, cu atât mai mult cu cât 
această vocaţie este dată cuplului pentru binele Bisericii şi al societăţii. Şi aceasta, 
cu toată semnificaţia şi forţa unui angajament public, luat înaintea lui Dumnezeu şi a 
societăţii, care vrea să depăşească limitele individuale. 
 
10. Căsătoria, ca comunitate de viaţă şi de iubire, fie ca instituţie divină naturală, fie 
ca sacrament, oricare ar fi dificultăţile prezente, păstrează întotdeauna în sine un 
izvor de energie formidabil (cf. FC 43), care cu mărturia soţilor, poate deveni o Veste 
Bună, şi poate să contribuie puternic la noua evanghelizare şi să asigure viitorul 
societăţii. Asemenea energii cer întotdeauna să fie descoperite, preţuite şi valorizate 
de soţii înşişi şi de comunitatea eclezială în faza care precede celebrarea căsătoriei 
şi constituie pregătirea la aceasta. 
 
Sunt numeroase dieceze în lume angajate în căutarea unei forme adecvate de 
pregătire la căsătorie. Sunt multe experienţele pozitive care au fost transmise de 
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Consiliul Pontifical pentru Familie şi care, fără îndoială, consolidează tot mai mult şi 
care aduc un ajutor valid, dacă sunt cunoscute şi valorizate în sânul Conferinţelor 
Episcopale şi a fiecărui Episcop în pastorala Bisericii locale. 
 
Prin ceea ce aici se numeşte Pregătire se înţelege un amplu şi exigent proces de 
educaţie la viaţa conjugală, care trebuie să fie considerat împreună cu valorile sale. 
De aceea pregătirea la căsătorie, dacă se ia în considerare momentul psihologic şi 
cultural actual, reprezintă o necesitate urgentă. De fapt, înseamnă a educa la 
respectul şi la păstrarea vieţii, care în Sanctuarul familiilor trebuie să devină o cultură 
adevărată şi proprie vieţii umane în toate manifestările şi stadiile sale pentru cei care 
fac parte din poporul vieţii şi pentru viaţă (cf. EV 6, 78, 105).  Însăşi realitatea 
căsătoriei este atât de bogată încât cere de la început un proces de sensibilizare 
pentru ca logodnicii să simtă necesitatea de a se pregăti. Pastorala familială se 
orientează deci spre cele mai bune forţe pentru a perfecţiona această pregătire, 
recurgând şi la sprijin din partea pedagogiei şi psihologiei de orientare sănătoasă. 
Într-un alt document, recent publicat (8 dec. 1995) de Consiliul Pontifical pentru 
Familie şi intitulat Sexualitatea umană: adevăr şi semnificaţie. Orientări educative în 
familie, însuşi Consiliul vine în întâmpinarea familiilor în scopul lor de formare a fiilor 
asupra sexualităţii. 
 
11. În sfârşit, a devenit tot mai imperioasă solicitudinea Bisericii în privinţa acestui 
argument pentru circumstanţele actuale – despre care s-a arătat mai sus – în care se 
constată, pe de o parte, recuperarea valorilor şi a aspectelor importante ale 
căsătoriei şi ale familiei şi se recunoaşte înflorirea unor mărturii bucuroase de la 
numeroşi soţi şi familii creştine. Pe de altă parte, creşte numărul celor care ignoră 
sau refuză bogăţiile căsătoriei cu o anumită neîncredere care îi face să se îndoiască 
sau să respingă binele şi valorile acesteia (cf. GS 48). Astăzi se observă, alarmant, 
extinderea unei «culturi» sau a unei mentalităţi suspicioase în ceea ce priveşte 
familia ca valoare necesară pentru soţi, pentru copii sau pentru societate. Sunt 
atitudini şi măsuri, prevăzute în legislaţii, care nu ajută familia fondată pe căsătorie şi 
neagă astfel drepturile sale. De fapt, o atmosferă de laicizare este desigur răspândită 
în diverse părţi ale lumii şi implică în special tinerii şi îi supune la presiunea unui 
climat de laicizare care se finalizează prin pierderea sensului lui Dumnezeu şi, în 
consecinţă, se pierde şi sensul profund al dragostei soţilor şi al familiei. Nu înseamnă 
oare a nega adevărul lui Dumnezeu, a închide însăşi fântâna şi izvorul acestui intim 
mister? (cf. GS 22). Negarea lui Dumnezeu în diverse forme implică mai ales refuzul 
instituţiilor şi structurilor care aparţin planului lui Dumnezeu, iniţiat spre concretizare 
încă de la Creaţie (cf. Mt 19,3ss). În acest fel totul este conceput ca fruct al voinţei 
umane şi/sau al unor consensuri care pot fi schimbate. 
 
12. În ţările unde procesul decreştinizării este mai difuz se evidenţiază numeroase 
crize ale valorilor morale şi, în particular, pierderea identităţii căsătoriei şi familiei 
creştine, şi astfel al sensului logodnei. La aceste pierderi se alătură criza valorilor din 
interiorul familiei, la care contribuie un climat de permisivitate difuză, chiar legală. 
Acest lucru este sporit în mare măsură de mijloacele de comunicare socială, care 
expun modele contrare ca şi cum ar fi adevăratele valori. În acest fel se formează un 
ţesut aparent cultural care se oferă noilor generaţii ca alternativă la concepţia vieţii 
conjugale şi a căsătoriei, la valoarea sa sacramentală şi la legăturile sale cu Biserica.   
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Fenomenele care confirmă aceste realităţi şi care întăresc aşa-zisa cultură sunt 
legate de noile stiluri de viaţă care devalorizează dimensiunile umane ale 
contractanţilor, cu consecinţe dezastruoase pentru familie. Printre acestea, reamintim 
aici permisivitatea sexuală, scăderea căsătoriilor sau amânările continue ale 
acesteia, creşterea divorţurilor, mentalitatea contraceptivă, apărarea avortului 
voluntar, golul spiritual şi insatisfacţia profundă care contribuie la difuzarea drogurilor, 
a alcoolismului, a violenţei şi a suicidului, chiar în rândul tinerilor şi adolescenţilor. 
 
În alte zone ale lumii, situaţiile de subdezvoltare, până la sărăcia extremă, mizeria, şi 
cu atât mai mult prezenţa simultană a elementelor culturale contrare sau străine 
viziunii creştine, fac dificilă şi precară însăşi stabilitatea familiei şi constituirea unei 
profunde educaţii la dragostea creştină. 
 
13. La agravarea situaţiei contribuie legile permisive, cu toată forţa în furnizarea unei 
mentalităţi care atacă familiile (cf. EV 59), prin fapte ca divorţul, avortul, libertatea 
sexuală. Multe mijloace de comunicare răspândesc şi colaborează la consolidarea 
unui climat de permisivitate şi formează un ţesut care împiedică tinerii la creşterea 
normală în credinţa creştină, angajamentul cu biserica şi descoperirea valorii 
sacramentale a căsătoriei şi a exigenţelor care derivă din celebrarea sa. Este 
adevărat că o educaţie la căsătorie a fost întotdeauna necesară, dar cultura creştină 
ne permite o mai uşoară iniţiere şi asimilare. Astăzi aceasta este, din nou, mai 
laborioasă şi mai urgentă. 
 
14. Din toate aceste motive, Sanctitatea Sa Ioan Paul al II-lea, în Exortaţia Apostolică 
Familiaris Consotio – care adună fructele Sinodului asupra Familiei din 1980 – indică 
faptul că «mai mult decât niciodată în zilele noastre este necesară pregătirea tinerilor 
pentru căsătorie şi pentru viaţa de familie» (FC 66) şi este urgent «să promoveze 
cele mai bune şi mai intense programe de pregătire la căsătorie, pentru a elimina, pe 
cât posibil, dificultăţile în care se zbat atâtea cupluri şi mai mult, să favorizeze 
începutul şi maturizarea căsătoriilor reuşite» (idem). 
 
În aceeaşi direcţie şi cu scopul de a răspunde în mod organic la ameninţările şi 
exigenţele momentului prezent, pare oportun ca Conferinţele Episcopale să dea 
atenţie publicării «unui Directoriu  pentru pastorala familiei» (idem). În acesta vor fi 
căutate şi delimitate elementele considerate necesare pentru o pastorală mai 
hotărâtă care tinde să recupereze identitatea creştină a căsătoriei şi a familiei, pentru 
ca familia însăşi să ajungă să fie o comunitate de persoane în serviciul vieţii umane 
şi a credinţei, celula primă şi vitală a societăţii, comunitate credincioasă şi 
evanghelizatoare, adevărată «Biserică domestică, centru de comuniune şi de 
serviciu eclezial» (idem), «chemată să vestească, să celebreze şi să slujească 
Evanghelia vieţii» (EV 92, şi nr. 28, 78, 79, 105). 
 
15. Datorită importanţei temei, Consiliul Pontifical pentru Familie, luând cunoştinţă de 
diferitele iniţiative luate în această direcţie din partea a numeroase Conferinţe 
Episcopale şi a numeroşi Episcopi diecezani, invită la continuarea, cu un angajament 
înnoit, acestui serviciu pastoral. Aceştia au pregătit un material util pentru a aduce o 
contribuţie la pregătirea la căsătorie şi la însoţirea în viaţa de familie. În continuitate 
cu directivele Autorităţii Apostolice, Consiliul Pontifical oferă aceste puncte de 
reflexie referitoare exclusiv la o parte a Directoriului citat mai sus: cea referitoare la 
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pregătirea la sacramentul Căsătoriei. Aceasta poate servi astfel pentru a delimita şi 
dezvolta mai bine acele aspecte necesare pregătirii adecvate la căsătorie şi la viaţa 
de familie creştină. 
 
16. Cuvântul lui Dumnezeu, viu în tradiţia Bisericii şi aprofundat de Magisteriu, 
subliniază că căsătoria îi implică pe soţii creştini să răspundă la vocaţia lui 
Dumnezeu şi să accepte misiunea de a fi semn al dragostei lui Dumnezeu pentru toţi 
membrii familiei umane, fiind participanţi la alianţa definitivă a lui Cristos cu Biserica. 
De aceea soţii devin colaboratori ai Creatorului şi Salvatorului în dăruirea iubirii şi a 
vieţii. Pentru aceasta pregătirea la căsătoria creştină se poate considera un itinerar 
de credinţă, care nu se termină cu celebrarea căsătoriei, dar care continuă în toată 
viaţa familială, astfel că perspectiva noastră nu se încheie în căsătoria ca act, în 
momentul celebrării, dar ca stare permanentă. Şi din acest motiv pregătirea este 
«ocazia privilegiată ca mirii să descopere şi să adâncească credinţa primită la botez 
şi hrănită cu educaţia creştină primită în familie. Sub acest aspect ei recunosc şi aleg 
liber vocaţia de a trăi urmarea lui Cristos şi slujirea împărăţiei lui Dumnezeu în viaţa 
de căsătorie» (FC 51). 
 
Episcopii sunt conştienţi de necesitatea urgentă şi indispensabilă de a propune şi 
organiza itinerarii de formare specifică, în cadrul unui proces de formare creştină 
care trebuie să fie gradual şi continuu (cf. Ordo celebrandi matrimonium, 15). Nu va fi 
inutil, prin urmare, a reaminti că o adevărată pregătire este orientată la o celebrare 
conştientă şi liberă a sacramentului Căsătoriei. Dar această celebrare este izvorul şi 
expresia celor mai angajatoare  şi permanente implicaţii. 
 
17. Din experienţa multor păstori şi educatori rezultă că perioada logodnei poate fi 
timpul descoperirii reciproce, dar şi al aprofundării credinţei şi, de aceea, timp de 
daruri supranaturale speciale pentru o spiritualitate personală şi interpersonală; din 
păcate pentru perechi, această perioadă, destinată maturizării umane şi creştine, 
poate fi tulburată de o folosire iresponsabilă a sexualităţii, care nu contribuie la 
maturizarea dragostei soţilor. Şi, de aceea, unii ajung la un fel de apologie a relaţiilor 
pre-matrimoniale. 
 
O finalizare fericită a aprofundării de credinţă a logodnicilor este condiţionată şi de 
formarea lor anterioară. Pe de altă parte, modul în care este văzută această perioadă 
va avea desigur o influenţă asupra vieţii viitoare a soţilor şi a familiei. De aici 
importanţa decisivă a ajutorului care este oferit logodnicilor de familiile respective şi 
de toată comunitatea eclezială. Acest ajutor este oferit şi prin rugăciune; 
semnificativă pentru această propunere este binecuvântarea logodnicilor prevăzută 
în De benedictionibus (nr. 195-214), unde se menţionează semnele acestui 
angajament iniţial: inelul, schimbul reciproc de daruri sau alte obiceiuri (nr. 209-210). 
Este necesară de aceea recunoaşterea densităţii umane a logodnei, salvând-o de 
orice apropiere banală. 
 
De aceea, fie datorită bogăţiei căsătoriei ca şi sacrament al Căsătoriei, fie decizia 
importantă pe care o atrage perioada logodnei, astăzi prelungită, pentru mai mulţi ani 
(cu dificultăţile pe care o atare situaţie le implică), sunt raţiuni care cer o particulară şi 
o solidă formare. 
 



CPF - Pregătirea la sacramentul Căsătoriei 

 

8 

18. Ca urmare, programul diecezan şi parohial – cu planuri pastorale care 
privilegiază pastorala familială, care îmbogăţesc împreună viaţa eclezială – 
presupune ca scopul formativ să-şi găsească spaţiul adecvat şi evoluţia sa astfel ca, 
în dieceze şi în ambientul Conferinţelor Episcopale, cele mai bune experienţe să 
poată fi valorificate şi comunicate într-un schimb de experienţe pastorale. Rezultă de 
aceea, că este important a cunoaşte formele de cateheze şi de educaţie care le sunt 
oferite adolescenţilor, asupra variatelor tipuri de vocaţii şi de dragoste creştină, 
itinerariile care sunt elaborate pentru logodnici, modalităţile în care sunt inserate în 
această formare cuplurile de soţi cele mai mature în credinţă şi cu cele mai bune 
experienţe pentru a crea un climat spiritual şi cultural ideal pentru tinerii care se 
îndreaptă spre căsătorie. 
 
19. În procesul de formare, după cum este amintit şi în Exortaţia Apostolică Familiaris 
Consortio, este necesar a distinge trei etape sau momente principale în  pregătirea la 
căsătorie: îndepărtată, apropiată şi imediată. 
 
Scopurile particulare proprii fiecărei etape vor fi atinse dacă logodnicii – dincolo de 
calităţile umane fundamentale şi bazele adevărurilor de credinţă – cunosc şi 
principalele conţinuturi teologico-liturgice pe care le presupun diferitele faze ale 
pregătirii. În consecinţă, logodnicii, în efortul de adaptare a vieţii lor la aceste valori, 
vor continua acea formare adevărată care îi dispune la viaţa de soţi. 
 
20. Pregătirea la căsătorie trebuie să se înscrie în urgenţa evanghelizării culturii – 
pătrunzând-o la rădăcini (cf. Exortaţiei Apostolice Evangelii Nuntiandi, 19) – în tot 
ceea ce priveşte instituţia căsătoriei: a face să pătrundă spiritul creştin în minţile şi în 
comportamentele, în legile şi în structurile comunităţii unde trăiesc creştinii (cf. 
Catehismului Bisericii Catolice, nr. 2105). Această pregătire, fie ea implicită sau 
explicită, constituie un aspect al evanghelizării, pentru a putea aprofunda puterea 
afirmaţiei Sfântului Părinte: «Familia este inima Noii Evanghelizări» [...]. Pregătirea 
însăşi «este o îndatorire care îi priveşte în primul rând pe soţi, chemaţi să fie 
transmiţători ai vieţii, pe baza unei mereu reînnoite conştiinţe asupra sensului 
zămislirii, ca eveniment privilegiat în care se vădeşte că viaţa umană este un dar 
primit pentru a fi, la rându-i dăruit» (EV 92). 
 
Dincolo de valorile religioase, căsătoria, ca fundament al familiei, revarsă asupra 
societăţii numeroase valori care consolidează solidaritatea, respectul, dreptatea şi 
iertarea în raporturile personale şi colective. La rândul său familia, fondată pe 
căsătorie, aşteaptă de la societate «să fie recunoscută în identitatea sa şi acceptată 
în calitate de subiect social» (Gratissimam Sane, 17), pentru a deveni astfel «inima 
civilizaţiei iubirii» (idem, 13). 
 
Toată dieceza trebuie să fie implicată în acest scop şi să ofere spijinul cuvenit. Ideal 
ar fi crearea unei Comisii diecezane pentru pregătirea la căsătorie, formată dintr-un 
grup pentru pastorala familiei, compus din cupluri de soţi cu experienţă parohială, din 
mişcări, din experţi. Scopul unei asemenea Comisii diecezane ar fi acela al formării, 
al însoţirii şi coordonării, în colaborare cu centrele, la diferite nivele, implicate în 
acest serviciu. Pregătirea în sens amplu, şi nu doar la cursuri. Aceasta ar trebui 
însoţită de ajutorul unui coordonator, în mod normal preotul, în numele Episcopului. 
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Dacă coordonarea este încredinţată unui laic sau unui cuplu, ar fi oportună asistenţa 
unui preot. 
 
Toate acestea trebuie să intre în ambientul organizatoric al diecezei, cu structurile 
sale corespunzătoare, în acele posibile zone în care este propus un Vicar Episcopal 
şi vicari externi. 
 
 

II. 
 

ETAPELE SAU MOMENTELE PREGĂTIRII 
 
 
21. Etapele sau momentele despre care se va vorbi nu sunt definite în mod rigid. De 
fapt nu se pot fixa nici în raport cu vârsta destinatarilor, nici în raport cu durata. 
Totuşi este util a le cunoaşte ca itinerarii şi instrumente de muncă, mai ales pentru 
conţinuturile de transmis. Sunt împărţite în pregătirea îndepărtată, apropiată şi 
imediată. 
 
A. Pregătirea îndepărtată 
 
22. Pregătirea îndepărtată cuprinde copilăria şi adolescenţa şi se dezvoltă mai ales 
în familie, şi  chiar în şcoală şi în grupurile de formare, ca ajutoare valide ale 
acesteia. Este perioada în care este transmisă şi instalată stima pentru orice valoare 
umană autentică, fie în raporturile interpersonale, fie în cele sociale, cu atât mai mult 
cu cât aceasta ajută la formarea caracterului, a stăpânirii şi a stimei de sine, a 
utilizării corecte a propriilor înclinaţii, a respectului pentru persoanele de sex opus. 
Se cere, astfel, în special pentru creştini, o solidă formare spirituală şi catehetică (cf. 
FC 66).  
 
23. În Scrisoarea către Familii Gratissimam Sane, Ioan Paul al II-lea aminteşte două 
adevăruri fundamentale pe tema educaţiei: «întâi că omul este chemat să trăiască în 
adevăr şi iubire; al doilea că orice om se realizează prin dăruirea dezinteresată de 
sine» (nr. 16). Educaţia copiilor începe deci încă de la naştere, în ambientul în care 
noua viaţă a celui născut este aşteptată şi primită, în special prin dialogul de 
dragoste dintre mamă şi creatura sa (cf. idem, 16), este continuată în copilărie, în 
care educaţia dată este «înainte de toate o „dăruire” de umanitate din partea ambilor 
părinţi: ei comunică împreună matura lor umanitate nou-născutului» (idem). «În 
procrearea unei noi vieţi părinţii observă că copilul „dacă este rodul dăruirii lor 
reciproce de iubire, este la rându-i un dar pentru amândoi, un dar care izvorăşte din 
dar”» (EV 92). 
 
Educaţia creştină în sensul său integral, care implică transmiterea şi înrădăcinarea 
valorilor umane şi creştine – cum afirmă Conciliul Vatican II – «nu are în vedere 
numai maturizarea persoanei umane, ci urmăreşte în principal ca cei botezaţi, iniţiaţi 
treptat în cunoaşterea misterelor mântuirii, să devină din zi în zi mai conştienţi de 
darul credinţei, pe care l-au primit... să fie formaţi pentru a-şi trăi viaţa proprie după 
omul cel nou, în dreptatea şi sfinţenia adevărului» (Gravissimum Educationis, 2). 
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24. Nu poate lipsi, în această perioadă, o educaţie legitimă şi curajoasă la castitate, 
la dragoste, ca dăruire de sine. Castitatea nu este mortificarea dragostei, ci condiţia 
iubirii autentice. De fapt, dacă vocaţia la dragostea conjugală este vocaţie la dăruirea 
de sine în căsătorie, este necesar a ajunge să te stăpâneşti pe tine însuţi pentru a te 
putea dărui cu adevărat. 
 
Din acest punct de vedere este importantă educaţia sexuală primită de la părinţi în 
primii ani ai copilăriei şi ai adolescenţei, aşa cum a fost indicat în documentul acestui 
Consiliu Pontifical pentru Familie reamintit mai sus la nr. 10.  
 
25. În această etapă sau moment de pregătire îndepărtată, trebuie atinse o serie de 
obiective specifice. Fără a avea pretenţia de a face o argumentare exhaustivă, în 
mod indicativ aici se reaminteşte că o asemenea pregătire trebuie, înainte de toate 
să urmeze metoda prin care orice credincios, chemat la căsătorie, să înţeleagă că 
dragostea umană, sub lumina dragostei lui Dumnezeu, îşi asumă un rol central în 
etica creştină. De fapt, viaţa umană, ca vocaţie-misiune, este chemată la dragostea 
care îşi are izvorul şi sfârşitul în Dumnezeu, «fără a exclude posibilitatea dăruirii 
totale de sine lui Dumnezeu în vocaţia la viaţa preoţească şi călugărească» (FC 66). 
În acest sens, e necesar a reaminti că pregătirea îndepărtată, chiar atunci când se 
opreşte la conţinuturi doctrinale cu caracter antropologic, vine plasată în perspectiva 
căsătoriei în care dragostea umană devine participare, dincolo de semn al dragostei 
dintre Cristos şi Biserică. Dragostea conjugală face prezentă deci între oameni 
aceeaşi dragoste divină, vizibilă în mântuire. Trecerea sau transformarea de la un 
nivel de credinţă mai mult exterior şi vag, propriu multor tineri, la o descoperire a 
«misterului creştin», este o trecere esenţială şi decisivă: o credinţă care implică 
împărtăşirea cu binecuvântarea şi  dragostea lui Cristos Înviat. 
 
26. Pregătirea îndepărtată îşi va atinge scopurile sale principale ori de câte ori va 
permite asimilarea fundamentelor pentru a acumula, mereu mai mult, parametrii unei 
judecăţi corecte faţă de ierarhia de valori necesare pentru a alege ceea ce oferă mai 
bun societatea, după sfatul Sfântului Paul: «Toate să le încercaţi; ţineţi ce este bine» 
(1Tes 5,21). Nu va fi nicicum uitat că, prin intermediul ajutorului lui Dumnezeu, 
dragostea este preţuită, întărită şi intensificată chiar prin intermediul valorilor 
necesare legate de dăruire, sacrificiu, de renunţare şi devotament. Abia în această 
fază de formare ajutorul pastoral ar trebui să fie îndreptat pentru a face ca 
comportamentul moral să fie în acord cu credinţa. Un asemenea stil de viaţă creştin 
îşi găseşte stimulul, ajutorul şi consistenţa în exemplul părinţilor care devin pentru 
logodnici o adevărată mărturie. 
 
27. Această pregătire nu va pierde din vedere un fapt foarte important care constă în 
a ajuta tinerii să capete, în confruntarea cu mediul, o capacitate critică şi să aibă de 
asemenea curajul creştin al celui care ştie să fie în lume, fără a fi din lume. În acest 
sens citim Scrisoarea către Diogneto, document preţuit deja din prima epoca creştină 
şi de autenticitate recunoscută: «Creştinii nu diferă de restul oamenilor nici prin 
teritoriu, nici prin limbă, nici prin obiceiurile de viaţă... (cu toate acestea) îşi propun o 
formă de viaţă minunată şi, cu acordul tuturor, incredibilă ... Ca toţi ceilalţi se 
căsătoresc şi au copii, dar nu îşi abandonează copiii. Iau masa în comun, dar nu îşi 
împart patul conjugal. Trăiesc în trup, dar nu după trup» (V, 1, 4, 6, 7). Formarea va 
trebui să dobândească o mentalitate şi o personalitate capabile de a nu se lăsa 
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antrenate de concepţii contrare unităţii şi indisolubilităţii căsătoriei, şi de aceea să 
poată reacţiona împotriva structurilor care promovează aşa-zisul păcat social care 
«se repercutează, cu o vehemenţă mai mare sau mai mică, cu daune mai mari sau 
mai mici, asupra întregii unităţi ecleziale şi asupra întregii familii umane» (Exortaţia 
Apostolică Reconciliatio et Paenitentia, 16). Şi în faţa acestor influxuri de păcate şi a 
atâtor presiuni sociale trebuie să fie reînvigorată conştiinţa critică. 
 
28. Stilul de viaţă creştin, mărturisit de focolarii creştini, este deja o evanghelizare, 
este fundamentul însuşi al pregătirii îndepărtate. De fapt, cealaltă jumătate este 
constituită din prezenţa educativă a propriilor părinţi. Şi în familie, Biserica 
domestică, în care părinţii creştini sunt primii martori şi formatori ai copiilor, fie în 
creşterea «credinţei-speranţei-carităţii», fie în configurarea vocaţiei proprii ai fiecăruia 
dintre aceştia. «Părinţii sunt primii şi principalii educatori ai copiilor lor şi ei au şi o 
competenţă fundamentală în acest domeniu: sunt educatori pentru că sunt părinţi» 
(Gratissimum Sane, 16). La acest scop părinţii înşişi au nevoie de ajutoare oportune 
şi adecvate. 
 
29. Între acestea trebuie să se numere, înainte de toate, parohia ca loc de formare 
eclezială creştină. Acolo se învaţă un stil de convieţuire comunitară (cf. 
Sacrosanctum Concilium, 42). Nu trebuie uitate, pe lângă aceasta, şcoala, alte 
instituţii educative, mişcările, grupurile, asociaţiile catolice şi, desigur, cele ale 
familiilor creştine.  
 
O importanţă particulară în procesul educativ al tinerilor o au mijloacele de 
comunicare în masă, care ar trebui să contribuie pozitiv la misiunea familiei în 
societate şi să nu o pună în dificultate. 
 
30. Acest proces educativ trebuie să fie în inima cateheţilor, a animatorilor pastoralei 
tinerilor şi vocaţionale şi mai ales a păstorilor care nu pot pierde ocazia, în omiliile de 
pe parcursul celebrărilor liturgice; şi a altor forme de evanghelizare, de întâlniri 
personale, de itinerarii de angajare creştină, de a sublinia şi evidenţia punctele care 
contribuie la o pregătire orientată spre o posibilă căsătorie (cf. Ordo celebrandi 
matrimonium, 14). 
 
31. Este necesar atunci «a inventa» modalităţi de formare permanentă a 
adolescenţilor în perioada care precede logodna şi care urmează etapelor iniţierii 
creştine; şi este extrem de util schimbul de experienţe potrivite subiectului propus. 
Familiile, unite în parohii, în instituţii, în diverse forme de asociaţii, ajută la formarea 
unei atmosfere sociale în care dragostea responsabilă să fie sănătoasă şi acolo unde 
aceasta ar fi pătată, ca de ex. de pornografie, pot reacţiona în forţa dreptului familiei. 
Toate acestea fac parte dintr-o «ecologie umană» (cf. Centesimus Annus, 38). 
 
B. Pregătirea apropiată 
 
32. Pregătirea apropiată se dezvoltă pe perioada logodnei. Aceasta presupune o 
serie de cursuri specifice şi este diferită de cea imediată, care în mod obişnuit se 
concentrează pe ultimele întâlniri dintre logodnici şi operatorii pastorali, înainte de 
celebrarea sacramentului. Pare oportun ca, pe parcursul pregătirii apropiate, să fie 
oferită posibilitatea de a verifica maturizarea relaţiilor umane care sunt proprii 
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relaţiilor de prietenie şi dialog ce caracterizează logodna. În vederea noului statut de 
viaţă, ca şi cuplu, este oferită posibilitatea de a aprofunda viaţa de credinţă, mai ales 
în ceea ce priveşte cunoaşterea sacramentelor bisericii. Şi aceasta este o etapă 
importantă de evanghelizare, în care credinţa trebuie să fie privită în dimensiunea 
personală şi comunitară, atât a logodnicilor, cât şi a familiilor lor. În această perioadă 
de aprofundare va fi posibilă confruntarea cu eventualele lor dificultăţi în trăirea unei 
vieţi creştine autentice. 
 
33. Perioada acestei pregătiri coincide, în general, cu perioada tinereţii, care se 
ocupă de creşterea integrală a credincioşilor. Pastorala tinerilor nu este separată de 
ambientul familial, ca şi când tinerii ar forma un tip de «clasă socială» separată şi 
independentă. Ea trebuie să întărească relaţiile sociale ale tinerilor, în primul rând cu 
membrii propriei familii, orientând valorile lor către viitoarea familie pe care o vor 
forma. Tinerii vor fi deja ajutaţi în discernământul vocaţiei lor prin angajamentul 
personal, şi cu ajutorul comunităţii, şi în principal al păstorilor. Aceasta trebuie să 
înceapă încă înainte de angajarea la logodnă.  Atunci când vocaţia se concretizează 
spre căsătorie, va fi susţinută, în primul rând, de bunăvoinţă, şi pe lângă aceasta, de 
o pregătire adecvată. 
 
Datoria pastoralei tinerilor este de a prezenta, de asemenea că, datorită dificultăţilor 
de diferite tipuri, cum este faptul unei «adolescenţe prelungite» şi astfel o mai lungă 
permanenţă în familie – fenomen nou şi preocupant – angajamentul matrimonial al 
tinerilor de azi este, nu de puţine ori, amânat excesiv. 
 
34. Această pregătire apropiată trebuie să se bazeze, înainte de toate, pe o cateheză 
sprijinită pe ascultarea Cuvântului lui Dumnezeu, interpretat sub îndrumarea 
Magisteriului Bisericii, în vederea unei înţelegeri totdeauna mai plină de credinţă şi 
de o mărturie în viaţa concretă. Învăţarea trebuie să fie oferită în contextul unei 
comunităţi de credinţă între familii, în special în cadrul parohiei, care – pentru acest 
scop – participă şi colaborează după propriile carisme şi roluri, la formarea tinerilor, 
lărgindu-şi influenţa asupra altor grupuri sociale. 
 
35. Logodnicii trebuie să fie instruiţi asupra exigenţelor naturale legate de raportul 
interpersonal bărbat-femeie, în planul lui Dumnezeu asupra căsătoriei şi a familiei: 
conştientizarea libertăţii de consens ca fundament al unirii lor, unitatea şi 
indisolubilitatea căsătoriei, concepţia corectă de paternitate-maternitate responsabile, 
aspectele umane ale sexualităţii conjugale, actul conjugal cu toate exigenţele şi 
finalităţile sale, educarea corectă a copiilor. Toate acestea se finalizează în 
cunoaşterea adevărului moral, şi a formării conştiinţei personale.  
 
Pregătirea apropiată ar trebui desigur să prevadă că logodnicii posedă elementele de 
bază cu caracter psihologic, pedagogic, legal şi medical, privitoare la căsătorie şi 
familie. Totuşi, în ceea ce priveşte dăruirea totală şi procrearea responsabilă, 
formarea teologică şi morală trebuie să fie aprofundată în mod particular. Într-adevăr, 
dragostea conjugală este o dragoste totală, exclusivă, fidelă şi fecundă (cf. Humanae 
Vitae, 9). Astăzi este ferm recunoscută baza ştiinţifică a metodelor naturale de 
reglare a fertilităţii. Este utilă cunoaşterea lor; folosirea lor, atunci când există cauze 
juste, nu trebuie să rămână doar o tehnică de comportament, dar trebuie inserată în 
pedagogia şi în procesul de creştere al dragostei (cf. Evangelium Vitae, 97). Şi atunci 
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virtutea castităţii între soţi ajută la trăirea abstinenţei periodice (cf. Catehismului 
Bisericii Catolice, n. 2366-2371).  
 
Această pregătire ar trebui să garanteze că logodnicii creştini au idei exacte şi o 
sinceră «simţire cu Biserica», cu însăşi căsătoria, cu privire la rolurile femeii şi 
bărbatului în cuplu, în familie şi în societate, cu privire la sexualitatea şi la 
deschiderea către ceilalţi. 
 
36. Este evident că se doreşte ajutorarea tinerilor pentru a conştientiza eventualele 
carenţe psihologice sau afective, în special incapacitatea de a se deschide către 
ceilalţi şi formele de egoism care pot reduce angajamentul total în dăruirea lor. Un 
asemenea ajutor va duce de asemenea la descoperirea potenţialităţilor şi exigenţelor 
creşterii umane şi creştine ale existenţei lor. De aceea persoanele responsabile se 
preocupă de formarea unei conştiinţe morale solide a logodnicilor pentru a fi pregătiţi 
la alegerea liberă şi definitivă a căsătoriei, care se va exprima în consensul mutual 
exprimat înaintea Bisericii, prin pactul conjugal.  
 
37. Pe parcursul acestui moment al itinerariului sunt necesare întâlniri frecvente într-
un climat de dialog, de prietenie, de rugăciune, cu participarea păstorilor şi 
cateheţilor. Aceştia trebuie să sublinieze că «familia ... celebrează Evanghelia vieţii 
prin rugăciunea zilnică, individuală şi familială: prin ea îl laudă pe Domnul şi îi 
mulţumeşte pentru darul vieţii şi imploră lumină şi putere pentru a înfrunta 
momentele de dificultate şi suferinţă, fără a-şi pierde niciodată speranţa» (EV 93). Şi, 
pe lângă aceasta, cuplurile de soţi creştini, angajate apostolic, într-o viziune de 
optimism creştin sănătos, pot contribui la iluminarea, mereu mai bine, a vieţii 
creştine, în contextul vocaţiei la căsătorie şi în complementaritatea tuturor vocaţiilor. 
De aceea, această perioadă nu va fie doar o aprofundare teoretică, dar şi un drum 
de formare, în care logodnicii, cu ajutorul bunăvoinţei şi fugind de  orice formă de 
păcat, se pregătesc să se dăruiască pe ei înşişi, ca cuplu, lui Cristos care susţine, 
purifică, înnobilează logodna şi viaţa conjugală.  
 
Dobândeşte astfel un sens deplin castitatea prematrimonială şi descalifică 
concubinajele anterioare, raporturile premaritale şi alte expresii precum căsătoria de 
convenienţă în procesul creşterii dragostei.  
 
38. După principiile pedagogice sănătoase ale gradualităţii şi globalităţii creşterii 
persoanei, pregătirea apropiată  trebuie să aplice formarea la scopurile sociale şi 
ecleziale proprii celor care ar trebui, cu căsătoria lor, să dea naştere noilor familii. 
Intimitatea familială nu trebuie să fie concepută ca închisă intim în sine însăşi, dar 
mai curând, ca o capacitate de interiorizare a bogăţiilor umane şi creştine, inserate în 
viaţa matrimonială, în vederea unei tot mai mari dăruiri celorlaţi. Viaţa conjugală şi 
familială, de aceea, într-o concepţie a familiei, cere soţilor să se recunoască subiecţi 
care au drepturi, dar şi obligaţii în ceea ce priveşte societatea şi biserica. În acest 
sens ar fi foarte util a-i invita să citească şi să reflecteze asupra următoarelor 
documente ale Bisericii, care sunt un izvor dens şi încurajator de inteligenţă umană şi 
creştină: Familiaris Consortio, Scrisoarea către Familii Gratissimam Sane, Carta 
Drepturilor Familiei, Evangelium Vitae şi altele. 
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39. Astfel pregătirea apropiată a tinerilor îi face să înţeleagă că angajamentul pe care 
şi-l asumă cu schimbul lor de consens «în faţa Bisericii», cere deja din perioada 
iniţială a logodnei – abandonând eventualele practici contrarii – un drum de fidelitate 
reciprocă. Acest angajament uman va fi întărit de darurile specifice pe care Duhul 
Sfânt le dăruieşte logodnicilor care îl invocă.  
 
40. Întrucât dragostea creştină este purificată, perfecţionată şi ridicată de dragostea 
lui Cristos pentru Biserică (cf. GS 49), logodnicii, imitând acest model cresc în 
conştientizarea dăruirii, mereu legată de respectul reciproc şi renunţarea de sine 
care ajută la creşterea acesteia. Dăruirea reciprocă implică astfel mai mult schimbul 
de daruri spirituale şi de susţinere morală, pentru o creştere a dragostei şi a 
responsabilităţii. «Dăruirea persoanei cere prin natură sa să fie durabilă şi 
irevocabilă. Indisolubilitatea căsătoriei decurge în primul rând din esenţa acestei 
dăruiri: dăruirea persoanei celeilalte persoane. În această dăruire reciprocă este 
manifestat caracterul nupţial al iubirii» (Gratissimam Sane, 11).  
 
41. Spiritualitatea soţilor, legată de experienţa umană şi niciodată ruptă de viaţa 
morală, îşi are rădăcinile în Botez şi în Mir. Itinerariul de pregătire al logodnicilor 
trebuie atunci să cuprindă o recuperare a dinamismelor sacramentale cu rolul 
particular al sacramentelor Spovezii şi Euharistiei. Sacramentul Spovezii glorifică 
milostivirea divină asupra mizeriei umane, face să crească vitalitatea botezului şi 
dinamismele proprii Mirului. De aici potenţialul pedagogiei iubirii răscumpărate care 
face să se descopere în mod miraculos măreţia milostivirii lui Dumnezeu în faţa 
dramei omului, creat de Dumnezeu şi răscumpărat miraculos. Euharistia, celebrând 
memorialul dăruirii lui Cristos Bisericii, dezvoltă dragostea afectivă proprie căsătoriei 
în dăruirea cotidiană a soţilor şi a fiilor, fără a uita şi a nu respecta că «celebrarea 
care dă semnificaţia oricărei alte forme de rugăciune şi de cult este aceea care se 
exprimă în existenţa de fiecare zi a familiei, dacă este o existenţă făcută din iubire şi 
dăruire» (EV 93).  
 
42. Pentru o pregătire atât de complexă şi armonioasă este necesar a repera şi a 
forma adecvat profesorii însărcinaţi «ad-hoc». Ar fi oportun de aceea, a crea un grup, 
pe diverse niveluri, de operatori conştienţi de a fi trimişi de biserică, constituit în 
special din cupluri de tineri căsătoriţi, dintre care să nu lipsească, pe cât posibil, 
experţi în medicină, în lege, în psihologie, cu un preot, pentru a fi pregătiţi pentru 
rolurile de îndeplinit.  
 
43. Pentru aceasta, colaboratorii şi responsabilii vor fi persoane de doctrină sigură şi 
de fidelitate indiscutabilă în privinţa Magisteriului Bisericii, în sensul de a putea 
transmite, cu o cunoaştere suficientă şi aprofundată şi cu mărturia vieţii, adevărurile 
de credinţă şi responsabilităţile legate de căsătorie. Este mai mult decât evident că 
aceşti operatori pastorali, în măsura în care sunt educatori, trebuie să fie înzestraţi şi 
cu capacitatea de acceptare a logodnicilor, oricare ar fi înzestrarea lor socio-
culturală, formarea intelectuală şi capacităţile lor concrete. În afară de acestea, 
mărturia lor de viaţă de credinţă şi de dăruire bucuroasă este o condiţie esenţială 
pentru terminarea sarcinii lor. Aceste experienţe de viaţă şi problemele lor umane pot 
fi luate ca puncte de plecare pentru a-i ilumina pe logodnici cu învăţătura creştină. 
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44. Aceasta implică un program de formare adecvată a operatorilor. O asemenea 
pregătire destinată formatorilor îi va face potriviţi pentru a expune, cu o adeziune 
clară la Magisteriul Bisericii, cu o metodologie adecvată şi cu sensibilitate pastorală, 
liniile fundamentale ale pregătirii la căsătorie, despre care am vorbit, şi a-şi aduce 
contribuţiile specifice, după competenţa lor, în pregătirea imediată de care se 
vorbeşte la nr. 50-59. Operatorii ar trebui să primească formarea lor în Instituţii 
Pastorale pregătite şi să fie aleşi de Episcop. 
 
45. Rezultatul final al acestei perioade de pregătire apropiată va fi de aceea, 
constituit din conştientizarea clară a caracteristicilor esenţiale ale căsătoriei creştine: 
unitate, fidelitate, indisolubilitate, fecunditate; conştiinţa credinţei cu privire la 
prioritatea Binecuvântării sacramentale, care asociază soţii ca subiecţi şi miniştri ai 
sacramentelor. Dragostea lui Cristos, Soţul Bisericii, disponibilitatea de a trăi 
misiunea proprie familiei în câmpul social educativ şi eclezial. 
 
46. Aşa cum aminteşte Familiaris Consortio, itinerariul formativ al logodnicilor ar 
trebui de aceea să prevadă: aprofundarea credinţei personale şi redescoperirea 
valorii sacramentelor şi a experienţei rugăciunii; pregătirea specifică la viaţa în doi 
«prezentându-se căsătoria ca o relaţie interpersonală dintre bărbat şi femeie, relaţie 
care se dezvoltă continuu, stimulând aprofundarea problemelor de sexualitate 
conjugală şi paternitate responsabilă, apelându-se la cunoştinţele medicale şi 
biologice esenţiale legate de această problemă, şi să ajungă la familiaritate cu 
metode concrete de educare a copiilor, favorizând asimilarea elementelor de bază 
pentru o bună conducere a familiei» (FC 66); «pregătirea la apostolatul familiei, la 
fraternitate şi colaborare cu alte familii, la inserarea activă în grupuri, asociaţii, 
mişcări şi iniţiative care au ca scop binele uman şi creştinesc al familiei» (FC 66). Mai 
mult, logodnicii vor fi ajutaţi preventiv în sensul de a putea apoi menţine şi cultiva 
dragostea conjugală, comunicarea interpersonală conjugală, virtuţile şi dificultăţile 
vieţii conjugale, şi cum să facă faţă inevitabilelor «crize» conjugale. 
 
47. Centrul acestei pregătiri ar trebui să fie mereu constituit din reflexia de credinţă 
prin intermediul Cuvântului lui Dumnezeu şi îndrumarea Magisteriului asupra 
sacramentului Căsătoriei. Logodnicii vor fi astfel conştienţi că devenirea «unui trup» 
în Cristos (Mt 19,6), în puterea Sfântul Duh, prin căsătoria creştină, înseamnă a 
imprima propriei existenţe o nouă conformare cu viaţa baptismală. Dragostea lor va 
deveni, ca sacrament, expresia concretă a dragostei lui Cristos pentru Biserica Sa 
(cf. LG 11). Sub lumina sacramentelor, însăşi actele conjugale, procrearea 
responsabilă, acţiunea educatoare, comuniunea de viaţă, apostolatul şi 
misionarismul legate vieţii de soţi creştini, trebuie considerate momente valide de 
experienţă creştină. Cristos, chiar dacă nu încă în mod sacramental, sprijină şi 
acompaniază itinerariul de binecuvântare şi creştere a logodnicilor spre participarea 
la misterul său de unire cu Biserica.  
 
48. Privitor la un eventual îndrumar care să adune cele mai bune experienţe asupra 
pregătirii la căsătorie, pare oportun a reaminti ceea ce Sfântul Părinte Ioan Paul al II-
lea a spus în discursul concluziv al Adunării Plenare a Consiliului Pontifical pentru 
Familie, ţinut în 30 septembrie – 5 octombrie, 1991: «Este indispensabil ca pregătirii 
doctrinale să i se acorde timpul şi pregătirea necesare. Siguranţa conţinutului trebuie 
să fie centrul şi obiectivul esenţial al cursurilor, într-o perspectivă care să facă mai 



CPF - Pregătirea la sacramentul Căsătoriei 

 

16 

conştientă celebrarea sacramentului Căsătoriei şi tot ceea ce izvorăşte din 
responsabilitatea familiei. Întrebările cu privire la indisolubilitatea căsătoriei, în ceea 
ce priveşte semnificaţia unirii şi procreării vieţii conjugale şi actului său specific 
trebuie să fie tratate cu fidelitate şi acurateţe, după învăţătura clară a Enciclicii 
Humanae Vitae (cf. 11-12). La fel, tot ceea ce priveşte darul vieţii, pe care părinţii 
trebuie să îl accepte în manieră responsabilă, cu bucurie, ca şi colaboratori ai 
Domnului. Este bine în cursuri să se pună accentul nu doar pe ceea ce se referă la o 
libertate matură şi trează a celor care doresc să încheie căsătoria, dar şi pe misiunea 
proprie părinţilor, primii educatori ai copiilor şi primii evanghelizatori». 
 
Acest Consiliu Pontifical constată, cu profundă satisfacţie, că este în creştere 
curentul care duce la o mai mare angajare şi conştientizare a importanţei şi 
demnităţii logodnei. În mod similar rezultă că durata cursurilor specifice nu trebuie să 
fie scurtă până în punctul de a fi redusă la o simplă formalitate. Trebuie, în schimb, 
să poată furniza timpul suficient pentru o prezentare bună şi clară a argumentelor 
fundamentale indicate mai sus (3). 
 
Cursul poate fi făcut în parohiile propriu-zise, dacă numărul logodnicilor este suficient 
şi dacă sunt colaboratori pregătiţi, sau în Vicariatele episcopale sau Vicariatele 
exterioare, forme sau structuri de coordonare parohială. Uneori pot fi realizate de 
însărcinaţi ai Mişcărilor familiale, Asociaţii şi grupuri apostolice conduse de un preot 
competent. Este un câmp care ar trebui să fie coordonat de un organism diecezan, 
care acţionează în numele Episcopului. Conţinuturile, fără a neglija variatele aspecte 
ale psihologiei, medicinei şi ale altor ştiinţe umane, trebuie să fie centrate pe doctrina 
naturală şi creştină a căsătoriei.  
 
49. În această pregătire, în special azi, este necesar a forma şi întări logodnicii în 
valorile care privesc apărarea vieţii. În mod particular, pentru faptul că aceştia vor 
deveni biserica domestică şi «Sanctuarul vieţii» (EV 92-94), vor fi numiţi cu noul titlu 
de «popor al vieţii şi pentru viaţă» (EV 6, 101). Mentalitatea contraceptivă, astăzi 
dominantă în atâtea locuri, şi legislaţiile permisive impregnate cu tot ceea ce 
comportă dispreţul vieţii din momentul conceperii până la moarte, constituie un 
ansamblu de atacuri complexe la care este expusă familia, rănind-o în cea mai intimă 
parte a misiunii sale, şi împiedicând dezvoltarea după exigenţele unei creşteri umane 
autentice (cf. Centisimus Annus, 39). Astfel, astăzi este din ce în ce mai intens 
necesară o formare a minţilor şi a inimilor componenţilor focolarilor domestici de a nu 
se conforma mentalităţilor dominante. Aceştia vor putea astfel să contribuie zi de zi, 
cu viaţa lor de noi familii, la crearea şi dezvoltarea culturii vieţii respectând şi primind, 
în interiorul dragostei lor, noile vieţi, ca mărturie şi expresie a anunţului, celebrării şi 
serviciului pentru fiecare viaţă (EV 83-84, 86, 93). 
 
C. Pregătirea imediată 
 
50. Când a fost parcurs şi înţeles un itinerariu asemănător sau cursuri specifice pe 
perioada pregătirii apropiate (cf. nr. 32ss), finalităţile pregătirii imediate pot fi 
constituite din următoarele:  
 
a) Sintetizarea parcursul itinerariului precedent în special în conţinuturile doctrinale, 
morale şi spirituale, completând astfel eventualele carenţe în formarea de bază; 
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b) Realizarea unor experienţe de rugăciune (rituri spirituale, exerciţii), în care 
întâlnirea cu Domnul poate descoperi profunzimea şi frumuseţea vieţii supranaturale; 
c) Realizarea unei depline pregătiri liturgice care să prevadă şi participarea activă a 
logodnicilor, practicând în special sacramentul Spovezii; 
d) Valorificarea colocviilor prevăzute canonic cu parohul, pentru o cunoaştere mai 
aprofundată a fiecăruia. Aceste finalităţi se vor realiza în întâlniri intensive speciale. 
 
51. Utilitatea pastorală şi experienţa pozitivă a cursurilor de pregătire la căsătorie pot 
fi dispensate doar din motive proporţional grave. De aceea, când, din anumite cauze, 
se prezintă cupluri cu iminenţă urgentă de celebrare a căsătoriei, fără pregătirea 
apropiată, va fi datoria parohilor şi a colaboratorilor de a oferi anumite ocazii pentru a 
recupera cunoaşterea adecvată a aspectelor doctrinale, morale şi sacramentale, 
care au fost expuse ca fiind proprii pregătirii apropiate şi, în fine, a le insera în faza 
pregătirii imediate. 
 
Aceasta se cere din necesitatea de a personaliza concret itinerariile formative, pentru 
a nu lăsa să scape nicio ocazie pentru a aprofunda sensul în care se realizează 
sacramentul, fără a-i respinge, pe motivul absenţei unor etape de pregătire, pe cei 
care arată o dispunere adecvată la credinţă şi sacramente.  
 
52. Pregătirea imediată la sacramentul Căsătoriei trebuie să găsească ocaziile 
adecvate pentru a iniţia logodnicii în ritualul căsătoriei. În această pregătire, dincolo 
de aprofundarea doctrinei creştine asupra căsătoriei şi a familiei, cu o privire 
particulară asupra cerinţelor morale, logodnicii trebuie să fie îndrumaţi să ia parte 
conştient şi activ la celebrarea nupţială, înţelegându-se şi semnificaţia gesturilor şi a 
textelor liturgice. 
 
53. Această pregătire la sacramentul Căsătoriei trebuie să fie încoronarea unei 
cateheze care să ajute logodnicii creştini să parcurgă în mod conştient itinerariul lor 
sacramental. Este important ca aceştia să ştie că se unesc în căsătorie în măsura în 
care sunt botezaţi în Cristos, că în viaţa lor familială trebuie să se comporte în 
sintonie cu Duhul Sfânt. Este potrivit astfel ca viitorii soţi să se dispună la celebrarea 
căsătoriei pentru a fi validă, demnă şi fructuoasă, prin primirea sacramentului 
Spovezii (cf. Catehismului Bisericii Catolice, n. 1622). Pregătirea liturgică a 
sacramentului Căsătoriei trebuie să valorizeze elementele de ritual actuale 
disponibile. Pentru un raport mai clar între sacramentul nupţial şi misterul pascal, 
celebrarea căsătoriei este inserată în mod normal în celebrarea euharistică. 
 
54. Întrucât Biserica este vizibilă în dieceză şi aceasta se împarte în parohii, se 
înţelege acum de ce toată pregătirea canonico-pastorală la căsătorie se realizează 
de la început în ambientul parohial şi diecezan. Este în acest fel mai conformă cu 
semnificaţia eclezială a sacramentelor care sunt celebrate ca normă (CIC, can. 1115) 
în biserica comunităţii parohiale de care aparţin soţii.  
 
Este îmbucurător ca întreaga comunitate parohială ia parte la această celebrare, în 
interiorul familiei şi amicilor logodnicilor. În diferite dieceze se dau dispoziţii în acest 
sens, ţinând cont de situaţiile locale, dar şi favorizând decisiv o acţiune pastorală cu 
adevărat eclezială.   
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55. Sunt invitaţi cei care vor lua parte activ la acţiunea liturgică să se dispună 
adecvat chiar la sacramentele Spovezii şi Euharistiei. Martorilor li se explică că ei nu 
sunt doar garanţi ai unui act juridic, dar şi reprezentanţi ai comunităţii creştine care 
participă prin intermediul lor la un act sacramental care îi priveşte, deoarece noua 
familie este o celulă a Bisericii. Prin caracterul său social esenţial, căsătoria cere o 
participare a societăţii, iar aceasta este exprimată de prezenţa martorilor. 
 
56. Familia este locul cel mai potrivit, în care părinţii, în virtutea misiunii comune, pot 
realiza gesturi sacre şi administra anumite sacramente, sub îndrumarea superiorului 
locului, ca de exemplu, în situaţia de iniţiere creştină, în evenimentele plăcute sau 
dureroase ale vieţii cotidiene, în Binecuvântarea mesei. 
 
Un loc particular este rezervat rugăciunii familiale. Ea va crea un climat de credinţă în 
interiorul familiei şi va fi mijlocul pentru trăirea, faţă de copii, a unei paternităţi-
maternităţi deplină, educându-i la rugăciune şi întroducându-i la descoperirea 
progresivă a misterului lui Dumnezeu şi la dialogul personal cu El. Se menţionează 
că părinţii, prin intermediul educaţiei fiilor, îşi îndeplinesc misiunea lor de a anunţa 
Evanghelia vieţii (cf. EV 92).  
 
57. Pregătirea imediată este o ocazie propice pentru a iniţia o pastorală matrimonială 
şi familială neîntreruptă. Din acest punct de vedere, este nevoie de a face astfel încât 
soţii să cunoască misiunea lor în Biserică. În aceasta pot fi ajutaţi de bogăţia pe care 
o oferă diferitele mişcări familiale pentru a cultiva spiritualitatea conjugală şi familială 
şi modul de a duce la îndeplinire scopurile lor în interiorul familiei, în Biserică şi în 
societate.  
 
58. Pregătirea  logodnicilor va fi acompaniată de o sinceră şi profundă devoţiune 
către Maria, Mama Bisericii, Regina familiei; logodnicii înşişi trebuie educaţi pentru a 
şti să accepte că prezenţa Mariei este activă în Biserica Domestică la fel ca şi în 
Marea Biserică; vor fi educaţi să o imite pe Maria în virtuţile sale. Astfel Sfânta 
Familie, care este familia formată din Maria, Iosif şi Isus, descoperă logodnicilor «cât 
de dulce şi de nesubstituit este educaţia în familie» (Paul VI, Discorso a Nazareth, 5, 
I, 1964). 
 
59. Semnalarea unor propuneri creative din diferite comunităţi care redau mai 
profund şi mai adecvat aceste faze ale pregătirii apropiate şi imediate va fi un dar şi o 
bogăţie pentru toată Biserica. 
 

 
III. 

 
CELEBRAREA CĂSĂTORIEI 

 
 
60. Pregătirea la căsătorie se revarsă în viaţa conjugală, prin intermediul celebrării 
sacramentului. Acesta este culmea drumului de pregătire realizat de logodnici, izvor 
şi origine a vieţii conjugale. De aceea celebrarea căsătoriei nu poate fi redusă doar la 
ceremonie, fructul culturii şi al condiţionărilor sociologice. Întotdeauna tradiţiile proprii 
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diverselor popoare şi etnii pot fi integrate în celebrare (cf. Sacrosanctum Concilium, 
77; FC 67), a pactului pe care îl exprimă înainte de toate întrunirile adunării ecleziale 
ca semn al credinţei bisericii, care recunoaşte în sacrament prezenţa Domnului Înviat 
care îi uneşte pe soţi la Dragostea Trinitară.  
 
61. Este dreptul Episcopilor, prin intermediul Comisiilor liturgice diecezane, de a da 
dispoziţii precise şi de a supraveghea obiceiurile practice, deoarece în celebrarea 
căsătoriei se realizează indicaţia dată în articolul 32 din Constituţia asupra Liturghiei, 
în sensul de a arăta egalitatea externă a credincioşilor şi de a fi evitată orice apariţie 
a luxului. Este favorizată în toate modurile participarea activă a persoanelor prezente 
la celebrarea nupţială. Se dau ajutoare potrivite pentru a primi şi a gusta bogăţia 
ritualului. 
 
62. Amintindu-ne că acolo unde doi sau trei sunt adunaţi în numele lui Cristos (cf. Mt, 
18,20), El este prezent, celebrarea, în stil sobru (stil care trebuie să continue şi la 
petrecere), nu trebuie să fie doar expresia comunităţii de credinţă, dar trebuie să fie 
şi motiv de laudă a Domnului. A celebra căsătoria în Cristos şi în faţa Bisericii 
înseamnă a mărturisi că darul de binecuvântare făcut soţilor de prezenţa şi de 
dragostea lui Cristos şi a Spiritului Său cere un răspuns operativ, cu o viaţă de cult în 
spirit şi adevăr, în familia creştină, «Biserica Domestică». Tocmai pentru că 
celebrarea trebuie înţeleasă nu doar ca act legal, dar şi ca acel moment de istorie a 
salvării soţilor, şi prin intermediul misiunii comune, pentru binele Bisericii şi al 
societăţii, ar fi oportun ca toţi cei prezenţi să fie ajutaţi să participe activ la celebrarea 
însăşi. 
 
63. Va fi de aceea grija celui care prezidează să facă referiri la posibilitatea pe care 
ritualul însuşi o oferă, în special în ediţia a II-a promulgată în 1991 de Congregaţia 
pentru Cultul Divin şi Disciplina Sacramentelor, pentru a pune în evidenţă rolul 
miniştrilor sacramentului Căsătoriei care, pentru creştinii de rit latin, este propriu 
soţilor, şi valorii sacramentale a celebrării comunitare. Soţii, prin formula schimbării 
de consens, vor putea aminti întotdeauna aspectul personal, eclezial şi social care 
rezultă din aceasta, pentru toată viaţa lor ca dar al unuia faţă de celălalt, până la 
moarte.  
 
Ritul oriental rezervă pentru preotul asistent rolul de ministru al căsătoriei. În orice 
caz, prezenţa preotului sau a ministrului însărcinat pentru aceasta este necesară, 
după legea Bisericii, pentru validitatea uniunii matrimoniale şi manifestă clar sensul 
public şi social al alianţei soţilor atât pentru Biserică, cât şi pentru întreaga societate. 
 
64. Cuprinsul actului căsătoriei, în mod obişnuit, se celebrează în timpul Liturghiei 
(cf. Sacrosanctum Concilium, 78; FC 57), dar atunci când se vorbeşte despre 
căsătorie între partea catolică şi partea botezată ne-catolică, această celebrare se va 
desfăşura sub norma unor dispoziţii speciale liturgico-canonice (cf. OCM 79-117).  
 
65. La celebrare participarea va fi mai activă dacă se utilizează normele adecvate 
care introduc în sensul textelor liturgice şi în conţinutul rugăciunilor. Însăşi 
sobrietatea normelor trebuie să favorizeze acceptarea şi înţelegerea importanţei 
celebrării (cf. OCM 52, 59, 65, 87, 93, 99), evitând ca celebrarea să se transforme 
într-un moment didactic. 
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66. Celebrantul care prezidează şi care prezintă adunării sensul eclezial al 
angajamentului conjugal, va încerca să implice activ logodnicii împreună cu părinţii şi 
martorii, la înţelegerea structurii ritualului, în special al acelor părţi care îi 
caracterizează, şi anume: cuvântul lui Dumnezeu, consensul schimbat şi confirmat, 
binecuvântarea semnelor care amintesc de căsătorie, (inelele etc.), binecuvântarea 
solemnă a soţilor, reamintirea soţilor în inima Rugăciunii Euharistice. «Diferitele 
liturgii sunt bogate în rugăciuni de binecuvântare şi de epicleză, prin care se cere de 
la Dumnezeu binecuvântarea asupra noului cuplu, îndeosebi asupra miresei» (CBC, 
n. 1624). Este necesar a explica gestul de impunere al mâinilor asupra «subiecţilor-
miniştri» ai sacramentului. Ritualurile prezente, schimbul de pace şi alte ritualuri 
determinate de autorităţile competente etc. vor fi supuse adecvat atenţiei tuturor 
celor prezenţi.  
 
67. Cel care prezidează, pentru a ajunge la un stil celebrativ sobru şi nobil, în acelaşi 
timp, va trebui să fie ajutat de prezenţa ministranţilor, de persoane care animă şi 
ajută cântul din partea credincioşilor, ghidând răspunsurile şi proclamând cuvântul lui 
Dumnezeu. Cu o atenţie particulară şi concretă la logodnici şi la situaţia lor, 
celebrantul, evitând în mod absolut preferinţele personale, va trebui el însuşi să 
măsoare adevărul semnelor pe care le utilizează acţiunea liturgică. Astfel, în primirea 
şi salutarea logodnicilor, a părinţilor lor, dacă sunt prezenţi, a martorilor şi a celor 
prezenţi, va fi interpretul viu al comunităţii care îi primeşte pe logodnici. 
 
68. Proclamarea Cuvântului lui Dumnezeu trebuie făcută de lectori potriviţi şi 
pregătiţi. Aceştia pot fi aleşi chiar dintre cei prezenţi, în special martorii, cei familiari, 
prietenii, dar nu este potrivit să fie înşişi logodnicii: ei sunt într-adevăr primii 
destinatari ai Cuvântului lui Dumnezeu proclamat. Însă alegerea lecturilor poate fi 
făcută de comun acord cu logodnicii, în faza de pregătire imediată. În acest mod vor 
face mai uşoară traducerea în practică a bogăţiei Cuvântului lui Dumnezeu.  
 
69. Omilia, care trebuie să se ţină întotdeauna, va fi centrată pe prezentarea 
«marelui mister» care se celebrează înaintea lui Dumnezeu, a bisericii şi a societăţii. 
«Sfântul Paul sintetizează tema vieţii de familie cu cuvântul: „mare mister”» (cf. Ef 
5,32; Gratissimam Sane, 19). Plecând de la textele proclamate de Cuvântul lui 
Dumnezeu sau de la rugăciunile liturgice, va trebui iluminat sacramentul şi astfel 
ilustrate consecinţele în viaţa soţilor şi a familiei. Se vor evita accentele superflue la 
persoana soţilor.  
 
70. Ofertele pot fi duse de soţii înşişi la altar, dacă ritul are loc odată cu celebrarea 
Liturghiei. În orice caz, rugăciunea credincioşilor, pregătită adecvat, nu va fi nici 
lungă, nici privată de aspecte concrete. Sfânta Împărtăşanie, după oportunitatea 
pastorală, va putea fi făcută sub cele două specii euharistice. 
 
71. Se va avea grijă ca particularităţile celebrării matrimoniale să fie caracterizate de 
un stil de sobrietate, de simplitate, de autenticitate. Atmosfera sărbătorii nu va trebui 
să fie tulburată de un fast excesiv. 
 
72. Binecuvântarea solemnă a soţilor reaminteşte că, în sacramentul Căsătoriei, este 
invocat darul Duhului Sfânt, prin intermediul căruia soţii rămân în armonie mutuală şi 
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sunt susţinuţi spiritual în realizarea misiunii lor şi chiar în dificultăţile vieţii viitoare. Va 
fi cu siguranţă potrivit ca, în cadrul acestei celebrări, să se prezinte ca model de viaţă 
pentru soţii creştini, modelul Sfintei Familii din Nazaret. 
 
73. În ceea ce priveşte perioadele de pregătire îndepărtată, apropiată şi imediată la 
căsătorie, este bine de a aduna experienţele concrete, înainte de a ajunge la o 
puternică schimbare de mentalitate şi de practici în privinţa celebrării. Operatorii 
pastorali vor fi pregătiţi continuu pentru a înţelege ceea ce este deja fixat şi stabilit de 
ritualul liturgic. Este evident că o asemenea înţelegere va depinde de tot procesul de 
pregătire şi de nivelul de maturitate creştină a comunităţii. 
 

* * * 
 
Oricine îşi poate da seama că aici sunt propuse anumite elemente pentru o pregătire 
organizată a credincioşilor chemaţi la sacramentul Căsătoriei. Este explicabil ca 
tinerele cupluri să fie însoţite adecvat, mai ales în primii cinci ani de viaţă conjugală, 
de cursuri post-matrimoniale, care să se realizeze în parohiile sau vicariatele 
apropiate, la norma Directoriului pentru Pastorala Familiei despre care s-a vorbit mai 
sus, la nr. 14, 15, în legătură cu Exortaţia Apostolică Familiaris Consortio, 66.  
 
Consiliul Pontifical pentru Familie încredinţează Conferinţelor Episcopale prezentele 
linii directoare pentru folosirea lor. 
 
Solicitudinea Conferinţelor Episcopale şi a Episcopilor este de a face ca acestea să 
devină operative în comunităţile ecleziale. Astfel orice creştin va fi mai conştient că 
sacramentul Căsătoriei, marele mister (Ef. 5,21ss), este vocaţie pentru mulţi din 
Poporul lui Dumnezeu.  
 
Vatican, 13 mai 1996 
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