
I5 JUNY 2022

L’amor familiar: 
vocació i camí 

de santedat

Suplement amb motiu 
de la X Trobada Mundial 
de les Famílies
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X Trobada Mundial de les Famílies
XAVIER PADILLA I DOLORS PARELLADA

SECRETARIAT DIOCESÀ DE PASTORAL FAMILIAR DE L’ARQUEBISBAT DE BARCELONA

Des de 1994, cada 3 anys, l’Església celebra una Trobada 
Mundial de Famílies. Aquest any se celebra a Roma, 
entre el 22 i 26 de juny. Aquesta vegada tindrà una mo-

dalitat «multicèntrica», és a dir, que serà celebrada a cada diòcesi 
amb els seus pastors amb connexió amb Roma. Representarà, 
doncs, una veritable oportunitat per viure un esdeveniment mun-
dial en el qual podran participar totes les famílies que desitgin 
sentir-se part de la comunitat eclesial. Serà un esdeveniment 
global amb el rostre particular de cada comunitat. 

Què és la família perquè l’Església se n’ocupi tant d’ella? 
L’Església tracta de transmetre a cada família tota l’estima 

de Déu. Ens encoratja a creure que la nostra pròpia existèn-
cia és obra seva, volguda per Ell i que Ell la custodia i se’n fa 
càrrec, per sempre, amb un amor indissoluble. L’amor entre 
els esposos connecta amb aquesta estimació de Déu; l’amor 
dels pares reflecteix l’amor amb el qual Déu Pare espera amb 
tendresa el naixement de tot infant i l’accepta incondicional-
ment; l’amor per les persones més grans mostra la fidelitat amb 
què el Senyor acull la nostra feblesa i fragilitat. Cada família es 
converteix, així, en un pou d’estima envers els altres, d’escolta, 
entesa i comunió amb el qual es construeix la pròpia Església, 
com a família de famílies, i la societat sencera. 

La Trobada és la millor culminació de l’Any Família Amoris 
Laetitia.

El Sant Pare va voler mostrar tota aquesta proximitat de 
Déu a les famílies amb l’exhortació apostòlica Amoris Laetitia,
fruit de dos sínodes sobre la família, i ha volgut dedicar tot un 
any a la seva difusió pastoral. Per això, aquest Any no podria 
acabar de millor manera que amb aquesta Trobada de famílies. 

El Congrés Teològic-Pastoral familiar que tindrà lloc a Roma 
permetrà aterrar els continguts de l’exhortació en el context 
sinodal amb propostes i testimonis pastorals.

I els actes de celebració diocesana són, en si mateixos, 
una resposta de les famílies, que des de les parròquies i els 
moviments, assumeixen la corresponsabilitat missionera en el 
camí sinodal impulsat pel Sant Pare. 

Vine i viu-ràs! 
Convidem a participar en els actes de celebració d’aquesta 

trobada per viure la joia de l’amor familiar així entès i partici-
par de la Trobada de Roma amb el papa Francesc. A l’Àngelus 
de cloenda rebrem el seu mandat per convertir-nos en pro-
tagonistes de l’evangelització, al servei de la vida i de la pau, 
en comunió amb els sacerdots i tot estat de vida. Aprofitem 
aquesta oportunitat de viure una experiència de participació, 
comunió i missió per a les famílies. 

Convidem a participar 
en els actes de celebració 
d’aquesta trobada per viure 
la joia de l’amor familiar
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El logo 
de la trobada
El logotip dissenyat per a la X Trobada Mundial de les 

Famílies recorda la forma el·líptica de la columnata de 
Bernini de la plaça de Sant Pere, lloc d’identificació per 

excel·lència de l’Església catòlica, i remet al seu significat ori-
ginal: l’abraçada acollidora i inclusiva de la Mare Església de 
Roma i el seu Bisbe a tots els homes i dones de tots els temps. 

Les figures humanes que es troben sota la cúpula, a penes 
delineada, i la creu al capdamunt, representen l’espòs, l’esposa, 
els fills, avis i nets. Pretenen evocar la imatge de l’Església com 
a «família de famílies» proposada per l’Amoris Laetitia (AL 87), 
segons la qual «l’amor viscut a les famílies és una força perma-
nent per a la vida de l’Església» (AL 88). 

La creu de Crist que es perfila cap al cel i els murs que pro-
tegeixen gairebé semblen estar sostinguts per les famílies, au-
tèntiques pedres vives de la construcció eclesial. A l’esquerra, 
a la línia fina de la columnata, s’adverteix la presència d’una 
família en la mateixa posició que les estàtues dels sants a les 
columnes de la plaça. Aquestes ens recorden que la vocació a 
la santedat és una meta possible per a tothom. Subratllen com 
la santedat pot ser viscuda dins de la vida ordinària. 

La família de l’esquerra, que apareix darrere de la línia de la 
columnata, representa totes les famílies, fins i tot les no catòli-
ques o allunyades de la fe a les quals la comunitat de l’Església 
sempre té presents i no oblida. També s’hi aprecia un dinamisme 
de les figures que es dirigeixen cap a la dreta. Es mouen cap a 
l’exterior. Són famílies en sortida, testimonis d’una Església no 
autoreferencial. Aquestes busquen altres famílies per intentar 
acostar-les i compartir amb elles l’experiència de la misericòrdia 
de Déu. 

Els colors predominants, el groc i el vermell, són una clara 
referència al blasó de la ciutat de Roma, i volen expressar un 
vincle intens amb la seva comunitat.

Oració oficial

Pare Sant, 
som aquí davant Vós
per lloar-Vos i agrair-Vos el gran do 
de la família.

Us demanem per les famílies
consagrades en el sagrament del 
matrimoni, 
perquè redescobreixin cada dia la 
gràcia rebuda i, 
com petites esglésies domèstiques, 
sàpiguen donar testimoni de la vos-
tra Presència
i de l’amor amb què Crist estima 
l’Església.

Us demanem per les famílies 
que passen per dificultats i pati-
ments, 
per malaltia, o dificultats que només 
Vós coneixeu: 
Sosteniu-les i feu-les conscients 
del camí de santificació al qual les 
crideu, 
perquè puguin experimentar la vos-
tra infinita misericòrdia
i trobar noves maneres de créixer en 
l’amor.

Us demanem pels nens i els joves, 
perquè puguin trobar-Vos
i respondre amb alegria a la vocació
que heu pensat per a ells; 
pels pares i els avis, perquè siguin 
conscients que són
signe de la paternitat i maternitat 
de Déu
en la cura dels nens que, en la carn i 
en l’esperit, 
Vós els encomaneu;
i per l’experiència de fraternitat que 
la família pot donar al món.

Senyor, feu que cada família
pugui viure la seva pròpia vocació a 
la santedat a l’Església
com una crida a ser protagonista de 
l’evangelització, 
al servei de la vida i de la pau, 
en comunió amb els sacerdots i tot 
estat de vida.

Beneïu la Trobada Mundial de les 
Famílies.

Amén. 

El logotip recorda la forma 
el·líptica de la columnata 

de Bernini de la plaça 
de Sant Pere
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El lema: «L’amor familiar: 
vocació i camí de santedat»

El lema triat pel Sant Pare per a la Trobada vol ressaltar 
«l’amor familiar com a vocació i camí de santedat», per 
comprendre i compartir el significat profund i salvífic 

de les relacions familiars en la vida quotidiana. 
 «En una època en què les proves i dificultats se succeeixen 

amb freqüència, en què la família viu i afronta desafiaments i 
contrarietats, parlar de santedat familiar podria semblar ana-
crònic o inapropiat», va comentar el cardenal Kevin Farrell, 
prefecte del Dicasteri per als Laics, la Família i la Vida, en la 
seva presentació. 

I va afegir: «Amb aquest lema, com a tema central de la 
Trobada Mundial de les Famílies, el papa Francesc ens proposa 
una lectura creuada d’Amoris Laetitia i Gaudete et Exsultate, 
per comprendre en profunditat la vocació de la família.»

És engrescador pensar que l’amor degustat entre les pa-
rets de la llar ens permet fer els primers passos d’un camí de 
santedat, en el sentit que apunta a la trobada amb Déu Pare. 

El descobriment de Jesús i la seva amistat ens apropa al 
sentit profund i salvífic de les relacions a la vida quotidiana. La 
nostra vida sempre pot ser un camí de santedat personal, de 
parella o familiar, un camí per créixer en l’amor a l’altre. 

És important la vida de pregària per viure el sagrament del 
matrimoni. És la relació amb Déu el que permet als esposos 
cristians revifar cada dia la Gràcia rebuda que els sosté en les 
dificultats i en les lluites diàries. 

Tots els membres de la família (infants, joves, pares o avis) 
poden sentir en si mateixos aquesta crida a la santedat. Així, 
la vida familiar es pot convertir en l’expressió del «rostre més 
bonic de l’Església» (GE 9).

El descobriment de Jesús
i la seva amistat ens apropa 
al sentit profund i salvífic 
de les relacions a la vida 
quotidiana
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La imatge oficial 
del Pare Rupnik

El mateix Pare Rupnik, autor de la icona oficial de la Trobada, ens n’explica el significat.
«En el centre de la composició hi ha representats Jesús i una figura femenina, la Verge Maria, que 

representa l’Església i la Humanitat. A l’esquerra veiem els nuvis amb el rostre cobert per un vel, per re-
presentar el misteri del matrimoni de què ens parla sant Pau (cf Ef. 5,32). L’apòstol, amb una mà, com el mestre 
de taula de les noces de Canà, vessa el vi novell que brolla del costat de Crist a la copa de la parella i de totes 
les famílies que, mirant la imatge, es converteixen així en partícips de l’escena; i al mateix temps, amb l’altra 
mà, desvela la veritable imatge dels esposos com a partícips de l’amor de Crist i l’Església. La família no és 
simplement una vida segons la natura, com ho és la de les aus o els peixos. Pel Baptisme, els cristians rebem 
una vida nova en Crist, una vida que no és segons l’existència de la natura, sinó que manifesta Déu. 

»Déu ens fa participar en la seva manera de ser. Amb el seu amor, els esposos cristians mostren al món 
aquesta nova humanitat unida indissolublement a Déu. No per necessitat, no per llei, sinó per la llibertat de 
l’estimació. Per això, per a nosaltres, els cristians, el matrimoni és un sagrament. I això canvia totalment el seu 
significat, perquè un sagrament sempre implica transformació. És dins de la vida natural on l’Esperit Sant fa la 
transformació del mode d’existència. I ho fa transfigurant la vida natural, no negant-la, sinó assumint-la i trans-
formant-la, de manera que la primacia ja no és de la natura, sinó de la relació amb Déu. La família, com a realitat 
sacramental, conté un potencial encara inexplorat, enorme, per realitzar la comunió de les persones amb Déu.»

La família, com a realitat sacramental, conté un potencial encara inexplorat, enorme, per realitzar la comunió 
de les persones amb Déu.
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1. Famiglia via di santità,
sei segno dell’amore,
tu doni la speranza,
la gioia, alleluia.

We believe in love
we believe in life
we will come with you,
alleluia. (bis)

2. You are in Christ the way of truth
and bring the Gospel to the world,
you testify the beauty
of the world, alleluia.

We believe in love
we believe in life
we will come with you,
alleluia. (bis)

3. Seremos fuertes en el dolor
constantes en la prueba,
y a nosotros su Espiritu,
siempre nos animará.

We believe in love
we believe in life
we will come with you,
alleluia. (bis)

4. Famiglia, via di gioia,
risplende in te la grazia
sei luce, sei speranza
per il mondo, alleluia.

We believe in love
we believe in life
we will come with you,
alleluia. (bis)

5. Famille voie de charité,
vivant tè moi gnage
l’amour Dieu est ta lumière,
et ta vrai richesse.

We believe in love
we believe in life
we will come with you,
alleluia. (bis)

6. Familia, ti resoa
a voz forte de Jesus,
nos chama a seguirlo,
testemunhas da caridade.

We believe in love
we believe in life
we will come with you,
alleluia. (bis)

7. Rodzina silna jest służbą,
wzajemnym przebaczeniem,
przygamie cię w miłości swej,
tam radość i świętość jest.

We believe in love
we believe in life
we will come with you,
alleluia. (bis)

8. Familie, Weg der Heiligkeit
und Zeichen der Liebe,
du schenkst Ho¹nung
und Freude. Halleluja.

We believe in love
we believe in life
we will come with you,
alleluia. (bis)

9. Djiama, ni djiya mutakatifu
uko kipa ji ya mapendo,
u-na panaka tumayini na fu rah.
Halleluia

We believe in love
we believe in life
we will come with you,
alleluia. (bis)

10. A jia shi sheng jie zhi di
a jia shi ai di xiang zheng,
ni ci yu wo men xi wang,
xi le, halliluya.

We believe in love
we believe in life
we will come with you,
alleluia. (bis)

L’Himne de la Trobada

WE BELIEVE IN LOVE
Lletra i música: Marco Frisina
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20.00 MISSA presidida 
pel Bisbe Javier
El Senyor vol que gaudim de la 
joia de viure units, en comunió. 
A l’Eucaristia li oferim les 
nostres vides esquerdades
i ell les fa noves. Ell es dona 
a nosaltres perquè nosaltres 
ens donem entre nosaltres. 

20.45 VETLLA 
DE PREGÀRIA AMB 
ADORACIÓ EUCARÍSTICA 
Després de la missa tindrem 
una estona d’intimitat amb el 
Senyor. Un espai per deixar que 
Ell parli al cor de cadascú i al cor 
de cada matrimoni. 
Agenollats junts, davant del 
Santíssim Sagrament, sentirem 
la seva mirada i escoltarem amb 
el cor la Paraula de Déu, 
cantarem i pregarem junts. 

22.00 PICA-PICA 
de comiat
La comunió és per a la trobada 
amb els altres. Som cos de Crist, 
membres de la seva Església, 
per portar la seva joia al món. 
Ens trobarem al claustre 
del Seminari per celebrar que 
l’Església és una gran família, 
família de Déu, al servei del 
món. 

Celebració de Barcelona 
de la Missa d’obertura 
i Vetlla de Pregària

Dimecres 22 de juny

SEMINARI CONCILIAR DE BARCELONA 
Diputació 231
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Conferència n. 1: 
ESGLÉSIA DOMÈSTICA 
I SINODALITAT
PANEL I: Matrimonis i sacerdots 
junts per construir l’Església
PANEL II: Joves i persones grans 
junts per l’Església de demà 

Congrés Teològic-Pastoral 
familiar on-line des de Roma

ARoma hi haurà 5 conferències i 10 panels amb 30 presentacions de testimonis i recursos pastorals que 
es podran seguir en directe amb traducció simultània. Tractaran de posar en relleu la riquesa amagada 
en cada família i que cal que sigui descoberta perquè pugui ser lliurada a l’Església. Oferiran continguts 

concrets i pràctics que puguin arribar a la vida concreta de cada família i donar idees vàlides per a la pastoral 
familiar. Animem-nos a seguir-les en grup, per posar en comú el que s’ha escoltat, i fer, així, que penetri en la 
pròpia vida i en la comunitat. Espai de trobada i seguiment conjunt a Barcelona: parròquia Verge de la Pau 
(Pl. de Ferran Casablancas, 4, Barcelona).

Del dijous 23 al dissabte 25 de juny
Conferències i panels

SUMARI DEL PROGRAMA 
DEL CONGRÉS PASTORAL

Conferència n. 3: 
IDENTITAT I MISSIÓ DE 
LA FAMÍLIA CRISTIANA
PANEL I: Ser cristians en l’era digital
PANEL II: Vocació i missió en les 
perifèries existencials 

Conferència n. 2: 
L’AMOR FAMILIAR: 
MERAVELLÓS I FRÀGIL
PANEL I: L’amor familiar en la prova
PANEL II: Acompanyar
la maternitat i la paternitat

Conferència n. 4: 
EL CATECUMENAT 
MATRIMONIAL
PANEL I: Formar acompanyants 
i formadors: laics, sacerdots
i seminaristes
PANEL II: La comunió familiar, 
un estil de comunicació eclesial

Conferència n. 5: 
FAMÍLIA CAMÍ DE SANTEDAT
PANEL I: Camins de santedat
PANEL II: Matrimonis i famílies: 
santedat en la quotidianitat

Més informació per al seguiment del Congrés 
a https://www.romefamily2022.com/es/wmof/



X

– Amb la participació dels movi-
ments de pastoral familiar
– 9 tallers o xerrades, a escollir. 
Alguns per a parelles (P), d’altres 
per a tota la família, inclosos joves i 
nens (F) i d’altres per a adolescents 
(A). I un altre per a tots. Total 10 
– 3 tandes de tallers-xerrades amb 
4 tallers per tanda. Podreu esco-
llir-ne un a cada tanda
– Jocs i activitats per als nens i ado-
lescents conduïts per monitors-ca-
tequistes durant tot el dia
– Dinar familiar. Cada família   es 
portarà el seu dinar. A l’escola dis-
posarem de plats, gots, tovallons, 
cafè i llet

9.30-10 OBERTURA DE PORTES 
I ACOLLIDA

10-11.30 h Primera tanda de tallers
-Descobrir el tresor (F)
-Mirades, mirar estimant (P)
-Essència, des del nostre interior 
(P)
-Triunfar con adolescentes (P): xer-
rada-col·loqui

11.30-12 PAUSA-CAFÈ

12-13.30 h Segona tanda de tallers
-Cada gest és una pregària (F)
-Tu què ets, cercle o quadrat? (F)
-Per a una bona relació, l’ingredient 
secret ets tu (P)
-Good love, la educación afecti-
vo-sexual de los hijos (P): xerrada

14-16 DINAR COMPARTIT 
I ESBARJO

16-17.30 h Tercera tanda de tallers
-Descobrir el tresor (F)
-Mirades, mirar estimant (P)
-Cap al millor de mi (A)
-Good love, la educación afecti-
vo-sexual de los hijos (P): xerrada

17.30-18 H TOTS JUNTS
-En aquesta cordada, millor acom-
panyats!

Jornada familiar a Barcelona 
amb jocs, tallers i sorpreses

Dissabte 25 de juny
9.30-18 h

Col·legi Pare Manyanet Les Corts
Travessera de les Corts 331, Barcelona

Cal inscripció prèvia a través d’aquest codi QR 

Per qualsevol consulta podeu adreçar-vos a 
secretaria.familia@arqbcn.cat o al telèfon 93 453 86 59
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Taller per a famílies. Descobrir 
el tresor de la relació que ens fa 
créixer com a família

Taller per a parelles. Aprendre a 
estimar amb la mirada

Taller per a parelles. Connectar 
amb allò que tots compartim en 
el nostre interior

Taller per a famílies de dansa con-
templativa: pregar amb tot el cos 
i tota l’ànima

Taller per a parelles. El secret d’una 
bona relació està en les qualitats 
o defectes de l’altre? I si estigués 
en mi?

Taller per a famílies. Les nostres di-
ferències poden ajudar o dificultar 
la comunicació: com podem tre-
ballar-les?

Taller per a joves que vulguin 
conèixer i desenvolupar la seva 
pròpia personalitat

Xerrada-col·loqui. Quan els pares 
s’estimen es converteixen en un 
referent atractiu i, conseqüent-
ment, passen a ser una autoritat

Good Love és una resposta a la de-
manda plantejada per Amoris Lae-
titia de proveir de recursos pares i 
educadors en matèria d’educació 
afectiva sexual dels seus fills. És el 
resultat de la col·laboració d’ex-
perts de diferents països. Aquesta 
plataforma també serà presentada 
a Roma durant la X Trobada Mun-
dial de les Famílies

Taller final de cloenda que  farem 
tots junts
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10.30 MISSA conclusiva 
presidida pel Bisbe Sergi
i amb els cants acompanyats 
per la Capella de música de Sant 
Pau del Camp.

12.00 h CONNEXIÓ en 
directe amb l’Àngelus en 
què el Sant Pare tancarà 
l’Any Família Amoris Laetitia i 
clourà la X Trobada Mundial de 
les Famílies amb un missatge 
d’enviament a les famílies. La 
identitat i la missió familiar van 
indissolublement unides.

Celebració de Barcelona de la 
Missa de Cloenda i connexió 
amb l’Àngelus del Sant Pare

Diumenge 26 de juny

BASÍLICA DE SANTA MARIA DEL MAR  
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Agenda de celebracions 
diocesanes

ARQUEBISBAT DE BARCELONA

Missa presidida pel Bisbe Javier Vilanova i vetlla de pregària
22 juny 2022, 20-22 h Seminari Conciliar de Barcelona, 

Diputació 231, Barcelona

Congrés pastoral familiar on-line des de Roma
23-25 juny 2022. https://www.romefamily2022.com/es/wmof/

Espai de trobada a la Parròquia Verge de la Pau (Plaça de Ferran 
Casablancas 4, 08022 Bcn) per seguir-lo conjuntament 

Jornada familiar amb jocs, tallers i sorpreses 
25 juny 2022, 9.30-18 h Col·legi Pare Manyanet Les Corts, 

Travessera de les Corts 331, Barcelona

Missa presidida pel Bisbe Sergi Gordo i Àngelus amb el Sant 
Pare

26 juny 2022, 10.30-12.30 h Basílica de Santa Maria del Mar, 
Plaça Santa Maria 1, Barcelona

BISBAT DE SANT FELIU 

Missa presidida pel Bisbe Agustí Cortés i Àngelus amb el Sant 
Pare, catequesi i testimonis i dinar de germanor

26 juny 2022, 10.30-16 h Parròquia de Sant Pere de Sant Pere 
de Ribes 

Per a més informació: Sergio 625 37 06 97, Juan Antonio 645 93 
87 16, familia@bisbatsantfeliu.cat

BISBAT DE TERRASSA

Celebració diocesana amb el Bisbe Salvador Cristau  
26 juny 2022, Santuari Mare de Déu de la Salut (Ctra. de Caldes 

C-1413-km 24, 08202 Sabadell). 
17-18h Xerrada Viure la fe a casa amb Riqui Muñoz i Inés Amor 

i Diàleg Hi ha coses que no canvien amb Pep Borrell 
de moderador. Activitats i inflables per als nens.

18.30h Missa presidida pel Bisbe Salvador Cristau

ARQUEBISBAT DE TARRAGONA

Celebració diocesana amb l’Arquebisbe Joan Planellas, 
Diumenge 26 de juny, a les 10.30 h, a la parròquia de Sant Pere

i Sant Pau de Tarragona. 
Eucaristia presidida per l’Arquebisbe Joan, tallers sobre 

la família cristiana i aperitiu de germanor.

BISBAT D’URGELL

Celebració diocesana amb Eucaristia presidida 
per l’Arquebisbe Joan-Enric Vives. 

Dissabte 18 de juny, 10.30h Seminari, C/ Bisbe Benlloch. 
5a Jornada diocesana amb la participació de matrimonis 

i activitats per als infants i joves. 
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Reptes plantejats durant l’Any 
Família Amoris Laetitia 

Amb la convocatòria d’aquest any, el Sant Pare va 
deixar clar que amb la seva exhortació Amoris 
Laetitia no pretenia tan sols oferir un bonic text 

a les famílies, sinó plantejar un conjunt de línies de 
treball pastoral que va concretar en 5 propostes. 

1. Difondre els continguts de l’exhortació. El mateix 
Sant Pare ens els ha desgranat amb 10 vídeos i amb 
textos de suport, així com també ho ha fet el pare 
Francesc Riu amb les 68 fitxes d’«una cadena d’amor».
Ha estat un goig poder treballar aquestes reflexions 
en grups parroquials o moviments. Déu té una paraula 
d’estimació per a cada situació familiar que omple de 
joia i renova l’Església i la societat. Caminem junts amb 
les famílies per ajudar a descobrir-la!

2. Anunciar que el sagrament del matrimoni és un do 
i té en si mateix una força transformadora de l’amor 
humà. El Sant Pare ha proposat enfortir els itineraris 
d’acompanyament al matrimoni en clau catecumenal.  Els 
nuvis tenen dret a saber que el seu amor prové de Déu 
i que units a Ell podran superar totes les dificultats de la 
vida. Ens anima la perspectiva de treballar en favor d’unes 
comunitats obertes a l’acollida dels nuvis amb itineraris 
que els acompanyin abans i després del seu matrimoni! 

3. Fer de les famílies protagonistes de la pastoral fa-
miliar. Una família cristiana viu la seva estimació com 
a força per donar-se als altres. Al llarg d’aquest any 

hem vist l’aparició de diverses iniciatives liderades 
per matrimonis que per mitjà de recessos, escoles de 
famílies, webs, vídeos, apps... volen mostrar al món 
la bellesa del matrimoni cristià. Que les famílies ens 
deixem esperonar per aquesta missió!

4. Conscienciar els joves, per tal que es formin en la 
veritat de l’amor al qual estan cridats. Són molts els 
joves desitjosos d’una educació afectiva-sexual orien-
tada al do de si mateixos, d’espais on poder madurar 
el discerniment de la seva vocació, on obrir-se a la 
voluntat del Senyor per a les seves vides. Admira la 
seva capacitat per cercar i trobar respostes. Compar-
tim experiències, donem-les a conèixer!

5. Ampliar la mirada i l’acció de la pastoral familiar,
perquè es converteixi en transversal, inclusiva dels 
esposos, els infants, els joves, els solters, els vidus, 
les persones grans i totes les situacions de fragilitat 
familiar.Fruit d’aquest impuls, al llarg d’aquest any hem 
començat a celebrar la Jornada dels avis i la gent gran, 
la Setmana del matrimoni, han aparegut iniciatives i 
associacions per acompanyar la fragilitat familiar...

La tasca és immensa i també les possibilitats de respos-
ta i el goig de poder aportar un granet de sorra. Podeu 
informar-vos a la web: https://pastoralfamiliar.esglesia.
barcelona/ o contactant amb el Secretariat diocesà de 
Pastoral Familiar: secretaria.familia@arqbcn.cat. 
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Pastoral Familiar
AGUSTÍ CORTÉS SORIANO

BISBE DE SANT FELIU DE LLOBREGAT

Per què centrar la nostra atenció, un cop més, 
sobre la família, dedicar-li un any, lliurar-se 
pastoralment a promoure la família cristiana?

Més enllà de celebrar el cinquè aniversari de l’ex-
hortació apostòlica Amoris Laetitia, una primera i sen-
zilla resposta és que estem units a la tasca de Crist 
de salvar la humanitat. La salvació de la humanitat 
passa per la salvació de la família. Ens ho repetia el 
papa sant Joan Pau II i aquesta veritat és avui encara 
més vigent.

Aquests dies trobo en un article d’opinió una cita 
interessant de Romano Guardini: «La família és l’únic 
recurs que té la naturalesa perquè l’individu no arribi 
a dissoldre’s.» És qüestió de supervivència.

Qualsevol persona humana responsable hauria de 
secundar, enfortir i promoure la família. Més encara si 
aquesta persona desitja mirar la realitat amb els ulls 
de l’Evangeli, és a dir, de la Doctrina Social de l’Es-
glésia. Som conscients que si desapareix la família, 
desapareix l’ésser humà i la seva dignitat. Perquè la 
família és el primer i fonamental espai on la persona 
pot experimentar que és estimada per ella mateixa, 
més enllà de les seves qualitats, mèrits o utilitat.

El problema és que potser aquesta família no exis-
teix, o n’existeix només un succedani, per satisfer al-
tres necessitats. Fa anys em confessava una professo-
ra de sociologia que el problema més important que 
tenien en el seu departament a l’hora de realitzar un 
treball de recerca sobre la realitat familiar era arribar 
a definir el que era una família. No es tractava d’una 
qüestió de diccionari, sinó de l’existència d’una rea-
litat capaç de ser identificada. De fet, fa un temps es 
propugnava «la família optativa», defensada en nom 
de la llibertat individual.

Ens sorprenen grans paradoxes. Es generalitza l’ex-
periència de solitud: encara que és buscada, alhora 
és patida. Les enquestes, a més, diuen que la família 
és una de les realitats més desitjades (valorades), fins 
i tot entre els joves, mentre que és la institució més 
desatesa i fins i tot agredida. La solitud i les crisis fa-
miliars se sofreixen, però els enquestats no inclouen 
la família entre les preocupacions més urgents.

La Pastoral Familiar no pretén denunciar sense més 
aquestes realitats, sinó anunciar positivament el tresor 
que conté la família com a comunitat de vida i d’amor. 
Comunitat - vida - amor, entesos com a realitats de 
l’Esperit de Crist, són part essencial de la Bona No-
tícia que salva la humanitat. Una causa que mereix 
el lliurament de cada fidel cristià i de tota l’Església.

La Pastoral Familiar pretén 
anunciar positivament 
el tresor que conté la família 
com a comunitat de vida
i d’amor
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LA PASTORAL FAMILIAR EN ACCIÓ I AL SERVEI DE LA VIDA FAMILIAR 

La pastoral familiar és l’activitat amb la qual l’Església transmet l’estimació de Déu per la família.

Sou nuvis, parelles, casats civilment? Prepareu-vos per rebre el sagrament del matrimoni!                               

Busqueu una comunitat en la qual créixer com a família? Els moviments de pastoral familiar, l’Acció Catòlica 
General us esperen!

Voleu formar-vos per ser uns bons agents de pastoral familiar? L’Església és mare i mestra!

Voleu conèixer la vostra fertilitat o diagnosticar els seus problemes? La naprotecnologia i els mètodes
naturals de reconeixement de la fertilitat et poden donar resposta. 

Teniu inquietud per l’educació dels vostres fills? Sigueu brúixoles en el seu camí!

Esteu patint una relació difícil a nivell familiar? Estem al vostre servei per acompanyar-vos! 

La teva família s’ha trencat i el teu cor està ferit? El Senyor t’estima i  vol la teva pau! 

Estàs embarassada i necessites ajuda? No estàs sola!

Has patit abusos o maltractaments? Es pot passar del dolor a la gràcia!

La vida t’ha fet gran? Tens molt a compartir!

ET PODEM ACOMPANYAR EN TOTES AQUESTES REALITATS 

                                                                             Web del Secretariat diocesà de pastoral familiar

Diputació 231, 08007 Barcelona. 
Correu: secretaria.familia@arqbcn.cat,

Telèfon 934 538 659.




