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1
Donar testimoni amb alegria de
l’Evangeli de la família
Stella Josiane (filla)
«La millor manera que una família visqui l’Evangeli és ser testimoni per als altres.
Donar als altres l’alegria d’imitar-te».
«Necessitem trobar les paraules, les motivacions i els testimonis que ens ajudin atocar les fibres
més íntimes dels joves, allà on són més capaços de generositat, de compromís, d’amor i fins
i tot d’heroisme, per convidar-los a acceptar amb entusiasme i valentia el desafiament del
matrimoni» AL 40.

SANT PARE
«Les famílies cristianes són els principals subjectes de la pastoral familiar, gràcies al
sagrament del matrimoni. ¡Totes las famílies poden ser els primers testimonis de
l’alegria del Evangeli!».
«Les famílies cristianes, per la gràcia del sagrament nupcial, són els principals subjectes de la
pastoral familiar, sobretot aportant “el testimonio joiós dels cònjuges i de las famílies, esglésies
domèstiques”. […] “es tracta de fer experimentar que l’Evangeli de la família és
alegria que ‘omple el cor i la vida sencera’, perquè en Crist som ‘alliberats del pecat, de la tristesa,
del buit interior, de l’aïllament’”» AL 200.
«Perquè les famílies puguin ser cada vegada més subjectes actius de la pastoral familiar, es requereix
“un esforç evangelitzador i catequístic dirigit a la família”, que la orienti en aquest sentit» AL
200.
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Invitació a la reflexió
“L’Evangeli de la família és alegria”: ¿He experimentat com aquesta alegria pot
estar present també davant les dificultats de la vida? Intento recordar un moment
de la meva vida en el qual una dificultat s’hagi revelat com un motiu positiu
d’alegria o esperança.

Dinàmica en família
¿Quins són els valors en els quals basem la nostra vida familiar? Parlem d’ells tots
junts i els escrivim i després els pengem a la casa.

Dinàmica en comunitat o en grup
¿Com pot la nostra comunitat respondre a la invitació del Papa Francesc per
formar famílies cristianes que es converteixin en famílies alegres i evangelitzadores?

Oració
Senyor,
Vau pensar i vau crear la família
com el lloc de l’alegria;
ensenyeu-nos a gaudir dels teus
dons, fins i tot en els dies més
difícils, perquè sempre puguem
oferir un somriure,
fer una abraçada,
escoltar un desfogament,
consolar un plor.
Gràcies, Senyor,
perquè moltes vegades hem estat
abraçats, consolats, escoltats.
Amén
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Les famílies són necessàries per
mostrar als joves l’Evangeli de l’amor
Josée Christiane (mare)
«Anunciar l’Evangeli significa que el missatge rebut ha d’omplir d’alegria el cor i tota
la vida».

SANT PARE
«No és suficient amb una preocupació genèrica per la família en els grans projectes
pastorals. Necessitem un nou impuls missioner: no podem quedar-nos enles
teories, sinó comprometre’ns amb els problemes concrets de les persones. La
preparació dels joves per al matrimoni és un pilar per a l’evangelització a través de
les famílies».
«Convido a les comunitats cristianes a reconèixer que acompanyar el camí d’amor dels
nuvis és un bé per a elles mateixes. […] Els que es casen són per a la seva comunitat cristiana
“un preciós recurs, perquè […] poden contribuir a renovar el teixit mateix de tot el cos eclesial: la
particular forma d’amistat que ells viuen, poden tornar-se contagiosa, i fer créixer en l’amistat i en
la fraternitat a la comunitat cristiana de la qual en formen part”» AL 207.
«Probablement els qui arriben millor preparats al casament són aquells que han
après dels seus propis pares el que és un matrimoni cristià, on ambdós s’han
triat sense condicions, i segueixen renovant aquella decisió» AL 208.

Giorgiana (filla)
«Viure l’Evangeli és també trobar temps per conviure realment en l’amor, el compartir i la
unitat».
«Totes les accions pastorals tendents a ajudar als matrimonis a créixer en l’amor i a viure
l’Evangeli en la família, són una ajuda inestimable perquè els seus fills es preparin per a la
seva futura vida matrimonial» AL 208.
«L’amor necessita temps disponible i gratuït, que col·loqui altres coses en un segon lloc. Fa
falta temps per dialogar, per abraçar-se sense pressa, per compartir projectes,per escoltar-se, per mirarse, per valorar-se, per enfortir la relació. De vegades, el problema és el ritme frenètic de la societat, o els
temps que imposen els compromisos laborals. Altres vegades, el problema es que el temps que es passa
junts no té qualitat» AL 224.
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Invitació a la reflexió
“La nostra tasca és cooperar en la sembra: la resta és obra de Deu” (cf. AL
200). Reflexionem sobre com passem el nostre temps en família per estar bé
junts. ¿Ho aconseguim? ¿Ens agradaria canviar quelcom, començant per
nosaltres mateixos?

Dinàmica en família
Reflexionem i decidim junts si hi ha coses que puguem deixar de banda per tenir
regularment un “temps de qualitat” en família.

Dinàmica en comunitat o en grup
Organitzem una vetllada romàntica per a les parelles de nuvis de la comunitat,
, els
convidarem a un moment d’oració, en el qual ell pregarà per ella i ella per ell.

Oració
Senyor,
Beneïu la nostra llar
Perquè sigui un lloc d’amor i acollida.
Doneu-nos la consciència
que oferir l’escalfor de la nostra família als altres
no és una tasca, sinó una resposta alegre
al Vostre desig per tal que
a totes les persones de la terra
l’Evangeli de la família sigui anunciat.
Amén
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Preparar als joves per a la vida matrimonial
SANT PARE
«Per això necessitem camins catecumenals que preparin no només per a la celebració
del matrimoni, sinó per a la vida matrimonial. S’ha de revisar la preparació al
matrimoni per ajudar als joves, des de la infància, a descobrir que el matri moni és
una verdadera vocació».
«Convé trobar a més les maneres, a través de les famílies […] i de diversos recursos pastorals,
d’oferir una preparació remota que faci madurar l’amor que es tenen, amb un acompanyament
proper i testimonial. […] Aprendre a estimar a algú no és quelcom que s’improvisa
ni pot ser l’objectiu d’un breu curs previ a la celebració del matrimoni. En realitat, cada persona es
prepara per al matrimoni des del seu naixement. Tot el que la seva família li va aportar hauria de
permetre-li aprendre de la pròpia història i capacitar-lo per a un compromís ple i definitiu» AL 208.
«“No el molt saber afarta i satisfà a l’ànima, sinó el sentir i agradar de les coses interiorment”.
[…] Es tracta d’una sort d’”iniciació” al sagrament del matrimoni que els aporti els elements
necessaris per poder rebre’l amb les millors disposicions i començar amb certa solidesa la vida
familiar» AL 207.

Jules José (padre)
«Per això és desitjable que els agents de pastoral rebin una formació sobre els
principals canvis i qüestionaments que afecten a la família avui en dia; una formació
que respongui de manera concreta a aquests qüestionaments i canvis».
«Se’ns planteja la necessitat d’”una formació més adequada dels preveres, els diaques, els religiosos i
les religioses, els catequistes i altres agents pastorals”. […] Els seminaristes haurien d’accedir a una formació
interdisciplinària més àmplia sobre prometatge i matrimoni, i no només pel que fa a la doctrina. […]
En aquest sentit, és saludable la combinació d’algun temps de vida en el seminari amb de vida en
parròquies, que permeti prendre més contacte amb la realitat concreta de les famílies. En efecte, al llarg
de la seva vida pastoral el sacerdot es troba sobretot amb famílies» cf. AL 202-203.
«Els professionals, en especial els qui tenen experiència d’acompanyament, ajuden a encarnar les

propostes pastorals en las situacions reals i en las inquietuds concretes de les
famílies. “Els camins i cursos de formació destinats específicament als agents depastoral podran ferlos idonis per inserir el mateix camí de preparació al matrimonien a la dinàmica més àmplia de la vida
eclesial”. […]Tot això de cap manera disminueix, sinó que complementa, el valor fonamental de la
direcció espiritual, dels inestimables recursos espirituals de l’Església i de la Reconciliació sacramental»
AL 204.
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Invitació a la reflexió
Reflexiono sobre les persones que en la meva vida m’han donat testimoni positiu
sobre la vida familiar i dono gràcies al Senyor per haver-me-les donat.

Dinàmica en família
Llegim junts alguns números de l’exhortació apostòlica Christus vivit sobre
l’anunci de l’Evangeli als joves i en parlem d’alguns (per exemple, els números
44, 257, 264).

Dinàmica en comunitat o en grup
Proposem a la comunitat pregar pels joves i la seva vocació. Els que ho desitgin
poden escriure una pregària en un paper i dipositar-la en una cistella. Les
pregàries seguiran disponibles i qualsevol que entri a l’església podrà elevar al
Pare una pregària de germà.

Oració
Senyor Jesús,
us demanem pels joves
perquè puguin
experimentar el poder de
l’amor dins les seves
pròpies famílies.
Us demanem pels nuvis, perquè comprenguin que
el matrimoni requereix d’una feina artesanal, feta
dia rere dia.
Us demanem per les famílies de la nostra
comunitat, perquè siguin testimonis d’un amor
fort, sòlid i alegre.
Amén
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Arribar a totes les famílies
SANT PARE
«Aquests camins han de continuar al menys durant els propers deu anys de vida
matrimonial, perquè les famílies se sentin acompanyades pels sacerdots -però també
per altres famílies- per afrontar les alegries de la seva vida quotidiana, però també
les dificultats, i que no es desanimin. Recordant sempre que cada crisi pot ser una
etapa per renovar el cor, amb un nou “sí” que faci madurar l’amor. Com a
Església, volem arribar a totes les famílies i acompanyar-les perquè
descobreixin la millor manera de superar les dificultats que trobin».
«Vull insistir en que un desafiament de la pastoral matrimonial és ajudar a descobrir que el
matrimoni no pot entendre’s com quelcom acabat. […] La mirada es dirigeix al
futur que s’ha de construir dia rere dia amb la gràcia de Déu i, per això mateix, al cònjuge no se
li exigeix que sigui perfecte. S’han de deixar de banda les il·lusions i acceptar-lo com és: inacabat,
cridat a créixer, en procés. […] Als nous matrimonis se’ls ha de mostrar això amb claredat realista des de
l’inici, de manera que prenguin consciència que […]el sí que es van donar és l’inici d’un itinerari» AL
218.

Jules José (pare)
«Avui en dia, les parelles necessiten sentir la proximitat de l’Església a través dels
seus agents de pastoral: una proximitat que els tranquil·litzi, una proximitat que
sàpiga respondre a les seves preocupacions».

Josée Christiane (mare)
«Necessitem escoltar un missatge de tranquil·litat davant la incertesa».
«Els primers anys de matrimoni són un període vital i delicat durant el qual els cònjuges creixen
en la consciència dels desafiaments i del significat matrimoni. D’aquí l’exigència d’un
acompanyament pastoral que continuï després de la celebració dels sagrament […] La parròquia
es considera el lloc on els cònjuges experts poden oferir la seva disponibilitat a
ajudar als més joves […] És precís ressaltar la importància de l’espiritualitat familiar,
de l’oració i de la participació en l’Eucaristia dominical, i encoratjar als cònjuges a
reunir-se regularment perquè creixi la vida espiritual i la solidaritat en les exigències concretes de la
vida» AL 223.
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Invitació a la reflexió
¿Quins suggeriments ens agradaria donar a les parelles de nuvis, als matrimonis
joves o a les parelles amb dificultats? ¿Estem disposats a dirigir aquestes
suggeriments en primer lloc a nosaltres mateixos?

Dinàmica en família
Convidem a una parella de joves casats o compromesos a sopar, per cultivar
l’amistat amb ells.

Dinàmica en comunitat o en grup
¿De quina manera podríem organitzar “moments d’escolta” a la nostra
comunitat, en els que les parelles casades o compromeses puguin trobar-se amb
professionals o fins i tot simplement ser rebudes per famílies obertes a l’acollida
i a l’escolta?

Oració
Senyor Jesús,
doneu a la nostra
comunitat el vostre
Esperit Sant
perquè puguem trobar formes per
“arribar a totes les famílies i acompanyarles per descobrir la millor manera de
superar les dificultats que trobin”.*
Que la porta de casa nostra
estigui sempre oberta per compartir moments d’alegria ,
per donar suport en moments de dificultat, per dirigir
juntament amb altres famílies una oració al Pare.
Amén
*Papa Francesc
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Família Dobo, República Democràtica del Congo

Invitació a la lectura d’Amoris Laetitia
«Algunes perspectives pastorals» Amoris Laetitia, 199- 258
Enllaç a l’exhortació apostòlica AMORIS LAETITIA

10

Cridats a una missió eclesial

L’amor familiar: vocació i camí de santedat
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 redescobreixen cada dia la gràcia rebuda
i, com petites Esglésies domèstiques,
sapiguem donar testimoni de la vostra
presència i de l’amor amb el que Crist
estima l’Església.
Us demanem per les famílies que passen dificultats i sofriments,
per la malaltia, o els tràngols que només vós coneixeu:
mantingueu-les i feu-les conscients del camí de santificació
al qual les crides, perquè puguin experimentar la Vostra
infinita misericòrdia i trobar noves formes de créixer
en l’amor.
Us demanem pels fills i els joves,
perquè puguin trobar-vos
i respondre amb alegria a la vocació que heu pensat per a ells; i
per als seus pares i avis,
perquè siguin conscients
del seu ser signe de la paternitat i maternitat de Déu:
en la cura dels fills que, en la carn i en l’esperit,
Vós encomaneu, així com en l’experiència de fraternitat que la
família pot donar al mon.
Senyor, feu que cada família
pugui viure la seva pròpia vocació a la santedat en
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.
Oració oficial per a la X Trobada Mundial de les Famílies
22-26 de juny de 2022
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