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Jesús habita en família 

Sant Pare 

«Tota família desitja viure en pau i en un ambient en el qual un se senti estimat i 
comprès. ¿Com pot crear una família en el seu interior un ambient acollidor?  En la 
família no estan només el marit i la muller, els fills, perquè en el matrimoni habita 
Jesús. El Senyor viu en la família real i concreta, s’expressa en els gestos d’amor. 
Gestos concrets entre espòs i esposa, entre pares i fills. Les carícies en una família 
són molt importants. Quan en una família falten les carícies, podem dir que ha 
arribat l’hivern en aquella família, l’hivern existencial». 

«L’amor de Déu s’expressa “a través de les paraules vives i concretes amb les què l’home i la dona 
es declaren el seu amor conjugal”. Així, els dos són entre sí reflexes de l’amor diví que 
consola amb la paraula, la mirada, l’ajuda, la carícia, l’abraçada. Per això, “voler 
formar una família és animar-se a ser part del somni de Déu, és animar-se a somniar amb ell, és 
animar-se a construir amb ell, és animar-se a jugar-se amb ell aquesta història de construir un 
món on ningú se senti sol”». AL 321 

Família Aymerich 

«Avui desitgem compartir amb vosaltres el lloc de casa nostra, que és el nostre 
“Santuari Llar”. Aquest és el nostre lloc de lloances, de trobada amb Déu, de 
pregària, on tractem de desenvolupar la nostra pastoral familiar per viure com a 
Església domèstica». 

«L’espiritualitat s’encarna en la comunió familiar. Llavors, els que tenen profunds 
desitjos espirituals no han de sentir que la família els allunya del creixement en la vida de l’Esperit, 
sinó que és un camí que el Senyor utilitza per portar-los als cims de la unió mística». AL 316 
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Invitació a la reflexió 

A través dels meus gestos d’amor, Déu pot donar la seva carícia al meu cònjuge, 
als nostres fills, a les persones que trobo. Reflexiono sobre aquest gran do i com 
el visc. 

Dinàmica en família 

Jesús habita a casa nostra. Pensem junts en signes que poguessin ajudar-nos a 
recordar que Jesús no és una imatge que s’ha de venerar, sinó un presència viva. 
A Ell ens podem adreçar en tot moment i a cada habitació de casa nostra.  

Dinàmica en comunitat o en grup 

Convidem les famílies a pensar/realitzar un signe que pugui indicar, a qualsevol 
que entri a casa seva, la presència de Jesús. 

Oració 

Gràcies Senyor, 
perquè sou present a la nostra família. 

 
Gràcies perquè amb la Vostra 
força sempre podem aixecar-nos 
i continuar el nostre viatge,  
més enllà de les dificultats,  
dels problemes,  
de les incomprensions. 

 
Ajudeu-nos a inventar nous gestos d’amor, 
perquè “qui estima viu amb alegria”;  
ajudeu-nos a realitzar el somni  
que Vós teniu en el cor  
per a la nostra família. 

 
Amén 
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Cridats a anunciar 

«¡Com n’és d’important anunciar als esposos que en el seu sagrament és present 
Crist! Que ells mai estan sols, ni tant sols quan se senten desesperats. Per això és 
important que les parelles que han descobert aquest secret els transmetin a les 
altres parelles, amb un “boca a boca” que pugui il·luminar de gràcia i d’esperança 
tota la família». 

«Sota l’impuls de l’Esperit, el nucli familiar […] s’obre, surt de sí per vessar el seu bé als altres, 
per cuidar-los i buscar la seva felicitat. Aquesta obertura s’expressa particularment en l’hospitalitat 
[…]: “No oblideu l’hospitalitat: per ella alguns, sense saber-ho, van allotjar àngels” (Hb 13,2). 
Quan la família acull i surt cap als altres, […] és “símbol, testimoni i participació de la 
maternitat de l’Església”. […] La família  viu la seva espiritualitat pròpia sent al mateix temps 
una església domèstica i una cèl·lula vital per transformar el món». AL 324 

«La família es converteix en subjecte de l’acció pastoral mitjançant l’anunci explícit de l’Evangeli i 
el llegat de múltiples formes de testimoni, entre les quals: la solidaritat amb els pobres,  
l’obertura a la diversitat de les persones, […] la solidaritat moral i material cap a les altres famílies, 
sobretot cap a les més necessitades, el compromís amb la promoció del bé comú […], a partir del 
territori en el qual la família viu». AL 290 

Família Aymerich 

«Precisament perquè en el curs de la nostra història hem constatat innombrables 
vegades la nostra  escassetat i la nostra irrellevància, som conscients que gràcies a 
aquests moments d’oració Déu fa fecunda la Missió». 

«La transmissió de la fe suposa que els pares visquin l’experiència real de confiar en 
Déu, de buscar-lo, de necessitar-lo, perquè només d’aquesta manera “una generació pondera les 
vostres obres a l’altra, i li conta les vostres gestes” (Sal 144,4) i “el pare ensenya als seus fills la 
vostra fidelitat” (Is38,19)». AL 287 
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Invitació a la reflexió 

Reflexiono sobre com i on el Senyor m’està cridant a testimoniar la força de la 
Seva presència a la meva vida. 

Dinàmica en família 

Reflexionem en família del do que tenim de poder fer trobar a Jesús a qualsevol 
que entra a casa nostra, a través de la senzillesa dels nostres gestos d’acollida. 

Dinàmica en comunitat o en grup 

Com a comunitat, tractem de ser una «família que acull i surt cap als altres» (AL 
324). Es podria organitzar una “Festa de l’acollida”, en la què cada família es 
decideix a convidar algú que és lluny de l’Església, que no la visita sovint o està 
sol. 

Oració 

Senyor, 
hem experimentat la força de la Vostra  
presència en la soledat, en el dolor,  
en els moments difícils.  

 
Ajudeu-nos a compartir amb altres 
germans l’alegria d’haver-vos trobat viu, 
present en la nostra vida  
i en la nostra família. 

 
Ajudeu-nos a ser una família oberta, 
que sàpiga acollir,  
que sàpiga tenir cura dels altres. 

 
Ajudeu-nos a transformar el món 
amb el Vostre amor. 

Amén 
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¡Caminem, famílies, seguim caminant! 

 

Sant Pare 

«Cap família neix perfecta i confeccionada, no existeix la família prêt-à-porter. Mai 
perdem l’esperança a causa dels nostres límits, però tampoc renunciem a  buscar la 
plenitud d’amor i de comunió que ens ha estat promesa». 

«És una profunda experiència espiritual contemplar a cada ésser estimat amb els ulls 
de Déu i reconèixer a Crist en ell. Això reclama una disponibilitat gratuïta que permeti valorar 
la seva dignitat. […] Jesús era un model perquè, quan algú s’apropava a conversar amb ell, 
detenia la seva mirada, mirava amb amor (cf. Mc 10,21). Ningú se sentia desatès en 
la seva presència, ja que les seves paraules i gestos eren expressió d’aquesta 
pregunta: “¿Què vols que faci per tu?” (Mc 10,51). Això es viu en mig de la vida quotidiana 
de la família. Allí recordem que aquella persona que viu amb nosaltres ho mereix tot, ja que posseeix 
una dignitat infinita per ser objecte de l’amor immens del Pare. Així brolla la tendresa, capaç de 
“suscitar en l’altre el goig de sentir-se estimat. S’expressa,             en particular, en dirigir-
se amb atenció exquisida als límits de l’altre,  especialment quan es presenten de 
manera evident”». AL 323 

Cada família «necessita un gradual desenvolupament de la seva pròpia capacitat d’estimar. […] Tots 
estem cridats a mantenir viva la tensió cap a un més enllà de nosaltres mateixos 
i dels nostres límits, i cada família ha de viure en aquest estímul constant. Caminem 
famílies, seguim caminant. El que se’ns promet és sempre més». AL 325 

 

Família Aymerich 

«Concentrem la nostra oració familiar en dos importants moments durant la jornada: 
el primer després de l’esmorzar, quan resem una oració contemplativa amb els 
nostres fills més grans. El segon, a la nit, tots junts, quan dediquem temps a la 
lloança, amb cants i balls, amb un moment molt especial en torn a la Sagrada 
Escriptura, on tractem d’aplicar la Paraula a les nostres vides, a les circumstàncies 
concretes de cadascú de nosaltres ». 

«Es poden trobar uns minuts cada dia per estar units davant el Senyor viu, dir-li les coses que 
preocupen, pregar per les necessitats familiars, pregar per algú que està passant un moment difícil, 
demanar-li ajuda per estimar, donar-li les gràcies per la vida i per les coses bones, demanar-li a la 
Verge que protegeixi amb el seu mantell de mare. Amb paraules senzilles, aquell moment d’oració 
pot fer molt de bé a la família». AL 318 
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Invitació a la reflexió 

«¿Què vols que faci per tu?» (Mc 10,51). Preguntem-nos-ho sovint, davant un 
familiar, què podríem fer perquè sigui feliç. 

Dinàmica en família 

Proposem un moment d’oració en família o, si ja ho fem, pensem junts per qui 
o per quina situació particular podríem pregar junts.  

Dinàmica en comunitat o en grup 

Pensem en un gest d’acollida comunitari. Podríem convidar les persones, durant 
la missa, en el moment de l’intercanvi de la pau, a “fixar la mirada i contemplar 
amb amor” a alguna persona propera.  

Oración 

Senyor, 
la nostra família no és perfecta, 
però no volem renunciar a 
buscar la plenitud de l’amor 
que Vós  ens prometeu. 

Ajudeu-nos a donar a l’altre 
l’alegria de sentir-nos estimats, 
ajudeu-nos a fixar la nostra 
mirada amb amor sobre tota 
persona, com Vos ho feu 

Doneu-nos, Senyor, 
la Vostra força per 
superar els nostres 
límits i seguir caminant 
junts. 

seguir caminando juntos. 

Amén 
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Fer Església a casa 

«Estimats esposos, ajudeu-vos mútuament a experimentar la bellesa de l’Església 
domèstica, per “fer Església a casa”. Creem en les parròquies ocasions de trobada, 
d’oració per les famílies, de creixement, d’intercanvi d’idees, d’adoració tant per als 
grans com per als petits. Hem de ser “família de         famílies”, on cadascú se senti 
acollit i estimat. Aquesta és l’Església.  

¿Però què succeeix quan el pare i la mare discuteixen i hi ha una mica de tempesta 
allí? És  humà. Poden volar alguns plats, però només amb la condició que es facin 
les pau abans que acabi el dia. Un gest, un somriure, però primer la pau. Perquè 
els dic que la guerra freda del dia després es molt perillosa». 

«Els pastors hem d’encoratjar les famílies a créixer en la fe […] a crear espais setmanals d’oració 
familiar, perquè “la família que resa unida roman unida”. […] La Paraula de Déu no 
només és una bona nova per a la vida privada de les persones, sinó també un criteri de judici i una 
llum per al discerniment dels diferents desafiaments que han d’afrontar els cònjuges i les famílies». 
AL 227 

«La comunió familiar pot ser conservada i perfeccionada només amb un gran esperit de sacrifici. 
Exigeix, en efecte, una ràpida i generosa disponibilitat de tots i cadascú a la comprensió, a la 
tolerància, al perdó, a la reconciliació.  Un perdó que es fonamenta en una actitud positiva, 
que intenta comprendre la debilitat aliena». Cf. AL 105-106 
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Jesús, Maria i Josep 

Oració a la Santa Família 

en vosaltres contemplem  
l’esplendor del verdader amor,   
a vosaltres, confiats, 

ens adrecem. 
 

Santa Família de Natzaret, 
feu també de les nostres 
famílies lloc de comunió i 
cenacle d’oració, autèntiques 
escoles de l’Evangeli i petites 
esglésies domèstiques.  

 
Santa Família de Natzaret, 
que mai més hi hagi en les famílies 
episodis de violència, 
d’entossudiment i divisió; que qui 
hagi estat ferit o escandalitzat sigui 
aviat consolat i curat.  

Santa Família de Natzaret,       feu prendre 
consciència a tots   del caràcter sagrat  
i inviolable de la família, de la seva 
bellesa en el projecte de Déu. 

 
Jesús, Maria i Josep, 
escolteu, acolliu la nostra súplica.   
Amén 

Francesc 19 de març de 2016 

Invitació a la reflexió 

Reflexiono sobre la meva actitud quan hi ha una incomprensió en la família. ¿El 
meu objectiu és buscar qui té raó, o davant de tot, tractar de comprendre les 
raons de l’altre? 

Dinàmica en família 

Podríem proposar a la nostra família la “setmana del perdó”: serà un període                
en el qual cadascú procurarà, segons la seva manera de fer, perdonar l’altre. 

Dinàmica en comunitat o en grup 

Oferim a la nostra comunitat, en aquesta setmana, un moment d’adoració 
eucarística per fer que sorgeixi la dimensió familiar de la comunitat. 
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Invitació a la lectura d’Amoris Laetitia 

«Espiritualitat conjugal i familiar» 

Amoris Laetitia, capítol IX, 313-325. 

Enllaç a l’Exhortació apostòlica AMORIS LAETITIA 
 
 

Família Aymerich: Rosa i Edu, una parella de cònjuges espanyols, missioners. Tenen sis 
fills i actualment viuen a Costa Rica, on són en missió.  
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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 redescobreixin cada dia la gràcia rebuda  
i, com a petites Esglésies domèstiques, 
sàpiguen 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 la santificació  
al qual crideu, 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 
que són signe de la paternitat i maternitat de Déu 
en la cura dels fills que, en la carn i en l’esperit,  
Vós els encomaneu,  
així com en 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 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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