
 
 

  

 

 

 

Sessió 2:  

Natzaret a casa: Com fer que cada dia 
sigui extraordinari 

 

 

    



 

 

  Natzaret: convertir l’amor en una cosa normal  
La humilitat de Natzaret 

 
Observant a la família de Jesús, Josep i Maria, cada família pot redescobrir la seva pròpia vocació, 

començar a entendre's una mica millor, trobar el seu camí a la vida i sentir-se atret per l'alegria de 
l'Evangeli. 

És important no oblidar que el fill de Déu, que es va fer Home, va viure durant molts anys en el si 
d'una família humana normal i humil. És precisament en les realitats humils i normals on el Senyor 
vol entrar i fer-hi estada. 

Avui, la nostra existència humil i normal, basada en el model de la petita Natzaret, formada per 

“un taller, quatre cases, un poblet de res”1, pot convertir-se en el lloc triat per Déu perquè el seu 

Fill Jesús hi visqui. Ningú hauria de sentir-se exclòs d'aquest do tan gran i sorprenent! 

 
Jesús va néixer en una família. «El camí de Jesús estava en aquesta família. […] Cada família 

cristiana —com van fer Maria i Josep—, per sobre de tot, pot acollir Jesús, escoltar-lo, parlar amb 

Ell, custodiar-lo, protegir-lo, créixer amb Ell; i així millorar el món. […] cada vegada que hi ha una 

família que custodia aquest misteri, fins i tot en la perifèria del món, es realitza el misteri del 

Fill de Déu, el misteri de Jesús que ve a salvar-nos, que ve per a salvar el món»2. 

 
«Quan hagueren complert tot el que manava la Llei del Senyor, se’n tornaren a Galilea, al seu 

poble de Natzaret. L’infant creixia i s’enfortia, ple de saviesa; i Déu li havia donat el seu favor. 

Els pares de Jesús anaven cada any a Jerusalem amb motiu de la festa de Pasqua. Quan ell tenia 

dotze anys, hi van pujar a celebrar la festa, tal com era costum. Acabats els dies de la celebració, 

quan se’n tornaven, el noi es quedà a Jerusalem sense que els seus pares se n’adonessin. Pensant-

se que era a la caravana, van fer una jornada de camí abans de començar a buscar-lo entre els 

parents i coneguts; i com que no el trobaven, van tornar a Jerusalem a buscar-lo. Al cap de tres 

dies el van trobar al temple, assegut entre els mestres de la Llei, escoltant-los i fent-los preguntes. 

Tots els qui el sentien es meravellaven de la seva intel·ligència i de les seves respostes. En veure’l 

allà, els seus pares van quedar molt sorpresos, i la seva mare li digué: «Fill meu, per què t’has 

portat així amb nosaltres? El teu pare i jo et buscàvem amb ànsia.» Ell els respongué: «Per què em 

buscàveu? No sabíeu que jo havia d’estar a casa del meu Pare?» Però ells no comprengueren aquest 

resposta. Després baixà amb ells a Natzaret i els era obedient. La seva mare conservava tot això 

en el seu cor. Jesús creixia en edat i saviesa, i tenia el favor de Déu i dels homes» (Lc 2,39-52). 

 
A Natzaret «no es parla de miracles ni de curacions, ni de predicacions -[Jesús] no predicava res 

en aquella època-, tampoc es parla de les multituds que acudien; a Natzaret tot sembla succeir 

“normalment", segons els costums d'una família israelita pietosa i treballadora [...]: la mare 

cuinava, feia totes les tasques de casa [...]. El pare, fuster, treballava, ensenyava a treballar al 

seu fill»3. 

 

 

Convertir l’amor en alguna cosa normal  

 
El temps que Jesús va viure a Natzaret, en el si de la Sagrada Família, il·lumina d’una manera 
nova la vida de cadascuna de les nostres famílies: el ritme quotidià de la vida, aparentment  

 

 
1 FRANCISCO, Audiència General, Plaça de Sant Pere, dimecres de 9 setembre de 2015.  

2 FRANCISCO, Audiència General, Plaça de Sant Pere, dimecres de 17 desembre de 2014.  

3 FRANCISCO, Audiència General, Plaça de Sant Pere, dimecres 17 de desembre de 2014.



  

insignificant i sense sentit, pot traduir-se en una nova manera de realitzar la crida específica de la 
família: convertir l’amor en una cosa normal. 

 
Hi pensem alguna vegada? 

Tot el que vivim cada dia a casa, a la feina, a l'escola, malgrat que no estigui directament relacionat 

amb la feina de transmetre la fe, en realitat és el nostre camí per a «convertir l’amor (i no l’odi) 

en una cosa normal, que l'ajuda mútua es converteixi en alguna cosa comuna i no en indiferència 

o enemistat»4. Com va succeir en aquells trenta anys a Natzaret, també pot succeir en les nostres 

pròpies famílies i en els nostres ambients de vida. 

 
Deixar lloc a Jesús 

 
Per a realitzar la nostra crida i fer que l'amor sigui normal, només cal donar cabuda a Jesús. 

«Es tracta d'aprendre a descobrir Jesús en el rostre dels altres, en la seva veu, en les seves 

peticions» (Evangeli gaudium, 91). 

 
Les nostres relacions son sempre ocasions propícies i favorables per viure la nostra relació amb 
Crist; representant per a nosaltres la possibilitat de trobar el Seu rostre, la Seva veu, les Seves 
peticions. 

 
Fent que l'amor sigui normal, cada una de les nostres famílies pot fer una contribució 
insubstituïble al món, perquè puguem créixer en l'amor veritable i en la solidaritat més 

autèntica. Cap escola pot ensenyar l'amor autèntic, genuí, de confiança i creïble com ho fa una 
família. 

 
 

Font: Catequesi núm. 4 de preparació a la Xena Trobada Mundial de las Famílies 
Roma 22-26 de juny de 2022 
 
 

per a profunditzar: 
https://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa- 
francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html 
https://www.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2014/documents/papa- 

francesco_20141217_udienza-generale.html 
https://www.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2015/documents/papa-
francesco_20150909_udienza-generale.html

4 
Ibide
m. 

https://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-%20francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-%20francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2014/documents/papa-%20francesco_20141217_udienza-generale.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2014/documents/papa-%20francesco_20141217_udienza-generale.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2015/documents/papa-francesco_20150909_udienza-generale.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2015/documents/papa-francesco_20150909_udienza-generale.html


 

 

Punts per a reflexionar  
 
1. Quines idees i frases del text han fet més ressò en el teu cor? Per què?  

2. Quines actituds cultivem (en el nostre matrimoni, en la nostra família, en les nostres 
relacions…) perquè l'AMOR creixi en el nostre cor y en la nostra família com alguna cosa normal 
(com va créixer Jesús a Natzaret durant els 30 anys previs al seu ministeri públic)? 

3. Li hem fet un lloc a Jesús en la nostra família? Quins petits o grans miracles ha fet i està fent 
Ell en la història de la nostra família? 

 


