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2021-2022 — Any especial

L’Any especial «FAMÍLIA Amoris Laetitia»
A l’Àngelus del passat dia 27 de desembre de 2020 el papa Francesc anuncià solemnement que el proper 19 de març de 2021, dia del 5è aniversari de la publicació de
l’exhortació apostòlica Amoris Laetitia sobre la bellesa i l’alegria de l’amor familiar,
s’inauguraria l’Any especial «Família Amoris Laetitia». Aquest Any especial començarà amb la festa de Sant Josep i s’acabarà amb el 10è Congrés Mundial de les Famílies que se celebrarà a Roma el dia 26 de juny de l’any 2022.
Amb aquesta iniciativa, el papa Francesc es proposa “arribar a totes les famílies
del món mitjançant diverses propostes espirituals, pastorals i culturals que es podran realitzar a les parròquies, diòcesis i universitats, i també als moviments eclesials i les associacions familiars”.
Amb aquest criteri, el primer dels objectius de l’Any especial «Família Amoris
Laetitia» és “difondre el contingut d’aquesta exhortació apostòlica per tal de “fer
experimentar que l’Evangeli de la família és alegria que omple el cor i tota la vida”.
D’aquesta manera, segons el Papa, “la família descobreix i experimenta l’alegria de
gaudir d’un do —i d’ésser un do— per a l’Església i la societat, i així poder arribar a
ser una llum en l’obscuritat del món”.

El compromís del Secretariat Diocesà de Pastoral Familiar
En resposta a aquesta invitació, el nostre Secretariat Diocesà de Pastoral Familiar
s’ha proposat de col·laborar en la difusió dels múltiples missatges que el papa Francesc ha adreçat a tota la humanitat en els nou capítols de l’exhortació apostòlica
Amoris Laetitia.
Amb aquesta finalitat, al llarg de tot aquest Any especial «Família Amoris Laetitia», cada setmana dedicarem una ‘fitxa’ semblant a aquesta que ens podrà ajudar a prestar atenció a aspectes concrets dels nou capítols d’aquest document del
papa Francesc.
No ens limitarem a recordar aquests aspectes, sinó que aprofitarem aquesta
oportunitat per a suscitar la reflexió i fomentar el diàleg amb altres lectors, per tal
de descobrir com poden afectar les nostres pròpies vides com a esposos, com a
pares o com a fills, és a dir, com a membres d’una família que es proposa créixer en
l’alegria de l’amor, perquè aquest és el significat de l’expressió ‘Amoris Laetitia’.

Ens serà fàcil observar una relació estreta entre els continguts dels nou capítols
d’aquesta exhortació apostòlica, de tal manera que podem imaginar-los com a anelles d’una cadena d’amor que ens acompanyarà fins al final.
Recordem com acaba la Introducció. En el darrer paràgraf, el papa Francesc
ens dona unes recomanacions molt pràctiques per a una lectura profitosa
d’aquesta exhortació apostòlica; també hi manifesta un desig molt profund: «Espero que, a través de la lectura d’aquest text, cadascú se senti cridat a atendre amb
amor la vida de família, perquè avui les famílies no són un problema; són, primer i
sobretot, una oportunitat».
«La riquesa acumulada en els dos anys de reflexió del camí sinodal ha fet que
aquesta exhortació abordi temes diversos des de perspectives diferents. Això
en justifica l’extensió, totalment inevitable.
Per aquest motiu, no recomano una lectura feta amb pressa i sense interrupció. Serà més profitós, tant per a les famílies com per als agents de la pastoral familiar, que cadascuna de les parts sigui objecte d’una reflexió acurada i
pacient, o bé que s’analitzin les qüestions que puguin ser oportunes en cada
circumstància concreta.
Per exemple, és probable que els matrimonis se sentin més interpel·lats
pel contingut dels capítols quart i cinquè, que els agents de pastoral sentin la
necessitat de recórrer directament al capítol sisè, i que tots se sentin afectats
en llegir el capítol vuitè.
Espero que, a través de la lectura d’aquest text, cadascú se senti cridat a
atendre amb amor la vida de família, perquè avui les famílies no són un problema; són, primer i sobretot, una oportunitat» (AL 7).

Com ja hem indicat, al llarg de les 68 setmanes d’aquest Any especial «Família
‘Amoris Laetitia’», no tan sols recordarem alguns dels aspectes més rellevants
de tots els capítols, sinó que afavorirem la reflexió i l’intercanvi amb altres lectors, proposant algunes qüestions que poden ser d’interès per a tothom.

■

■

Has tingut l’oportunitat de llegir aquesta exhortació apostòlica del papa
Francesc? En recordes cap aspecte que t’hagi sorprès? Has pogut compartir-lo amb altres membres de la teva família o amb amics i amigues? Com
valores aquest intercanvi?
Segons la teva opinió, quina qüestió pot haver justificat l’anunci d’un
‘Any especial’ per part del papa Francesc? Pots imaginar algun dels motius que l’han mogut a prendre aquesta iniciativa? Quin profit en podràs
treure?
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