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2021-2022 — Any especial

LA FAMÍLIA I L’ESGLÉSIA
s’enriqueixen mútuament
El papa Francesc no podia concloure aquest capítol tercer sense una paraula encoratjadora, fixant la mirada en les famílies que es mantenen fidels a l’Evangeli i, amb
la seva vida, fan creïble la bellesa del matrimoni tal com l’Església l’ha descrit, amb
fidelitat a l’Evangeli de Jesús. No ha dubtat a afirmar que aquesta realitat l’omple
«d’un gaudi íntim i d’una consolació profunda».
«Amb gaudi íntim i consolació profunda, l’Església fixa la mirada en les famílies que romanen fidels als ensenyaments de l’Evangeli, les encoratja i els
agraeix el seu testimoniatge. Amb la seva vida fan creïble la bellesa del matrimoni indissoluble i fidel per sempre.
En la família, que pot ser considerada una ‘església domèstica’ (cf. Lumen
Gentium, 11), els seus membres realitzen una experiència eclesial de comunió
entre persones que reflecteix, mitjançant la gràcia, el misteri de la Santa Trinitat.
En la família s’aprenen la paciència i l’alegria del treball, l’amor fratern,
el perdó generós i reiterat, i sobretot el culte diví per mitjà de la pregària i
l’ofrena de la pròpia vida» (AL 86).
Per això, Francesc ens ha invitat a «no deixar les coses com estan» (Evangelii Gaudium, 25) i a assumir amb il·lusió, coratge i generositat la missió de renovar la nostra
Església, començant per la renovació de totes les famílies que ens considerem
membres actius del conjunt de la comunitat eclesial.
No podem deixar-ho per demà ni tampoc creure que la responsabilitat d’impulsar i fer realitat la constant renovació de l’Església correspon als bisbes i als sacerdots.
«L’Església és una família de famílies, enriquida constantment per la vida de
totes les ‘esglésies domèstiques’. En virtut del sagrament del Matrimoni, cada
família esdevé, a tots els efectes, un bé per a l’Església.

Des d’aquesta perspectiva, la reflexió sobre la relació existent entre la
família i l’Església serà un regal preciós per al conjunt de l’Església del nostre
temps. L’Església és un bé per a la família, i la família és un bé per a l’Església.
La custòdia del do del Senyor en el sagrament del Matrimoni és una responsabilitat no tan sols de cada una de les famílies, sinó també de tota la comunitat cristiana» (AL 87).
En el darrer apartat d’aquest capítol tercer de l’exhortació apostòlica Amoris Laetitia, Francesc ens ha deixat un pensament que no podem oblidar i que ha de marcar la renovació contínua de totes les famílies cristianes.
En realitat, de les famílies catòliques en depèn el futur de l’Església, que és la
llar de tots els seguidors de Crist Jesús que acollim amb il·lusió i esperança els missatges del Papa.
«La vivència de l’amor en les famílies és una contínua font de fortalesa per a
la vida de l’Església.
En el matrimoni, la finalitat de la unió constitueix una contínua invitació a
fer que aquest amor creixi i maduri. Mitjançant aquesta unió en l’amor els esposos experimenten la bellesa de la paternitat i la maternitat, comparteixen
projectes i proves, expectatives i responsabilitats, i també aprenen a tenir cura
l’un de l’altre i a perdonar-se mútuament.
En aquest ambient d’amor els esposos celebren els moments feliços i es
donen suport l’un a l’altre en les dificultats de la seva vida en comú. La bellesa
d’aquest do mutu i gratuït, l’alegria provocada per una nova vida, i la cura amorosa de tots els membres de la família ―des dels més petits fins als ancians―
són alguns dels fruits que fan que la vocació de la família sigui única i insubstituïble, i que beneficiï tant l’Església com el conjunt de la societat» (AL 88).
El papa Francesc no es cansa de repetir, una vegada i una altra, que la comunitat
eclesial ha de mostrar un amor preferent per les famílies. Ben segur que ha estat la
seva opció personal per la valoració de la importància de la família per a l’Església i
la societat la que l’ha impulsat a instituir l’Any especial «FAMÍLIA Amoris Laetitia».

■
■
■

Creus que l’actitud adoptada pels pastors de l’Església pel que fa a les
famílies que la formen és prou acollidora i cordial?
En quins aspectes concrets consideres que l’atenció que l’Església presta
a les famílies i els serveis que els ofereix poden millorar?
I les famílies cristianes, com podem col·laborar en l’acció pastoral que
l’Església realitza en aquest àmbit?
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