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V TROBADA MUNDIAL DE LES FAMÍLIES 

DISCURS DEL SANT PARE EN LA CERIMÒNIA DE BENVINGUDA 

Aeroport de Manises Dissabte 8 de juliol de 2006 

Majestats, Senyor President del Govern i distingides Autoritats, Senyors Cardenals i Germans en l'episcopat 
Benvolguts germans i germanes: 

1. Amb gran emoció arribo avui a València, a la noble i sempre volguda Espanya, que tan grats records 
m'ha deixat en les meves precedents visites per a participar en Congressos i reunions. 

2. Saludo cordialment a tots, als quals estan aquí presents i a quants segueixen aquest acte pels mitjans de 
comunicació. 

Agraeixo a Sa Majestat el Rei Don Juan Carlos la seva presència aquí, juntament amb la Reina i, 
especialment, les paraules de benvinguda que m'ha dirigit en nom del poble espanyol. 

Expresso també el meu deferent reconeixement al Senyor President del Govern i a les altres Autoritats 
nacionals, autonòmiques i municipals, manifestant-los la meva gratitud per la col·laboració prestada per a la 
millor realització d'aquesta V Trobada Mundial. 

Saludo amb afecte a Monsenyor Agustín García-Gasco, Arquebisbe de València, i als seus Bisbes Auxiliars, 
així com a tota l'Arxidiòcesi llevantina que m’ofereix una calorosa acollida en el marc d'aquesta Trobada 
Mundial, i que aquests dies acompanya en el dolor a les famílies que ploren pels seus éssers benvolguts, 
víctimes d'un tràgic episodi, i que se sent propera també als ferits. 

Les meves afectuoses salutacions es dirigeixen també al President del Consell Pontifici per a la Família, 
Cardenal Alfonso López Trujillo, així com als altres Cardenals, al President i membres de la Conferència 
Episcopal Espanyola, als sacerdots, a les persones consagrades i a tots el fidels laics. 

3. El motiu d'aquesta esperada visita és participar en la V Trobada Mundial de les Famílies, el tema de les 
quals és "La transmissió de la fe en la família". El meu desig és proposar el paper central, per a l'Església i 
la societat, que té la família fundada en el matrimoni. Aquesta és una institució insubstituïble segons els 
plans de Déu, i el valor fonamental dels quals l'Església no pot deixar d'anunciar i promoure, perquè sigui 
viscut sempre amb sentit de responsabilitat i alegria. 

4. El meu venerat predecessor i gran amic d'Espanya, l'estimat Juan Pablo II, va convocar aquesta Trobada. 
Mogut per la mateixa sol·licitud pastoral, demà tindré el goig de clausurar-lo amb la celebració de la Santa 
Missa en la Ciutat de les Arts i les Ciències. 

Molt unit a tots els participants, imploraré del Senyor, per intercessió de la nostra Mare Santíssima i de 
l'Apòstol Santiago, abundants gràcies per a les famílies d'Espanya i de tot el món. 

Que el Senyor beneeixi copiosament a tots vosaltres i a les vostres benvolgudes famílies! 



CARTA DEL SANT PARE ALS BISBES ESPANYOLS 
Basílica de la Verge dels Desemparats Dissabte 8 de juliol de 2006 

Benvolguts germans en l'episcopat: 

Amb goig en el cor, dono gràcies al Senyor per haver pogut venir A Espanya com Papa, per a participar en 
la Trobada Mundial de les Famílies a València. Us saludo amb afecte, germans bisbes d'aquest benvolgut 
país, i us agraeixo la vostra presència i els molts esforços que heu realitzat en la seva preparació i 
celebració. Aprecio particularment el gran treball dut a terme pel senyor Arquebisbe de València i els seus 
Bisbes Auxiliars perquè aquest esdeveniment tan significatiu per a tota l'Església obtingui els fruits desitjats, 
contribuint a donar un nou impuls a la família com santuari de l'amor, de la vida i de la fe. 

En realitat, la sol·licitud de tots vosaltres ha fet possible que s'hagi creat ja un ambient de família entre els 
mateixos col·laboradors i participants de les diverses parts d'Espanya. És un aspecte prometedor davant els 
desitjos que heu expressat en el vostre missatge col·lectiu sobre aquesta Trobada Mundial, i també una 
invitació a rebre els fruits del mateix per a prosseguir una incessant i incisiva pastoral familiar en les vostres 
diòcesis, que faci entrar en cada llar el missatge evangèlic, que enforteix i dóna noves dimensions a l'amor, 
ajudant així a superar les dificultats que troba en el seu camí. 

Sabeu que segueixo de prop i de bon tros interès els esdeveniments de l'Església en el vostre país, de 
profunda raigambre cristiana i que tant ha aportat i està cridada a aportar al testimoniatge de la fe i a la seva 
difusió en moltes altres parts del món. Mantingueu viu i vigorós aquest esperit, que ha acompanyat la vida 
dels espanyols en la seva història, perquè segueixi nodrint i donant vitalitat a l'ànima del vostre poble. 

Conec i dono ànim a l'impuls que esteu donant a l'acció pastoral, en un temps de ràpida secularització, que 
de vegades afecta fins i tot a la vida interna de les comunitats cristianes. Seguiu, doncs, proclamant sense 
descoratjament que prescindir de Déu, actuar com si no existís o relegar la fe a l'àmbit merament privat, 
soscava la veritat de l'home i hipoteca el futur de la cultura i de la societat. Per contra, dirigir la mirada al 
Déu viu, garant de la nostra llibertat i de la veritat, és una premissa per a arribar a una humanitat nova. El 
món necessita avui de manera particular que s'anunciï i es doni testimoniatge de Déu que és amor i, per 
tant, l'única llum que, en el fons, il·lumina la foscor del món i ens dóna la força per a viure i actuar (cf. Deus 
caritas est, 39). 

En moments o situacions difícils, recordeu aquelles paraules de la Carta als Hebreus: «correm en la carrera 
que ens toca, sense retirar-nos, fixos els ulls en el qual va iniciar i completa la nostra fe: Jesús, que, 
renunciant al goig immediat, va suportar la creu, sense por a la ignomínia [...], i no us canseu ni perdeu 
l'ànim» (12, 1-3). Proclameu que Jesús és «el Crist, el Fill de Déu viu» (Mt 16, 16), «el qual té paraules de 
vida eterna» (cf. Jn 6, 68), i no us canseu de donar raó de la vostra esperança (cf. 1 P 3, 15). 

Moguts per la vostra sol·licitud pastoral i l'esperit de plena comunió en l'anunci de l'Evangeli, heu orientat la 
consciència cristiana dels vostres fidels sobre diversos aspectes de la realitat davant la qual es troben i que 
en ocasions pertorben la vida eclesial i la fe dels senzills. Així mateix, heu posat l'Eucaristia com tema 
central del vostre Pla de Pastoral, amb la finalitat de «revitalitzar la vida cristiana des del seu mateix cor, 
doncs endinsant-nos en el misteri eucarístic entrem en el cor de Déu» (n. 5). Certament, en l'Eucaristia es 
realitza «l'acte central de transformació capaç de renovar veritablement el món» (Homilia en Marienfeld, 
Colònia, 21 agost 2005). 

Germans en l'episcopat, us exhorto encaridament a mantenir i acréixer la vostra comunió fraterna, 
testimoniatge i exemple de la comunió eclesial que ha de regnar en tot el poble fidel que s'us ha confiat. 
Prec per vosaltres, prec per Espanya. Us demano que oreu per mi i per tota l'Església. Invoco a la 
Santíssima Mare de Déu, tan venerada en les vostres terres, perquè us empari i acompanyi en el vostre 
ministeri pastoral, alhora que us imparteixo amb gran afecte la Benedicció Apostòlica. 

València, 8 de juliol de 2006 

BENEDICTUS Pàg. XVI 



ÁNGELUS 
Plaza de la Verge 

Dissabte 8 de juliol de 2006 

 

Benvolguts germans i germanes: 

En arribar a València, he volgut abans de res visitar el lloc que representa el centre d'aquesta antiguíssima i 
pròspera Església particular que em rep: la seva bella Catedral, on he pregat davant el Santíssim 
Sagrament i m'he detingut davant l’anomenada relíquia del Sant Calze. Allí he saludat als Bisbes, als 
sacerdots, religiosos i religioses, que segons el seu propi ministeri i carisma s'esforcen per mantenir viva la 
llum de la fe. 

Després, davant la Verge dels Desemparats, que els valencians veneren amb gran fervor i profunda 
devoció, li he implorat que sostingui la seva fe i ompli d'esperança a tots els seus fills. Allí, acompanyant a 
les famílies de les víctimes del Metro, he resat també amb elles un Parenostre per l'etern descans dels seus 
éssers benvolguts. 

Ara desitjo saludar-vos amb afecte, benvolguts seminaristes, acompanyats dels vostres familiars, que viuen 
amb goig el do de la vostra vocació. L'amor, lliurament i fidelitat dels pares, així com la concòrdia en la 
família, és l'ambient propici perquè s'escolti la cridada divina i s'aculli el do de la vocació. Viviu intensament 
els anys de preparació en el seminari, amb l'ajuda i el discerniment dels formadors, i amb la docilitat i 
confiança total dels Apòstols, que van seguir a Jesús promptament. Apreneu de la Mare de Déu com s'acull 
sense reserves aquesta cridada, amb alegria i generositat. Això ho recordem i ho vam demanar precisament 
en la bella oració del Àngelus que a continuació resarem tots junts, pregant també «al Senyor del sembrat 
que enviï treballadors al seu sembrat» (Mt 9, 38). 

I ara, amb amor filial i en valencià, em dirigeixo a la Verge, la vostra Patrona. «Davant de la Cheperudeta 
vullc dirli: "Ampareumos nit i dia en totes els necessitats, puix que sou, Verge Maria, Mare dels 
Desemparats"» 



TROBADA FESTIVA I TESTIMONIAL DISCURS DEL SANT PARE 
Ciutat de les Arts i les Ciències 

Dissabte 8 de juliol de 2006 

Estimats germans i germanes: 

Sento un gran goig al participar en aquesta trobada d'oració, en el qual es vol celebrar amb gran alegria el 
do diví de la família. Em sento molt proper amb l'oració a tots els quals han viscut recentment el dol en 
aquesta ciutat, i amb l'esperança en Crist ressuscitat, que dóna alè i llum encara en els moments de major 
desgràcia humana. 

Units per la mateixa fe en Crist, ens hem congregat aquí, des de tantes parts del món, com una comunitat 
que agraeix i dóna testimoniatge amb goig que l'ésser humà va ser creat a imatge i semblança de Déu per a 
estimar i que només es realitza plenament a si mateix quan fa lliurament sincer de si als altres. La família és 
l'àmbit privilegiat on cada persona aprèn a donar i rebre amor. Per això l'Església manifesta constantment la 
seva sol·licitud pastoral per aquest espai fonamental per a la persona humana. Així ho ensenya en el seu 
Magisteri: "Déu, que és amor i va crear a l'home per amor, l’ha cridat a estimar. Creant a l'home i a la dona, 
els ha cridat en el Matrimoni a una íntima comunió de vida i amor entre ells, «de manera que ja no són dos, 
sinó una sola carn» (Mt 19, 6)" (Catecismo de l'Església Catòlica. Compendio, 337). 

Aquesta és la veritat que l'Església proclama sense parar al món. El meu benvolgut predecessor Juan Pablo 
II, deia que "L'home s'ha convertit en ‘imatge i semblança’ de Déu, no només a través de la pròpia 
humanitat, sinó també a través de la comunió de les persones que el baró i la dona formen des del principi. 
Es converteixen en imatge de Déu, no tant en el moment de la solitud, quant en el moment de la comunió" 
(Catequesis, 14-XI-1979). Per això he confirmat la convocatòria d'aquesta V Trobada Mundial de les 
Famílies a Espanya, i concretament a València, rica en les seves tradicions i orgullosa de la fe cristiana que 
es viu i conrea en tantes famílies. 

La família és una institució intermèdia entre l'individu i la societat, i res la pot suplir totalment. Ella mateixa 
es dóna suport sobretot en una profunda relació interpersonal entre l'espòs i l'esposa, sostinguda per 
l'afecte i comprensió mútua. Per a això rep l'abundant ajuda de Déu en el sagrament del matrimoni, que 
comporta veritable vocació a la santedat. Tant de bo que els fills contemplin més els moments d'harmonia i 
afecte dels pares, que no els de discòrdia o distanciament, doncs l'amor entre el pare i la mare ofereix als 
fills una gran seguretat i els ensenya la bellesa de l'amor fidel i durador. 

La família és un bé necessari per als pobles, un fonament indispensable per a la societat i un gran tresor 
dels esposos durant tota la seva vida. És un bé insubstituïble per als fills, que han de ser fruit de l'amor, de 
la donació total i generosa dels pares. Proclamar la veritat integral de la família, fundada en el matrimoni 
com Església domèstica i santuari de la vida, és una gran responsabilitat de tots. El pare i la mare s'han dit 
un "sí" total davant de Déu, la qual cosa constitueix la base del sagrament que els uneix; així mateix, perquè 
la relació interna de la família sigui completa, és necessari que diguin també un "sí" d'acceptació als seus 
fills, als quals han engendrat o adoptat i que tenen la seva pròpia personalitat i caràcter. Així, aquests aniran 
creixent en un clima d'acceptació i amor, i és de desitjar que a l'arribar a una maduresa suficient vulguin 
donar al seu torn un "sí" a qui els han donat la vida. 

Els desafiaments de la societat actual, marcada per la dispersió que es genera sobretot en l'àmbit urbà, fan 
necessari garantir que les famílies no estiguin soles. Un petit nucli familiar pot trobar obstacles difícils de 
superar si es troba aïllat de la resta dels seus parents i amistats. Per això, la comunitat eclesial té la 
responsabilitat d'oferir acompanyament, estímul i aliment espiritual que enforteixi la cohesió familiar, 
sobretot en les proves o moments crítics. En aquest sentit, és molt important la labor de les parròquies, així 
com de les diverses associacions eclesials, cridades a col·laborar com xarxes de suport i mà propera de 
l'Església per al creixement de la família en la fe. 

Crist ha revelat quina és sempre la font suprema de la vida per a tots i, per tant, també per a la família: 
"Aquest és el meu manament: que us estimeu uns a uns altres com jo us he estimat. Ningú té major amor 



que qui dóna la vida pels seus amics" (Jn 15,12-13). L'amor de Déu mateix s'ha vessat sobre nosaltres en el 
baptisme. Per aquest motiu les famílies estan cridades a viure aquesta qualitat d'amor, doncs el Senyor és 
qui es fa garant que això sigui possible per a nosaltres a través de l'amor humà, sensible, afectuós i 
misericordiós com el de Crist. 

Juntament amb la transmissió de la fe i de l'amor del Senyor, una de les tasques més grans de la família és 
la de formar persones lliures i responsables. Per això els pares han d'anar retornant als seus fills la llibertat, 
de la qual durant algun temps són tutors. Si aquests veuen que els seus pares —i en general els adults que 
els envolten— viuen la vida amb alegria i entusiasme, fins i tot a pesar de les dificultats, creixerà en ells més 
fàcilment aquest goig profund de viure que els ajudarà a superar amb encert els possibles obstacles i 
contrarietats que comporta la vida humana. A més, quan la família no es tanca en si mateixa, els fills van 
aprenent que tota persona és digna de ser estimada, i que hi ha una fraternitat fonamental universal entre 
tots els éssers humans. 

Aquesta V Trobada Mundial ens convida a reflexionar sobre un tema de particular importància i que 
comporta una gran responsabilitat per a nosaltres: "La transmissió de la fe en la família". Ho expressa molt 
bé el Catecisme de l'Església Catòlica: "Com una mare que ensenya als seus fills a parlar i amb això a 
comprendre i comunicar, l'Església, la nostra Mare, ens ensenya el llenguatge de la fe per a introduir-nos en 
la intel·ligència i la vida de fe" (n. 171). 

Com es simbolitza en la litúrgia del baptisme, amb el lliurament del ciri encès, els pares són associats al 
misteri de la nova vida com fills de Déu, que es rep amb les aigües baptismals. Transmetre la fe als fills, 
amb l'ajuda d'altres persones i institucions com la parròquia, l'escola o les associacions catòliques, és una 
responsabilitat que els pares no poden oblidar, descurar o delegar totalment. "La família cristiana és cridada 
Església domèstica, perquè manifesta i realitza la naturalesa comunitària i familiar de l'Església quan família 
de Déu. Cada membre, segons el seu propi paper, exerceix el sacerdoci baptismal, contribuint a fer de la 
família una comunitat de gràcia i d'oració, escola de virtuts humanes i cristianes i lloc del primer anunci de la 
fe als fills" (Catecismo de l'Església Catòlica. Compendio, 350). I a més: "Els pares, partícips de la paternitat 
divina, són els primers responsables de l'educació dels seus fills i els primers anunciadors de la fe. Tenen el 
deure estimar i de respectar als seus fills com persones i com fills de Déu... Especialment, tenen la missió 
d'educar-los en la fe cristiana" (ibíd., 460). 

El llenguatge de la fe s'aprèn en les llars on aquesta fe creix i s'enforteix a través de l'oració i de la pràctica 
cristiana. En la lectura del Deuteronomi hem escoltat l'oració repetida constantment pel poble triat, la Shema 
Israel, i que Jesús escoltaria i repetiria en la seva llar de Natzaret. Ell mateix la recordaria durant la seva 
vida pública, com ens refereix l'evangeli de Marcos (Mc 12,29). Aquesta és la fe de l'Església que ve de 
l'amor de Déu, per mitjà de les vostres famílies. Viure la integritat d'aquesta fe, en la seva meravellosa 
novetat, és un gran regal. Però en els moments que sembla que s'oculta el rostre de Déu, creure és difícil i 
costa un gran esforç. 

Aquesta trobada dóna nou alè per a seguir anunciant l'Evangeli de la família, reafirmar la seva vigència i 
identitat basada en el matrimoni obert al do generós de la vida, i on s'acompanya als fills en el seu 
creixement corporal i espiritual. D'aquesta manera es contraresta un hedonisme molt difós, que banalitza les 
relacions humanes i les buida del seu genuí valor i bellesa. Promoure els valors del matrimoni no impedeix 
assaborir plenament la felicitat que l'home i la dona troben en el seu amor mutu. La fe i l'ètica cristiana, 
doncs, no pretenen ofegar l'amor, sinó fer-lo més sa, fort i realment lliure. Per a això, l'amor humà necessita 
ser purificat i madurar per a ser plenament humà i principi d'una alegria veritable i duradora (cf. Discurs en 
sant Juan de Letrán, 5 juny 2006). 

Convido, doncs, als governants i legisladors a reflexionar sobre el bé evident que les llars en pau i en 
harmonia asseguren a l'home, a la família, centre neuràlgic de la societat, com recorda la Santa Seu en la 
Carta dels Drets de la Família. L'objecte de les lleis és el bé integral de l'home, la resposta a les seves 
necessitats i aspiracions. Això és una ajuda notable a la societat, de la qual no es pot privar i per als pobles 
és una salvaguarda i una purificació. A més a més, la família és una escola d’humanització de l'home, 



perquè creixi fins a fer-se veritablement home. En aquest sentit, l'experiència de ser estimats pels pares duu 
als fills a tenir consciència de la seva dignitat de fills. 

La criatura concebuda ha de ser educada en la fe, estimada i protegida. Els fills, amb el fonamental dret a 
néixer i ser educats en la fe, tenen dret a una llar que tingui com model el de Natzaret i siguin preservats de 
tota classe d'insídies i amenaces. Jo sóc avi del món, hem escoltat. 

Desitjo referir-me ara als avis, tan importants en les famílies. Ells poden ser —i són tantes vegades— els 
garants de l'afecte i la tendresa que tot ser humà necessita donar i rebre. Ells donen als petits la perspectiva 
del temps, són memòria i riquesa de les famílies. Tant de bo que, en cap concepte, siguin exclosos del 
cercle familiar. Són un tresor que no podem arrabassar-los a les noves generacions, sobretot quan donen 
testimoniatge de fe davant la proximitat de la mort. 

Vull ara recitar una part de l'oració que heu resat demanant pel bon fruit d'aquesta Trobada Mundial de les 
Famílies: 

Oh, Déu, que en la Sagrada Família 

ens vas deixar un model perfecte de vida familiar 

viscuda en la fe i l'obediència a la teva voluntat. 

Ajuda'ns a ser exemple de fe i amor als teus manaments. 

Socorre'ns en la nostra missió de transmetre la fe als nostres fills. 

Obre el seu cor perquè creixi en ells 

la llavor de la fe que van rebre en el baptisme. 

Enforteix la fe dels nostres joves, 

perquè creixin en el coneixement de Jesús. 

Augmenta l'amor i la fidelitat en tots els matrimonis, 

especialment aquells que passen per moments de sofriment o dificultat. 

(. . .) Units a José i Maria, 

T'ho demanem per Jesucrist el teu Fill, el nostre Senyor. Amén. 



SANTA MISSA HOMILIA DEL SANT PARE 
Ciutat de les Arts i les Ciències 

Diumenge 9 de juliol de 2006 

 

Benvolguts germans i germanes: 

En aquesta Santa Missa que tinc la immensa alegria de presidir, concelebrant amb nombrosos germans en 
l'episcopat i amb un gran nombre de sacerdots, dono gràcies al Senyor per totes les estimades famílies que 
us heu congregat aquí formant una multitud joiosa, i també per tantes altres que, des de llunyanes terres, 
seguiu aquesta celebració a través de la ràdio i la televisió. A tots desig saludar-vos i expressar-vos el meu 
gran afecte amb una abraçada de pau. 

Els testimoniatges d'Ester i Pau, que hem escoltat abans en les lectures, mostren com la família està 
cridada a col·laborar en la transmissió de la fe. Ester confessa: "El meu pare m'ha contat que tu, Senyor, vas 
escollir a Israel entre les nacions" (14,5). Pablo segueix la tradició dels seus avantpassats jueus donant 
culte a Déu amb consciència pura. Lloa la fe sincera de Timoteu i li recorda "aquesta fe que van tenir la teva 
àvia Lois i la teva mare Eunica, i que estic segur que tens també tu" (2 T 1,5). En aquests testimoniatges 
bíblics la família comprèn no només a pares i fills, sinó també als avis i avantpassats. La família se'ns 
mostra així com una comunitat de generacions i garant d'un patrimoni de tradicions. 

Cap home s'ha donat l'ésser a si mateix ni ha adquirit per si solament els coneixements elementals per a la 
vida. Tots hem rebut d'uns altres la vida i les veritats bàsiques per a la mateixa, i estem cridats a arribar a la 
perfecció en relació i comunió amorosa amb els altres. La família, fundada en el matrimoni indissoluble entre 
un home i una dona, expressa aquesta dimensió relacional, filial i comunitària, i és l'àmbit on l'home pot 
néixer amb dignitat, créixer i desenvolupar-se d'una manera integral. 

Quan un nen neix, a través de la relació amb els seus pares comença a formar part d'una tradició familiar, 
que té arrels encara més antigues. Amb el do de la vida rep tot un patrimoni d'experiència. Referent a això, 
els pares tenen el dret i el deure inalienable de transmetre'l als fills: educar-los en el descobriment de la 
seva identitat, iniciar-los en la vida social, en l'exercici responsable de la seva llibertat moral i de la seva 
capacitat d'estimar a través de l'experiència de ser estimats i, sobretot, en la trobada amb Déu. Els fills 
creixen i maduren humanament en la mesura que acullen amb confiança aquest patrimoni i aquesta 
educació que van assumint progressivament. D'aquesta manera són capaços d'elaborar una síntesi 
personal entre el rebut i el nou, i que cadascun i cada generació està cridat a realitzar. 

En l'origen de tot home i, per tant, en tota paternitat i maternitat humana està present Déu Creador. Per això 
els esposos han d'acollir al nen que els neix com fill no només seu, sinó també de Déu, que l’estima per si 
mateix i el crida a la filiació divina. Més encara: tota generació, tota paternitat i maternitat, tota família té el 
seu principi en Déu, que és Pare, Fill i Esperit Sant. 

A Ester el seu pare li havia transmès, amb la memòria dels seus avantpassats i del seu poble, la d'un Déu 
del que tots procedeixen i al que tots estan cridats a respondre. La memòria de Déu Pare que ha triat al seu 
poble i que actua en la història per a la nostra salvació. La memòria d'aquest Pare il·lumina la identitat més 
profunda dels homes: d'on venim, qui som i quan gran és la nostra dignitat. Venim certament dels nostres 
pares i som els seus fills, però també venim de Déu, que ens ha creat a la seva imatge i ens ha cridat a ser 
els seus fills. Per això, en l'origen de tot ser humà no existeix l'atzar o la casualitat, sinó un projecte de 
l'amor de Déu. És el que ens ha revelat Jesucrist, veritable Fill de Déu i home perfecte. Ell coneixia de qui 
venia i de qui venim tots: de l'amor del seu Pare i Pare nostre. 

La fe no és, doncs, una mera herència cultural, sinó una acció contínua de la gràcia de Déu que crida i de la 
llibertat humana que pot o no adherir-se a aquesta cridada. Encara que ningú respon per un altre, no 
obstant això els pares cristians estan cridats a donar un testimoniatge creïble de la seva fe i esperança 
cristiana. Han de procurar que la cridada de Déu i la Bona Nova de Crist arribin als seus fills amb la major 
claredat i autenticitat. 



Amb el pas dels anys, aquest do de Déu que els pares han contribuït a posar davant els ulls dels petits 
necessitarà també ser conreat amb saviesa i dolcesa, fent créixer en ells la capacitat de discerniment. 
D'aquesta manera, amb el testimoniatge constant de l'amor conjugal dels pares, viscut i impregnat de la fe, i 
amb l'acompanyament entranyable de la comunitat cristiana, s'afavorirà que els fills facin seu el do mateix 
de la fe, descobreixin amb ella el sentit profund de la pròpia existència i s'asseuen joiosos i agraïts per això. 

La família cristiana transmet la fe quan els pares ensenyen als seus fills a resar i resen amb ells (cf. 
Familiaris consortio, 60); quan els acosten als sagraments i els van introduint en la vida de l'Església; quan 
tots es reuneixen per a llegir la Bíblia, il·luminant la vida familiar a la llum de la fe i lloant a Déu com Pare. 

En la cultura actual s'exalta molt sovint la llibertat de l'individu concebut com subjecte autònom, com si es 
fes ell només i es bastés a si mateix, al marge de la seva relació amb els altres i aliè a la seva 
responsabilitat davant ells. S'intenta organitzar la vida social només a partir de desitjos subjectius i 
mudables, sense cap referència a una veritat objectiva prèvia com són la dignitat de cada ésser humà i els 
seus deures i drets inalienables al servei dels quals ha de posar-se tot grup social. 

L'Església no cessa de recordar que la veritable llibertat del ser humà prové d'haver estat creat a imatge i 
semblança de Déu. Per això, l'educació cristiana és educació de la llibertat i per a la llibertat. "Nosaltres fem 
el bé no com esclaus, que no són lliures d'obrar d'altra manera, sinó que ho fem perquè tenim personalment 
la responsabilitat pel que fa al món; perquè estimem la veritat i el bé, perquè estimem a Déu mateix i, per 
tant, també a les seves criatures. Aquesta és la llibertat veritable, a la qual l'Esperit Sant vol dur-nos" 
(Homilia en la vigília de Pentecosta, L’Osservatore Romano, edic. llengua espanyola, 9-6-2006, p. 6). 

Jesucrist és l'home perfecte, exemple de llibertat filial, que ens ensenya a comunicar als altres el seu mateix 
amor: "Com el Pare m'ha estimat, així us he estimat jo; romaneu en el meu amor" (Jn 15,9). Referent a això 
ensenya el Concili Vaticà II que "els esposos i pares cristians, seguint el seu propi camí, han de donar-se 
mútuament en la gràcia, amb un amor fidel al llarg de tota la seva vida, i educar en l'ensenyament cristià i en 
els valors evangèlics als seus fills rebuts amorosament de Déu. D'aquesta manera ofereixen a tots l'exemple 
d'un amor incansable i generós, construeixen la fraternitat d'amor i són testimonis i col·laboradors de la 
fecunditat de la Mare Església com símbol i participació d'aquell amor amb el qual Crist va estimar a la seva 
esposa i es va lliurar per ella" (Lumen gentium, 41). 

L'alegria amorosa amb la qual els nostres pares ens van acollir i van acompanyar en els primers passos en 
aquest món és com un signe i prolongació sacramental de l'amor benvolent de Déu del que procedim. 
L'experiència de ser acollits i estimats per Déu i pels nostres pares és la base ferma que afavoreix sempre el 
creixement i desenvolupament autèntic de l'home, que tant ens ajuda a madurar en el camí cap a la veritat i 
l'amor, i a sortir de nosaltres mateixos per a entrar en comunió amb els altres i amb Déu. 

Per a avançar en aquest camí de maduresa humana, l'Església ens ensenya a respectar i promoure la 
meravellosa realitat del matrimoni indissoluble entre un home i una dona, que és, a més, l'origen de la 
família. Per això, reconèixer i ajudar a aquesta institució és un dels majors serveis que es poden prestar 
avui dia al bé comú i al veritable desenvolupament dels homes i de les societats, així com la millor garantia 
per a assegurar la dignitat, la igualtat i la veritable llibertat de la persona humana. 

En aquest sentit, vull destacar la importància i el paper positiu que a favor del matrimoni i de la família 
realitzen les diferents associacions familiars eclesials. Per això, "desitjo convidar a tots els cristians a 
col·laborar, cordial i valentament amb tots els homes de bona voluntat, que viuen la seva responsabilitat al 
servei de la família" (Familiaris consortio, 86), perquè unint les seves forces i amb una legítima pluralitat 
d'iniciatives contribueixin a la promoció del veritable bé de la família en la societat actual. 

Tornem per un moment a la primera lectura d'aquesta Missa, presa del llibre d'Ester. L'Església orant ha vist 
en aquesta humil reina, que intercedeix amb tot el seu ésser pel seu poble que sofreix, un prefiguració de 
Maria, que el seu Fill ens ha donat a tots nosaltres com Mare; una prefiguració de la Mare, que protegeix 
amb el seu amor a la família de Déu que peregrina en aquest món. Maria és la imatge exemplar de totes les 
mares, de la seva gran missió com guardianes de la vida, de la seva missió d'ensenyar l'art de viure, l'art 
d'estimar. 



La família cristiana —pare, mare i fills— està cridada, doncs, a complir els objectius assenyalats no com una 
mica imposat des de fora, sinó com un do de la gràcia del sagrament del matrimoni infosa en els esposos. 
Si aquests romanen oberts a l'Esperit i demanen la seva ajuda, ell no deixarà de comunicar-los l'amor de 
Déu Pare manifestat i encarnat en Crist. La presència de l'Esperit ajudarà als esposos a no perdre de vista 
la font i mesura del seu amor i lliurament, i a col·laborar amb ell per a reflectir-lo i encarnar-lo en totes les 
dimensions de la seva vida. L'Esperit suscitarà així mateix en ells l'anhel de la trobada definitiva amb Crist 
en la casa del seu Pare i Pare nostre. Aquest és el missatge d'esperança que des de València vull llançar a 
totes les famílies del món. Amén. 
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Abans d'acabar aquesta celebració ens dirigim a la Mare de Déu, com tantes famílies la invoquen en la 
intimitat de la seva casa, perquè les assisteixi amb la seva sol·licitud materna. Amb la intercessió de Maria, 
obriu les vostres llars i els vostres cors a Crist perquè ell sigui la vostra força i el vostre goig, i us ajudi a 
viure units i a proclamar al món la força invencible del veritable amor. 

En aquest moment vull donar gràcies a tots els qui han fet possible el bon desenvolupament d'aquesta 
Trobada. Abans de res expresso el meu profund reconeixement al Cardenal Alfonso López Trujillo, 
President del Consell Pontifici per a la Família, a Monsenyor Agustín García Gasco, Arquebisbe de 
València, que han portat a terme aquesta gran Trobada Mundial de la Família. De manera particular desig 
reconèixer el treball sacrificat i eficaç dels nombrosos Voluntaris de tantes nacionalitats per la seva 
abnegada col·laboració en tots els actes. Un agraïment especial el dedico a les nombroses persones i 
comunitats religioses, sobretot de clausura, que amb la seva oració perseverant han acompanyat totes les 
celebracions. 

Ara tinc el goig d'anunciar que la pròxima Trobada Mundial de les Famílies se celebrarà l'any 2009 en la 
Ciutat de Mèxic. A l'estimada Església que peregrina en la noble Nació mexicana i en la persona del Senyor 
Cardenal Norberto Rivera Carrera, Arquebisbe d'aquella ciutat, exprés ja des d'ara la meva gratitud per la 
seva disponibilitat. 


