
 

Tothom ha de vetllar per la promoció del matrimoni i de la família. GS.52 
La família és una escola de la més abundant humanitat. Però perquè pugui assolir la plenitud de la seva vida i missió, calen una benèvola 

comunicació espiritual i un comú acord conjugal, com també una diligent cooperació dels pares en l’educació dels fills. La presència activa 

del pare és molt profitosa per a llur formació; però també ha de ser salvaguardada la cura domèstica de la mare, de la qual tenen sobretot 

necessitat els fills més joves, sense que sigui posposada la legítima promoció social de la dona. Que els fills siguin talment educats que, un 

cop arribats a l’edat adulta, puguin seguir amb ple sentit de la responsabilitat llur vocació, incloent-hi la sagrada, i elegir un estat de vida, 

segons el qual, si es casen, puguin fundar una família pròpia en condicions morals, socials i econòmiques propícies. És cosa dels pares o 

dels tutors que s’ofereixin com a guies als joves, pel que afecta a fundar una família, amb consell prudent, el qual ha de ser gustosament 

escoltat per ells; que es guardin, però, d’empènyer-los, amb coacció directa o indirecta, a contraure matrimoni o a elegir consort.  
D’aquesta manera, la família –en què diverses generacions convergeixen i s’ajuden mútuament a adquirir una saviesa més plena i a 

harmonitzar els drets de les persones amb les altres exigències de la vida social–, constitueix el fonament de la societat. Per tant, tots els 

qui influeixen en les comunitats i grups socials han de contribuir eficaçment a la promoció del matrimoni i de la família. Que el poder civil 

consideri, com a sagrada comesa, reconèixer, protegir i promoure la seva veritable índole, tutelar la moralitat pública i afavorir la prosperitat 

domèstica.  

El dret dels pares a procrear la prole i a educar-la en el si de la família ha de ser salvaguardat. Que amb pròvida legislació i amb iniciatives 

variades siguin també protegits, alhora que sostinguts amb adequat ajut, aquells que es troben infeliçment mancats del bé de la família.  

Que els fidels cristians, bo i redimint el temps present i discernint les coses eternes de les formes mutables, promoguin diligentment els 

béns del matrimoni i de la família, ja sigui amb el testimoniatge de la pròpia vida, o amb l’acció concorde amb els homes de bona voluntat; 

d’aquesta manera, superades les dificultats, proveiran a les necessitats i als avantatges de la família que s’adiuen als nous temps. Per tal 

d’assolir l’esmentat fi, seran de gran ajut el sentit cristià dels fidels, la recta consciència moral dels homes, com també la saviesa i la 

competència dels versats en les disciplines sagrades. 

És cosa dels sacerdots, un cop rebuda la deguda erudició pel que fa a la realitat familiar, de fomentar la vocació dels cònjuges amb 

diversos mitjans pastorals: la predicació de la paraula de Déu, el culte litúrgic o altres ajuts espirituals en llur vida conjugal i familiar, enfortir-

los pacientment i humana en les dificultats i confortar-los en la caritat a fi que es formin famílies radiants.  

Les distintes obres, principalment les associacions de famílies, s’esforçaran a confirmar, amb la doctrina i l’acció, els joves i els mateixos 

cònjuges, principalment els casats de nou, i a formar-los per a la vida familiar, social i apostòlica. 

Finalment, que els cònjuges mateixos, fets a imatge del Déu viu i constituïts en un veritable ordre de persones, estiguin units amb afecte 

igual, mentalitat pariona i recíproca santedat, a fi que, havent seguit Crist, principi de la vida, en els goigs i sacrificis de llur vocació, per mitjà 

de llur fidel amor esdevinguin testimonis d’aquell misteri de dilecció que el Senyor revelà al món amb la seva mort i resurrecció. 
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Hem conegut des del ressò als mitjans de comunicació 
l’encàrrec als joves del Papa Francesc: “feu enrenou a 
les diòcesis”. 

Aquesta nova secció del butlletí anirà recollint allò en 
què el Papa ens proposa fer enrenou, soroll, embolic… 

Ja als joves argentins els deia: 

“Quisiera decir una cosa: ¿qué es lo que espero como 
consecuencia de la Jornada de la Juventud? Espero lío. 
Que acá adentro va a haber lío, va a haber. Que acá en 
Río va a haber lío, va a haber. Pero quiero lío en las 
diócesis, quiero que se salga afuera… Quiero que la 
Iglesia salga a la calle, quiero que nos defendamos de 
todo lo que sea mundanidad, de lo que sea instalación, 
de lo que sea comodidad, de lo que sea clericalismo, de 
lo que sea estar encerrados en nosotros mismos. 

Por favor, no licuen la fe en Jesucristo. Hay licuado de 
naranja, hay licuado de manzana, hay licuado de 
banana, pero, por favor, no tomen licuado de fe. La fe es 
entera, no se licua. Es la fe en Jesús. Es la fe en el Hijo 
de Dios hecho hombre, que me amó y murió por mí. 
Entonces: Hagan lío; cuiden los extremos del pueblo, 
que son los ancianos y los jóvenes; no se dejen excluir, y 
que no excluyan a los ancianos. No licuen la fe en 
Jesucristo. Las bienaventuranzas. ¿Qué tenemos que 

“Vull enrenou a les diòcesis” (Papa Francesc a JMJ Rio 2013). 
hacer, Padre? Mira, lee las bienaventuranzas que te van a 
venir bien. Y si querés saber qué cosa práctica tenés que 
hacer, lee Mateo 25, que es el protocolo con el cual nos 
van a juzgar. Con esas dos cosas tienen el programa de 
acción: Las bienaventuranzas y Mateo 25. No necesitan 

leer otra cosa.” 
ENCUENTRO CON LOS JÓVENES ARGENTINOS EN LA CATEDRAL 
DE SAN SEBASTIÁN. Jueves 25 de julio de 2013 

Per ampliar el que ens diu el Papa val la pena llegir el que 
ell ens aconsella, de què parla Mt 25? 

Hi ha les paràboles de les deu verges i la dels talents que 
podríem resumir, la primera, amb estar atents al Senyor i, 
la segona, en posar el que Déu ens ha donat al servei dels 
altres, fent-ho rendir al màxim de les pròpies possibilitats. 

Finalment hi ha el judici final, resumim-lo: “Veniu, 
beneïts del meu Pare, rebeu en herència el Regne que ell 
us tenia preparat des de la creació del món. Perquè tenia 
fam, i em donàreu menjar; tenia set, i em donàreu beure; 
era foraster, i em vau acollir;anava despullat, i em vau 
vestir; estava malalt, i em vau visitar; era a la presó, i 
vinguéreu a veure'm.” (Mt 25, 34-36) 
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