
 

El Sínode extraordinari sobre la família. 

De la quarta congregació general del Sínode: 

«Relación entre sacerdotes y familias, la familia cuna 
de las vocaciones. 

Los sacerdotes acompañan a las familias en todas las 
etapas más importantes de la vida, compartiendo sus 
alegrías y dificultades; las familias, a su vez, ayudan a 
los sacerdotes a vivir el celibato como afectividad plena, 
equilibrada, y no como una renuncia. Pero además, la 
familia fue definida como «cuna de las vocaciones», 
porque es en el seno de las paredes domésticas, en la 
oración vivida en común, donde surge frecuentemente la 
llamada al sacerdocio. 

Se subrayó el vínculo entre el bautismo y el matrimonio. 
Sin una iniciación cristiana seria y profunda el significado 
del sacramento conyugal se ve disminuido. De ahí, la 
observación de que el matrimonio cristiano no puede ser 
sólo una tradición cultural o una exigencia social. Debe 
entenderse como una decisión vocacional, emprendida 
con una preparación adecuada que no se puede 
improvisar durante pocos encuentros, sino que exige 
tiempo.» 

És interessant contemplar com estan de relacionats el 
sagraments, tots ells constitueixen un cos comú i cada 

Butlletí núm. 17 
Desembre 2014 

Sínode Família 2014 

Racó de les virtuts: ser agraïts. 

Els avis li van donar un conte i, de seguida, la mare li va 
preguntar al nen: “Què es diu?” El nen va contestar: “Gràcies!” 

Què important és aquesta lliçó pels petits i pels no tant petits! 
Valorar allò que se’ns dóna, l’esforç de cada persona per 
oferir-nos un detall, una paraula d’ànim, una estona del seu 
temps... 

Qui agraeix pensa en els altres. És una persona que es troba 
necessitada i que, de cop i volta, troba una altra que li ofereix 
allò que li manca: passa de l’ofuscació de la seva necessitat a 
l’alegria de veure algú que s’interessa per ell/a i li ho dóna; 
aquesta alegria el desborda i surt de tot cor: “gràcies!” 

Tant de bo que comencem a descobrir les necessitats dels 
altres. I és que no es pot ser agraït mirant només les nostres 
coses...  

I quan ens acostumem a ésser agraïts amb els demés, ens 
sortirà, gairebé d’una manera instintiva, ésser agraïts amb 
Déu. I és que qui agraeix Déu, pensa en Déu. 

Ser agraït no és només signe de bona educació. La persona 
agraïda guanya amistats sinceres, potencia la confiança i crea 
vincles de correspondència tot fent que al seu voltant tothom 
estigui atent a les necessitats dels altres.  

Ah! I l’agraïment no s’esgota amb el temps! 

Vida de Família. 

X pregar en família. 

JORNADA DE LA SAGRADA FAMÍLIA. 28/12/2014. 

Jesús, María y José, 
en vosotros contemplamos 

el esplendor del amor verdadero, 
a vosotros nos dirigimos con confianza. 

Sagrada Familia de Nazaret, 
haz que también nuestras familias 

sean lugares de comunión y cenáculos de oración, 
auténticas escuelas del Evangelio 
y pequeñas Iglesias domésticas. 

Sagrada Familia de Nazaret, 
que nunca más en las familias se vivan experiencias 

de violencia, cerrazón y división: 
que todo el que haya sido herido o escandalizado 

conozca pronto el consuelo y la sanación. 

Sagrada Familia de Nazaret, 
que el próximo Sínodo de los Obispos 
pueda despertar en todos la conciencia 

del carácter sagrado e inviolable de la familia, 
su belleza en el proyecto de Dios. 

Jesús, María y José, 
escuchad y atended nuestra súplica. Amén 
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part del cos es complementa. 

Així doncs pel baptisme hem nascut com a fills de Déu, 
membres de l’Església, amb el matrimoni un fill i una filla 
de Déu es consagren un a l’altre per estimar-se, amb 
fidelitat, tota la vida i aquesta comunitat d’amor fidel dóna 
molts fruits bons: el primer la felicitat dels esposos que ja 
no són dos sinó un i alhora la crida de nous éssers 
humans a la vida; els quals inserits a l’església 
domèstica –la família cristiana– esdevindran nous fills de 
Déu pel sagrament del baptisme. 

Quan els esposos vivim la nostra vocació a l’amor mirant 
vers Déu, tot per la seva glòria, i podem anar dient amb 
Jesucrist: la meva voluntat és fer la del meu Pare, estem 
suscitant un ambient familiar que és una petita església 
domèstica que esdevé bressol de vocacions, a la vida 
consagrada, al matrimoni o a l’orde. 

Conreem, doncs, a la nostra família la vocació universal 
de tot cristià: la santedat, i fem-ho en la forma concreta a 
la que Déu ens ha cridat, l’amor fidel al cònjuge. 

I, en aquesta fidelitat a la nostra vocació matrimonial 
podrem ser suport de les vocacions que Déu vulgui 
cridar a casa nostra i de les d’aquells que ens envolten, 
sacerdots o religiosos. 

Música 
X 

Pensar 
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