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El matrimoni i la família en el món d’avui 

El benestar de la persona i de la societat humana i 
cristiana es connecta estretament amb la prosperitat de 
la comunitat conjugal i familiar. Per això els cristians, 
juntament amb tots els qui tenen en gran estima la 
mateixa comunitat, frueixen sincerament pels variats 
recursos amb què avui els homes progressen amb vista 
a fomentar aquesta comunitat d’amor i a respectar la 
vida, i amb els quals els cònjuges i els pares són 
ajudats en llur excelsa funció. D’on, a més a més, 
esperen millors beneficis i s’afanyen a promoure’ls. 

Foment de la dignitat del matrimoni i la família.  

Breu  reflexió  per  ajudar a  treballar  el  text  proposat . 

La primera qüestió que ens planteja aquest text del 
Concili sobre el benestar de la persona ens suggereix 
algunes qüestions sempre actuals: ¿és cert que el 
benestar de la persona i la societat està connectat amb 
la prosperitat de la comunitat familiar?, ¿hom pot 
afirmar que si la comunitat familiar esdevé un entorn 
feliç també la persona serà feliç? El benestar, la felicitat 
¿no van lligats amb el creixement econòmic? 

Certament, el benestar econòmic ajuda al benestar de 
la família i aquest al de la persona. Però, els qui hem 
viscut moments de la història on la disponibilitat 
econòmica era escassa, just arribava a cobrir les 
necessitats més elementals, hem experimentat que en 
l’economia no rau la felicitat. Aquesta està en l’amor, la 
donació gratuïta a l’altre: l’espòs a l’esposa, ambdós 
als fills, la família a altres famílies i així a mena de 
cercles a tota la societat. En conseqüència, és certa 
l’afirmació que el benestar de la persona rau en la 
prosperitat de la comunitat conjugal. 

Quan els esposos prosperen en el seu amor aquest 
arriba als fills i, el de la família a altres famílies i a tota 
la societat. 

Què impedeix aquesta prosperitat conjugal? En alguns 

Ara bé, la dignitat d’aquesta institució no rellueix arreu 
amb la mateixa claredat, com sigui que és enfosquida 
per la poligàmia, per la pesta del divorci, per l’anomenat 
amor lliure i per altres deformacions; a més a més, 
l’amor nupcial és profanat més sovint per l’egoisme, 
l’hedonisme i els usos il·lícits contra la generació. A més 
a més, les actuals condicions econòmiques, 
sociopsicològiques i civils introdueixen en la família 
pertorbacions no pas lleus. Finalment, en certes parts 
del món s’observen, no sense sol·licitud, els problemes 
sorgits de l’increment demogràfic. Amb totes les quals 
coses les consciències són angoixades. No obstant 
això, la força i el vigor de la institució matrimonial i 
familiar es palesen també pel fet que els profunds 
canvis de la societat actual, no obstant les dificultats que 
en provenen, manifesten molt sovint, de variades 
maneres, l’índole veritable d’aquesta institució. 

Per aquesta raó, el Concili, fent llum més clara sobre 
alguns capítols de la doctrina de l’Església, pretén 
il·luminar i confortar els cristians i tots els homes que 
s’esforcen a defensar i promoure la dignitat nativa de 
l’estat matrimonial i el seu eximi valor sagrat. 

casos ho diu aquest text: a la nostra societat tenim amor 
lliure, divorci, hedonisme, egoisme, usos il·lícits contra la 
generació, i, fins i tot fa referència a la crisi econòmica. 

¿Com podem, nosaltres, defensar i promoure la dignitat 
nativa de l’estat matrimonial i el seu valor sagrat? 

Amb la nostra fidelitat conjugal, que va des dels
pensaments als fets “Tothom qui mira la dona de l'altre 
amb desig de posseir-la, ja ha comes adulteri amb ella en 
el seu cor” (Mt 5, 28) 

El reconeixement de la mateixa dignitat de l’home i la 
dona “Aquesta sí que és os dels meus ossos i carn de la 
meva carn!” (Gn 2, 23) Valorant la promoció professional
el treball a casa o fora de casa, fent comunes les tasques 
pròpies de la llar, la gestió econòmica, l’educació dels 
fills... 
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