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La bellesa de la família i el matrimoni. 

La nostra reflexió tindrà sempre present la bellesa de la família i del matrimoni, la grandesa d'aquesta 
realitat humana, tan senzilla i alhora tan rica, plena d'alegries i esperances, de fatigues i sofriments, com 
tota la vida. Tractarem d'aprofundir en la teologia de la família, i en la pastoral que hem d'emprendre en les 
condicions actuals. Fem-ho amb profunditat i sense caure en la casuística, perquè això faria reduir 
inevitablement el nivell del nostre treball. Avui, la família és menyspreada, és maltractada, i el que se'ns 
demana és reconèixer la bellesa, autèntic i bo que és formar una família, ser família avui; l'indispensable 
que és això per a la vida del món, per al futur de la humanitat. Se'ns demana que posem en valor el pla 
lluminós de Déu sobre la família, i ajudem als cònjuges a viure’l amb alegria en la seva vida, acompanyant-
los en les seves dificultats, amb una pastoral intel·ligent, animosa i plena d'amor. 

Jueves 20 de febrero de 2014 CONSISTORIO EXTRAORDINARIO, PALABRAS DEL SANTO PADRE 
FRANCISCO, Aula Nueva del Sínodo, (en el document digital feu clic aquí per veure el discurs íntegre) 

El dret primer que possibilita altres és el dret a la vida. 

Nosaltres ho sabem, la vida humana és sagrada i inviolable. Tot dret civil es basa en el reconeixement 
del primer i fonamental dret, el de la vida, que no està subordinat a cap condició, ni qualitativa, ni 
econòmica, ni de bon tros ideològica. «Així com el manament de "no matar" posa un límit clar per 
assegurar el valor de la vida humana, avui hem de dir "no a una economia de l'exclusió i la desigualtat". 
Aquesta economia mata ... Es considera l'ésser humà en si mateix com un bé de consum, que es pot usar 
i després tirar. Hem donat inici a la cultura del "descart" que, a més, es promou» ( Exhort. ap. Evangelii 
gaudium, 53 ). I així es descarta també la vida. 

Cal, per tant, ratificar una ferma oposició a tot atemptat directe contra la vida, especialment innocent i 
indefensa; i el nasciturus en el si matern és l'innocent per antonomàsia. 

A qui és cristià li correspon sempre aquest testimoni evangèlic: protegir la vida amb valor i amor en totes 
les seves fases. Us animo a fer-ho sempre amb l'estil de la proximitat, de la proximitat: que cada dona se 
senti considerada com a persona, escoltada, acollida, acompanyada. 

 

La família cèl·lula bàsica de la societat. 

(...) en l'àmbit de la pastoral ordinària, vull focalitzar la vostra atenció en la família, 
«cèl·lula bàsica de la societat», «lloc on s'aprèn a conviure en la diferència, a 
pertànyer a altres, i on els pares transmeten la fe als seus fills» (Evangelii gaudium, 
66). Avui, en canvi, el matrimoni és considerat sovint una forma de gratificació 
afectiva que es pot constituir de qualsevol manera i modificar segons la sensibilitat de 
cadascú (cf. ibíd.). Malauradament, aquesta visió influeix també en la mentalitat dels 
cristians, facilitant el recurs al divorci o a la separació de fet. Els pastors estan cridats  

a preguntar-se com ajudar els qui viuen en aquesta situació, per tal que no se sentin exclosos de la 
misericòrdia de Déu, de l'amor fratern dels altres cristians i de la sol·licitud de l'Església per la seva salvació; 
com ajudar-los a que no abandonin la fe i eduquin els seus fills en la plenitud de l'experiència cristiana. 

Viernes 7 de febrero de 2014; A LOS OBISPOS DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL DE POLONIA EN VISITA "AD 

LIMINA APOSTOLORUM. (en el document digital feu clic aquí per veure el discurs íntegre) 
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