
 

El Sínode extraordinari sobre la família. 

De la Relatio Synodi: 

Comencem una incursió a la Relatio Synodi. 

Al primer punt de la relatio es fa aquesta afirmació: cal que 
la família es redescobreixi com a subjecte 
imprescindible per a la nova evangelització. A l’anterior 
butlletí reflexionàvem sobre la necessària col·laboració 
entre el ministeri de l’ordre i el del matrimoni. Ara hi tornem, 
la família subjecte imprescindible per a la nova 
evangelització. Permeteu-nos portar a la vostra 
consideració unes paraules de Sant Joan Pau II a 
Christifideles Laicci n.64: Els fidels laics han de sentir-se 
part viva i responsable de la nova evangelització, cridats 
com estan a anunciar i a viure l'Evangeli en el servei als 
valors i a les exigències de les persones i de la societat. I, el 
Papa Francesc a Evangeliï Gaudium n.102 constata alguns 
problemes quant a la participació dels laics: “En algunos 
casos no se formaron para asumir responsabilidades 
importantes, en otros por no encontrar espacio en sus 
Iglesias particulares para poder expresarse y actuar, a raíz 
de un excesivo clericalismo que los mantiene al margen de 
las decisiones.” Interessant també és l’anàlisi que fa de la 
presència de la dona a l’Església, al n.103 diu “Pero todavía 
es necesario ampliar los espacios para una presencia 
femenina más incisiva en la Iglesia. Porque «el genio 
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Racó de les virtuts: la pau. 

“La pau sigui amb tots vosaltres”. Aquestes paraules 
que va dir Jesús als seus deixebles ara ressonen en 
cadascú de nosaltres. Sembla que quan hi ha una mica 
d’enrenou a casa perquè hi ha petits i tot està amunt i avall, 
o quan els adolescents rebels planten cara als seus pares, 
tenim la sensació que no pot haver-hi pau a casa nostra. 
Ara bé, qualsevol d’aquestes circumstàncies, vistes des de 
la fe, esdevenen una ocasió de creixement que ens brinda 
Déu per enfortir aquesta pau que tant enyorem. 

Com fomentar en la nostra família aquesta virtut tan 
necessària? Primer l’hem de tenir en abundància els pares, 
ja que no podem donar allò que no posseïm. Per tenir molta 
pau l’hem de demanar a Déu amb insistència, i inculcar en 
els nostre fills l’hàbit de demanar a Jesús aquesta virtut tan 
preuada, tant si les coses es presenten bé com si no. Els 
hem d’ajudar a que trobin un equilibri: les coses no són tan 
dolentes com les pinten, ni tan bones que no hi hagi res per 
millorar. Són reflexions que poden ajudar-nos com a pares 
en l’educació dels fills tan difícil i urgent. No els podem 
deixar de la mà de Déu, els hem d’acompanyar en les 
diferents etapes de la seva vida i pregar molt per ells. 

Vida de Família. 

X pregar en família. 

FES-ME INSTRUMENT DE LA TEVA PAU. 

Senyor, feu de mi un instrument de pau. 

Que on hi hagi odi, hi posi l’amor. 
On hi hagi ofensa, hi posi el perdó. 
On hi hagi discòrdia, hi posi la unió. 
On hi hagi error, hi posi la veritat. 

On hi hagi dubte, hi posi la fe. 
On hi hagi desesperació, hi posi l'esperança. 

On hi hagi tenebres, hi posi la llum. 
On hi hagi tristesa, hi posi l'alegria. 

Oh Mestre, 
feu que jo vulgui més aviat consolar que ser consolat, 

comprendre que ser comprès, 
estimar que ser estimat. 

Perquè és donant que es rep, 
oblidant que es troba, 

perdonant que s’és perdonat, 
i morint que es ressuscita a la vida eterna 

 
(Oració inspirada en sant Francesc d'Assís) 
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femenino es necesario en todas las expresiones de la vida 
social; por ello, se ha de garantizar la presencia de las 
mujeres también en el ámbito laboral» y en los diversos 
lugares donde se toman las decisiones importantes, tanto 
en la Iglesia como en las estructuras sociales.” 

Volem reflexionar sobre aquest desafiament que el Papa 
Francesc posa a la nostra consideració. I ho comencem 
fent-nos algunes preguntes, ¿Veiem les famílies com a 
subjecte imprescindible per a la nova evangelització? 
Procurem la seva formació? Els donem espai a les nostres 
parròquies? Escoltem el que la família ha de dir? Creem 
espais formatius per a la família? Aprofundim en la 
espiritualitat familiar? 

Quin repte per a l’Església, obrir-la definitivament als laics, 
homes i dones. I si ho fem obrint-la als esposos alhora 
l’hem obert a homes i dones. Convidem a aquells que 
puguin acompanyar els joves esposos que encara 
demanen el Sagrament del Matrimoni, que així els preparin 
a ser els guies d’altres esposos. Obrim les parròquies a 
aquestes noves iniciatives que ens demana els Sant Pare. 

No tinguem por, fem cas del que apunta el Papa Francesc 
siguem una església en sortida (cf. EG n. 20 ss), sense por 
a prendre mal, formem els apòstols propiciant l’encontre 
personal amb Crist (cf. EG n. 3). 

 

“esta es la gran misión de la familia: dejar sitio a Jesús que viene, acoger a Jesús en la familia, en la persona de los 
hijos, del marido, de la esposa, de los abuelos... Jesús está allí. Acogerlo allí, para que crezca espiritualmente en esa 

familia.” (feu clic sobre el text per accedir de l’audiència del dimecres 17/12/2014) 
 

Música 
X 

Pensar 
Clica al Pentagrama 
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