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PREGUNTES PER AL GRUP FAMILIAR I LA COMUNITAT 

1. Quines són les necessitats més urgents de la nostra 

comunitat? 

2. Què podem fer en benefici dels necessitats? 

3. Quines famílies podem ajudar? Com? 

 

 

G. Un compromís amb la vida familiar i social 

 

 

H. Oracions espontànies. Pare Nostre 

 

 

I. Cant final 
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43. La mateixa experiència de comunió i participació que ha de 

caracteritzar la vida diària de la família, constitueix la seva 

primera i fonamental aportació a la societat. Les relacions 

entre els membres de la comunitat familiar estan inspirades i 

guiades per la llei de la “gratuïtat” que, respectant i afavorint 

en tots i cada un la dignitat personal com únic títol de valor, es 

fa acolliment cordial, encontre i diàleg, disponibilitat 

desinteressada, servei generós i solidaritat profunda. 

[Familiaris consortio, 42-43] 

 

 

F. Preguntes per al diàleg en parella i en grup 

 

PREGUNTES PER A LA PARELLA 

1. Quins valors aprenen els nostres nens de la nostra manera 

de viure? 

2. Quina atenció presta la nostra família a la vida social? 

3. Quina ajuda podríem enviar als pobres i necessitats? 
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Índex de les catequesis 

 

1. El secret de Natzaret 

 

2. La família engendra la vida 

3. La família viu la prova 

4. La família, ànima de la societat 

 

5. El treball i la festa en la família 

6. El treball com a recurs per a la família 

7. El treball com a desafiament per a la família 

 

8. La festa, temps per a la família 

9. La festa, temps per al Senyor 

10. La festa, temps per a la comunitat 
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4. LA FAMÍLIA, ÀNIMA DE LA SOCIETAT 

 

 

A. Cant i salutació inicial 

 

B. Invocació de l'Esperit Sant 

 

C. Lectura de la Paraula de Déu 

 

43 Ja sabeu que es va dir: Estima els altres, però no estimis els enemics. 44 

Doncs jo us dic: Estimeu els vostres enemics, pregueu pels qui us 

persegueixen. 45 Així sereu fills del vostre Pare del cel, que fa sortir el sol 

sobre bons i dolents i fa ploure sobre justos i injustos. 46 Perquè, si estimeu 

els qui us estimen, quina recompensa mereixeu? ¿No fan el mateix els 

publicans? 47 I, si només saludeu els vostres germans, què feu 

d'extraordinari? ¿No fan el mateix els pagans? 48 Sigueu perfectes com ho 

és el vostre Pare celestial.1 Mireu de no fer el que Déu vol només perquè la 

gent us vegi, ja que així no tindríeu cap recompensa del vostre Pare del 

cel. 2 Per tant, quan facis almoina, no ho anunciïs a toc de trompeta, com 
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E. Ensenyament del Magisteri 

 

La família aporta a la societat un regal, fruit preciós de l’amor gratuït que es 

vesteix amb la roba de la benignitat, bondat, servei, desinterès, i la mútua 

estima. D'altra banda, tal com es mostra en el següent passatge de la 

Familiaris Consortio, l’ensenyament magisterial sempre ha intentat de 

posar en relleu el fet que la família, a més de l'escola dels afectes, també 

es deixa conèixer com a "primera escola de virtuts socials". Té, 

efectivament, una dimensió pública específica i original, que influeix de 

manera positiva en el bon funcionament de la societat i en l'estabilitat dels 

vincles socials. 

 

El paper social de la família 

 

42. La família té vincles vitals i orgànics amb la societat, car 

constitueix el seu fonament i aliment ininterromput per mitjà de 

la seva funció de servei a la vida. En efecte, de la família 

neixen els ciutadans, i aquests troben en ella la primera escola 

d’aquestes virtuts socials, que són l’ànima de la vida i el 

desenrotllament de la mateixa societat. Així la família, en virtut 

de la seva naturalesa i vocació, lluny de recloure’s en ella 

mateixa, s’obre a les altres famílies i a la societat, acomplint la 

seva funció social. 
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O bé, adopten un nen que no té família, ajuden a mantenir el 

caliu familiar llà on només hi ha el pare o la mare, s'uneixen 

per a donar suport a d’altres famílies enmig de les grans 

dificultats d’avui dia, ensenyen als fills el suport mutu amb els 

que són diferents de raça, idioma, cultura i religió. És així que 

el món es fa més bell i habitable per a tots i que la qualitat de 

vida hi guanya en benefici de la societat sencera. 

No és casualitat que el text de l'Evangeli, després de la crida a 

la perfecció, tracta de l'almoina, que en temps antics, en una 

economia de subsistència, era una mitjà per a redistribuir els 

recursos, una pràctica de justícia social. Jesús ens exhorta a 

no buscar el reconeixement dels altres, utilitzant als pobres per 

guanyar prestigi, sinó d’actuar en secret. En el cor secret de la 

trobada amb Déu confirma la seva identitat de fill, semblant al 

Pare; una meta alta, aparentment inabastable, que la vida 

familiar, però, ens posa més a l’abast. 
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fan els hipòcrites a les sinagogues i pels carrers, perquè tothom els alabi. 

Us asseguro que ja tenen la seva recompensa. 3 En canvi, tu, quan facis 

almoina, mira que la mà esquerra no sàpiga què fa la dreta, 4 perquè el teu 

gest quedi amagat, i el teu Pare, que veu el que és amagat, t'ho 

recompensarà. (Mt 5,43-48. 6,1-4)  

 

 

D. Catequesi bíblica 

1. Ja sabeu que es va dir... Doncs jo us dic.  Per què educar 

als nostres fills en la generositat, l'hospitalitat, la gratitud, el 

servei, la solidaritat, la pau, i totes les virtuts socials que són 

tan importants per a la qualitat humana de llur viure? Quin és 

el benefici que en treuen? Potser no hagi creixement de 

riquesa, de prestigi, de seguretat. No obstant això, és només 

mitjançant el cultiu d’aquestes virtuts que els homes tenen un 

futur en la terra. Creixen gràcies a la perseverança d'aquells 

que, com a pares, educen les noves generacions per al bé. El 

missatge cristià ens anima a quelcom de més gran, més bell, 

més arriscat i més prometedor: la humanitat de la família, 

gràcies a aquesta espurna divina present en ella —i que no 

obstant ha llevat el pecat—, pot renovar la societat d'acord 
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amb el designi del seu Creador. L'amor diví insta pel camí de 

l’amor de l'enemic, de la donació a l'estranger, de la 

generositat més enllà del que és degut. La família participa de 

la superabundant generositat del nostre Déu: és per això que 

hi pot veure més enllà i viure una alegria més gran, una 

esperança més forta, un coratge més valerós en les seves 

decisions. 

Moltes de les paraules de Jesús que reporten els Evangelis 

il·luminen la vida familiar. Després de tot, la seva saviesa 

sobre la vida humana ha crescut gràcies a l'ambient familiar en 

què ha passat la major part de la seva existència: allí va 

conèixer el divers món dels afectes, va experimentat el caliu, 

la tendresa, el perdó, la generositat i l’entrega. En la seva 

família va constatar que és millor donar abans que no prendre, 

perdonar en lloc de revenjar-se, oferir més que no retenir, 

gastar-se sense estalviar la pròpia vida. L'anunci del Regne 

que prové de Jesús neix del pregon de la seva experiència 

directa de família, penetra totes les relacions tot partint de la 

seva família, abocant-hi una nova llum i ampliant-les més enllà 

dels confins de l'antiga llei. Jesús ens convida a superar una 

visió egoista dels lligams familiars i socials, a ampliar els 
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nostres. Entre pares i fills, entre marit i muller, el bé augmenta 

en la mesura en què la família s’obre a la societat, prestant 

atenció i ajuda a les necessitats d’altri. D'aquesta manera, la 

família adquireix raons importants per dur a terme la seva 

funció social, convertint-se en el fonament i el principal recurs 

de la societat. La capacitat d'estimar adquirida sovint excedeix 

les necessitats de la família pròpia. La parella es posa a 

disposició i al servei de l'educació d'altres nens, talment com 

dels propis: d'aquesta manera els pares esdevenen pare i 

mare de molts. 

“Sigueu perfectes com ho és el vostre Pare celestial”: la 

perfecció que agombola les famílies amb el Pare del cel és 

aquell "plus" de vida que s’ofereix quan hom va més enllà del 

nucli familiar, un signe de l'amor superabundant que Déu 

vessa sobre les seves criatures. 

Moltes famílies obren la porta de casa sea a l’acolliment, 

prenen cura de l'angoixa i la pobresa del proisme, o 

simplement truquen a la porta del costat per preguntar si algú 

necessita ajuda, donen roba encara en bones condicions, 

acullen els companys de classe dels fills per a fer els deures... 
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o germana... En una família, però, si hom estima, desitgem 

sincerament el bé d'altres, patim quan algú està malalt, 

malgrat que sapiguem que s’ha portat com un "enemic", 

preguem pels qui ens han ofès, estem disposats a renunciar a 

les coses pròpies només per fer feliços els altres, i entenem 

que la vida és bonica quan es gasta en benefici seu. 

La família constitueix la "cèl·lula primera i vital de la societat" 

(FC 42), perquè hi aprenem la importància de la relació amb 

els altres. En la família observem que la força dels afectes no 

pot limitar-se a un "entre nosaltres", sinó que està destinada a 

un horitzó més ampli de la vida social. Viscuts només dins del 

petit nucli familiar, els afectes llangueixen i, en comptes 

d'ampliar l'alè de la família, l’acaben ofegant. El que dóna 

vitalitat a la família és l'apertura de relacions i l’extensió 

d’afectes, que d'una altra manera empresonen la gent en 

gàbies mortificants! 

3. El teu Pare... veu el que és amagat.  La custòdia dels 

lligams de l'afecte familiar és la millor garantia quan s’és 

amable i generós amb les altres famílies, atents a les seves 

ferides, als problemes dels seus fills en tant que diferents dels 
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afectes més enllà de l'estret cercle de la pròpia família, per a 

esdevenir llevat de justícia per a la vida social. 

La família és la primera escola dels afectes, el bressol de la 

vida humana, on el mal pot ser desafiat i vençut. La família és 

una font preciosa de bondat per a la societat. És la llavor de la 

qual han de néixer altres famílies destinades a millorar el món. 

Però pot succeir que els lligams familiars impedeixin el 

desenvolupament de la funció social dels afectes. Això passa 

quan la pròpia família segresta energia i recursos, tancant-se 

dins la lògica del guany familiar que no deixa cap llegat per al 

futur de la societat. 

Jesús vol alliberar la parella i la família de la temptació de 

replegar-se en si mateixos: "Si estimeu els qui us estimen... si 

només saludeu els vostres germans, què feu d'extraordinari?". 

Amb paraules revolucionàries, Jesús recorda als seus oients 

l’“antiga” semblança amb Déu, convidant-los a dedicar-se als 

altres segons l'estil diví, més enllà de les pors i temors, més 

enllà dels càlculs i les garanties d’un benefici propi. 

Tot meravellant el qui l’escolta, Jesús ensenya com és 

possible de ser fills a semblança del Pare. Ell se sostreu de 
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l'apatia de la resignació i de l'egoisme i amb força ens diu que 

estimar els nostres enemics i pregar pels qui ens persegueixen 

és al nostre abast, que podem eradicar la violència del nostre 

cor, perdonar les ofenses, que la nostra generositat pot 

superar la lògica econòmica del simple intercanvi. 

2. Sereu fills del vostre Pare del cel. Jesús demana aquest 

estil de vida tan singular i revela així que els homes estan fets 

per a aquestes excel·lències. Confia en l'ensenyament que les 

famílies, per designi de Déu, són capaces d'oferir el camí del 

seu amor. 

En la família hom s’educa per a dir "gràcies" i "per favor", a ser 

generosos i disponibles, a prestar les coses pròpies, a atedre 

les necessitats i emocions dels altres, a considerar les 

penúries i dificultats dels qui ens envolten. En les petites 

accions de la vida quotidiana el fill aprèn a establir una bona 

relació amb els altres i a viure compartint. Promoure les virtuts 

personals és el primer pas per a educar les virtuts socials. En 

família s’ensenya els nens a deixar les seves joguines, a 

ajudar els seus companys d’escola, a demanar educadament, 

a no ofendre els qui són més febles, a ser generosos en els 
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favors. Per això els adults s'esforcen a donar exemple 

d’atenció, de dedicació, generositat, altruisme. Així la família 

es converteix en el primer lloc on s'aprèn el veritable sentit de 

la justícia, de la solidaritat, de la sobrietat, de la senzillesa, de 

l’honestedat, de la veracitat i de la rectitud, juntament amb una 

gran passió per la història de l'home i la polis. 

Els pares, com Josep i Maria, se sorprenen en veure els fills 

acarant de manera segura el món dels adults. Els nens de 

vegades es revelen com a mestres que sorprenen fins i tot els 

adults: “El van trobar al temple, assegut entre els mestres de 

la Llei, escoltant-los i fent-los preguntes. Tots els qui el sentien 

es meravellaven de la seva intel·ligència i de les seves 

respostes” (Lc 2,46-47). De la mateixa manera que la família 

de Natzaret, també cada família consigna a la societat, a 

través dels seus fills, la riquesa humana que ha viscut, inclosa 

la capacitat d'estimar els nostres enemics, de perdonar sense 

revenja, d’alegrar-se en els èxits dels altres, de donar més del 

que es demanava... 

També en la família hi ha divisions i fractures, també hi pot 

haver un enemic i l'enemic pot ser el cònjuge, pare, fill, germà 


