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La vocació de la família
Xavier Novell, bisbe de Solsona

El Papa, després de presentar el fonament bíblic de l’amor
i de la família i els desafiaments que la família viu avui,
proposa descobrir la vocació cristiana de la família (cap.
III, núm. 58-88). Ho fa recollint “una síntesi de l’ensenyament de l’Església sobre el matrimoni i la família” (AL 60),
emmarcant-la en el cor de la fe cristiana, en el primer
anunci. El Sant Pare mostra que “el nostre ensenyament
sobre el matrimoni i la família no pot deixar d’inspirar-se
i de transfigurar-se a la llum d’aquest anunci d’amor i tendresa, per a no convertir-se en una mera defensa d’una
doctrina freda i sense vida” (AL 59). És importantíssim,
doncs, llegir aquest capítol i aprofundir en els documents
que cita (el trobareu com sempre penjat a la web).
En el nostre cas, el perill no és la defensa del matrimoni i
la família cristiana enfront d’una cultura hostil. Avui els
catòlics correm el risc de sucumbir a la comprensió falsificada que els mitjans de comunicació fan de les propostes
cristianes. Massa sovint la nostra societat presenta la família i el matrimoni negativament: la carcassa institucional que limita la llibertat de les persones, a causa de la
insistència en la indissolubilitat del matrimoni; el mecanisme per a consagrar les diferències entre els homes i les
dones, ja que càrrega a la dona la responsabilitat de la cura
dels fills; la moral que valora negativament la sexualitat,
ja que només la justifica per a tenir fills; les prohibicions
que coarten els drets personals, ja que neguen la possibilitat de l’avortament. Vosaltres mateixos, bombardejats
sovint per tot aquest conjunt de falsedats, teniu el perill
d’acabar acceptant el prejudici que l’Església imposa el
jou de la família i el matrimoni a les persones. Realment,
allò que la doctrina de l’Església proposa i ofereix és el do
extraordinari de l’evangeli de la família: la vocació matrimonial i familiar com el camí cap a una vida plena i feliç.
La lectura d’aquest capítol pot ser una primera passa per

alliberar-nos de tots aquests prejudicis i per conèixer la
veritat, bellesa i bondat de la família i el matrimoni.
A vegades, però, ens costa posar-nos a llegir i, a més, una
imatge val més que mil paraules. Per això, us proposo que
assistiu a la Jornada de Famílies Cristianes del dia 26 de
març a la Sagrada Família de Barcelona. Us ho proposo avui,
perquè aquesta setmana finalitza el termini d’inscripció.
L’assistència a aquesta jornada val més que totes les paraules i reflexions que puguem fer, ja que serà una ocasió
per a veure en directe la bellesa de la família cristiana.
Que bonic seria anar-hi amb els fills i els néts!
La Delegació de Pastoral Familiar organitza autocars
i les inscripcions es poden fer: a la pròpia parròquia i a
pastoralfamiliar@bisbatsolsona.cat / 669 689 746.
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