Glossa

Fecunditat ampliada (II)
Xavier Novell, bisbe de Solsona

El meu darrer comentari al capítol V de l’Amoris Laetitia
té relació amb l’apertura de la família als més pobres (AL
181-184). Ho faig el dia que fa un any vivia el Jubileu de les
persones socialment excloses a Roma i a les vigílies de I Jornada Mundial dels Pobres, convocada pel Sant Pare, com a
fruit d’aquell Jubileu i de l’Any Sant de la Misericòrdia.
El Papa afirma que “convé també recordar que la procreació o l’adopció no són les úniques maneres de viure la
fecunditat de l’amor. [...] La família no ha de pensar en si
mateixa com un recinte cridat a protegir-se de la societat. No es queda a l’espera, sinó que surt de si mateixa en
la recerca solidària” (AL 181). Recorda a totes les famílies que la dinàmica de l’amor les ha d’obrir al seu entorn,
amb normalitat i naturalitat (AL 182,) i les ha de cridar “a
guarir les ferides dels abandonats, a instaurar la cultura
del trobament, a lluitar per la justícia” (AL 183).
El Sant Pare ha traduït en una proposta concreta aquesta invitació: “A la llum del ‘Jubileu de les persones socialment excloses’ [...] vaig intuir que, com un altre signe
concret d’aquest Any Sant extraordinari, se celebri a
tota l’Església, el XXXIII diumenge del Temps Ordinari,
la Jornada Mundial dels Pobres. [...] Serà una Jornada que
ajudarà les comunitats i cada batejat a reflexionar com la
pobresa es troba en el cor de l’Evangeli [...] Aquesta Jornada constituirà també una genuïna forma de nova evangelització” (Carta apostòlica Misericordia et Misera, 21).
La primera edició d’aquesta jornada serà el diumenge 19
de novembre. El Papa n’estimula la seva celebració a través d’un missatge que convida cada realitat eclesial "a organitzar moments diferents d'encontre i amistat, de solidaritat i d'ajuda concreta", així com de pregària en comú
(Missatge de la JMPobres, 7). Per aquest motiu, he plante-

jat a Càritas i als rectors de les parròquies una proposta
d'activitats parroquials per a invitar-hi tots els usuaris de
Càritas junt amb tots els fidels de la parròquia —una vetlla
de pregària, una eucaristia parroquial i un dinar fratern—.
Cada parròquia pot organitzar-se com cregui més convenient i sempre resta la possibilitat que cada família
respongui personalment a la crida del Papa: “En aquest
diumenge, si en el nostre veïnat hi viuen pobres que demanen protecció i ajuda, acostem-nos-hi: serà el moment
propici per a trobar el Déu que busquem. D’acord amb
l’ensenyament de l’Escriptura (cf. Gn 18,3-5; Hb 13,2),
asseguem-los a la nostra taula com a convidats d’honor”
(Missatge JMpobres, 7).
Jo viuré la Jornada, viatjant amb el meu cotxe cap a Roma,
junt amb tres pobres, i participant a les activitats que
promou el mateix Sant Pare. Ens hi han convidat els responsables del projecte Fratello a causa de la nostra significativa participació en aquell Jubileu avui fa un any.
Com sempre, us animo a llegir els textos que cito i que
trobareu a la pàgina web: sobretot els números de l’Amoris Laetitia i, més encara, el missatge del Papa per a la
primera Jornada Mundial dels Pobres.
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