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Setmana de la Família i la Vida
Xavier Novell, bisbe de Solsona

Cada any, les diòcesis amb seu a Catalunya, celebren, els
primers deu dies de març, la Setmana de la Família i la
Vida. Enguany, el lema d'aquesta setmana és “L’Evangeli
de la família: Joia per al món”. Cal proclamar l’amor familiar com a font d'alegria i estímul per a estimar tothom,
per a compartir il·lusions i neguits i per a obrir-se al món.
El papa Francesc, en l’Exhortació Amoris Laetitia, descriu què és estimar i com cal viure l'amor en la vida conjugal i familiar. La joia de l’amor es viu quan es treballa
per la comunió familiar, tot superant els entrebancs
causats per les limitacions de cada membre. Estimar
comporta esforçar-se a comprendre l’altre, acceptar-lo
tal com és i valorar les coses petites de cada dia. L'ideal
de l’amor i de la vida familiar és donar-se com Jesús i
crear una comunitat d'amor i servei a imitació de la família de Natzaret.
Tots estem preocupats pels valors que guien la nostra
societat actual i que influeixen negativament en la vida
familiar.
Observem amb inquietud com es dóna més importància
al projecte personal, laboral o professional que al projecte matrimonial i familiar. Això limita la creació d'un
projecte comú i el compromís familiar. Això procura una
experiència d'amor dèbil i superficial sobre la qual no
és possible crear el clima propici per a tenir fills i educar-los adequadament.
Observem també amb preocupació la immediatesa i la
provisionalitat que impregna i contamina el ritme de vida.
Vivint així, falta temps i espai per al diàleg profund i gratificant, per al silenci i el diàleg amb Déu. ¿Com pot créixer
una nova generació sana i capaç de fer possible un món

millor si a casa no hi ha un clima seré i ric en comunicació
interpersonal? Si a casa no s'aprèn a escoltar Déu?
Ens alarma la insistència de tants en els nous models de
família, massa sovint segellats més per l'egoisme de qui
vol ser progenitor al preu que sigui que no pas per l'obertura a un amor generós i servicial que s'obre esperançat
al do de la vida concebuda de l'amor entre marit i muller.
L'Església custodia una proposta atractiva i esperançadora: l’amor viscut en família, viscut com a recerca del
bé dels altres. És aquest tresor urgent i necessari per a
tothom el que oferim a aquells matrimonis i famílies que
es troben amb dificultats a causa de la confusió i la desorientació que ens envolta.
Aquesta setmana és penyora de la Trobada Mundial de
les Famílies, que tindrà lloc a Dublín, del 21 al 26 del mes
d’agost. Es tracta d'un gran encontre de famílies amb el
papa Francesc. La proximitat i l'atractiu d'un país com Irlanda qui sap si facilitarà que algunes famílies us animeu
a participar-hi.
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