Glossa

Espiritualitat matrimonial i familiar
Xavier Novell, bisbe de Solsona

Amoris Laetitia acaba amb un capítol on ofereix a les famílies unes notes d’espiritualitat per a viure la seva relació amb Déu en l’esponsalitat i la vida de família.
El Papa proposa quatre notes:
1. “L’espiritualitat matrimonial és una espiritualitat del
vincle habitat per l’amor diví” (AL 315). El cor de la vida
cristiana és la relació amb Déu Trinitat. Això, els esposos ho poden viure en el seu vincle matrimonial. L’amor
esponsal, fet d’actes de comunió i de donació, és un lloc
privilegiat per a viure la comunió amb Déu Trinitat. Per
això, “els qui tenen pregons desigs espirituals no han de
sentir que la família els allunya del creixement en la vida
de l’Esperit, sinó que és un camí que el Senyor utilitza per
a dur-los als cimals de la unió mística” (AL 316).
2. La vida familiar facilita la identificació amb la passió,
mort i resurrecció de Crist. De fet, viure allò quotidià en
unió amb Crist sofrent o amb Crist vivent permet conformar aquell “espai teologal en què es pot experimentar
la presència mística del Senyor ressuscitat” (AL 317). Hi
ajuda la pregària i l’eucaristia en família.
3. El matrimoni suposa un amor exclusiu i fidel. És evident

que aquest element propi de l’amor esponsal predisposa
a l’amor que Déu vol establir amb cada persona. Així, el
casat, respecte al célibe, no juga en desavantatge perquè
“cada cónjuge és per a l’altre signe i instrument de la proximitat del Senyor” (AL 319). Cal, però, que l’amor de parella
no estigui marcat per l’afany de posseir l’altre i, tampoc,
d’esperar de l’altre allò que només Déu li pot donar.
4. Finalment, la família és l’espai privilegiat per a viure
i experimentar la cura i el consol de Déu. “La família ‘ha
estat sempre l’hospital més proper’” (AL 321). Quan els
esposos fan de casa seva una llar d’amor, tothom hi troba
un trosset de cel, on es possible descansar, ser sostingut,
ser curat de tot allò negatiu que sovint provoca la vida
quotidiana. En un món tan feridor, quin goig pertànyer a
una família on hom és mirat amb els ulls de Déu i és estimat segons la mesura infinita de Déu!
Avui acabo les meves glosses sobre Amoris Laetitia. Confio i espero haver aconseguit que us hagueu animat a
llegir-la. Convé llegir el Papa i més ara que ho fa fàcil i
accessible a tothom. Com us he dit més d’una vegada, no
ens quedem amb els titulars i les anècdotes. Tampoc en
les meves glosses.
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