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         El "per sempre" i la bellesa de l'amor  

1. 

L'amor és un procés dinàmic 

SANT PARE 

«El matrimoni és un signe preciós, una icona de l'amor de Déu per nosaltres. Això 
no vol dir que l'amor entre els cònjuges hagi de ser perfecte... Ningú ho és, però 
l'amor entre els cònjuges és un procés dinàmic, que continua i millora al llarg de la 
vida. Per això el matrimoni requereix fidelitat, el matrimoni és per sempre». 

Cal «acceptar el matrimoni com un desafiament que requereix lluitar, renéixer, reinventar-se i 
començar sempre de nou. (...) Que aquest amor pugui travessar totes les proves i mantenir-se fidel 
en contra de tot, suposa el do de la gràcia que l'enforteix i l'eleva». AL 124 

Per això, en el matrimoni cristià, «L'Esperit que infon el Senyor renova el cor i fa a l'home i a la 
dona capaços d'estimar-se com Crist ens va estimar». AL 120 

Donato: 

«Déu és fidel al seu pla d'Amor, confia i aposta pels matrimonis cristians! El do del 
seu Amor fa possible el "per sempre" de dues criatures fràgils, limitades i ferides, 
però creades "a la seva imatge i semblança" i, per tant, destinades a l'eternitat, aquesta 
eternitat que és el "per sempre "de Déu». 

«Prometre un amor per sempre és possible quan es descobreix un pla que sobrepassa els propis 
projectes, que ens sosté i ens permet lliurar totalment el nostre futur a la persona estimada». AL 
124 

«L'amor que ens prometem supera tota emoció, sentiment o estat d'ànim. (...) Es manté viva cada 
dia la decisió d'estimar, de pertànyer, de compartir la vida sencera i de romandre estimant i 
perdonant». AL 163  

creixement i de canvi personal ». A EL 163 
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Invitació a la reflexió 

Sóc realment conscient que l'amor entre els cònjuges és més que un 
sentiment? ¿Que l'amor requereix el meu compromís, la meva voluntat? 

Dinàmica en família 

Compartim com ens sentim cada vegada que aconseguim superar una 
dificultat en les relacions dins de la família. 

Dinàmica en comunitat o en grup 

Preparem oracions, que es llegiran a la missa dominical, per agrair al 
Senyor el do de cada sagrament del matrimoni, que és un regal per a 
tota la comunitat. 

Oració 

Gràcies, Senyor, 

pel do de la família, 

gràcies fins i tot quan es converteix en un repte, 
quan ens demanes que lluitem i comencem una i altra 
vegada, perquè Tu estàs al nostre costat. 

 
Gràcies per estimar-nos tal com som, 
amb totes les nostres imperfeccions. 

 
Gràcies perquè la teva mirada 
misericordiosa ens estimula a millorar, 
dia rere dia. 

 

Et demanem 

que guiïs els nostres passos 
perquè et seguim sempre a on vulguis portar-nos,  
per arribar a les altures de l'amor; 

fes-nos forts 
per no cedir a la idea de no 
aconseguir-ho,  
i fes que sapiguem alegrar-nos 

per cada petita conquesta en el camí de l'amor. 
 

Amén 
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2. 

El matrimoni protegeix l'amor 

SANT PARE 

«El matrimoni demostra la serietat del compromís entre dues persones que 
s'estimen. No casar-se vol dir no voler fer públic el compromís, tenir reserves, potser 
no estar convençuts, no estar segurs, no sabem ...». 

 

«Vull dir als joves que (...) el matrimoni com a institució social és protecció i llera per al compromís 
mutu, per a la maduració de l'amor». AL 131 

 

«L'amor concretat en un matrimoni contret davant els altres, amb tots els compromisos que se'n 
deriven (...) és manifestació i resguard d'un" sí "que es dóna sense reserves i sense restriccions. 
Aquest sí és dir-li a l'altre que sempre podrà confiar, que no serà abandonat quan perdi atractiu». 
AL 132 

 

Francesca: 

«El nostre per sempre és sobretot un do, i com a parella ens adonem d'això sobretot 
quan lluitem per construir la nostra relació d'amor, la nostra intimitat, el nostre 
diàleg, però és precisament aquí on tenim l'oportunitat de veure la intervenció de la 
Gràcia. Ens ocorre, per exemple, quan un dels dos cors s'estova i es disculpa amb 
l'altre; o quan un somriure és suficient per dissoldre la fredor que s'ha creat en la 
relació. A vegades passa que un fill, amb una intervenció, una broma, una abraçada, 
aconsegueix alleujar la tensió que s'havia creat entre nosaltres, i aquí veiem que la 
Gràcia actua, perquè el viatge torna a començar...». 

 

«Mai cal acabar el dia sense fer les paus en la família. I, "com he de fer les paus? ¿Posar-me de 
genolls? No! Només un petit gest, quelcom petit, i torna l'harmonia familiar. Només cal una 
carícia, sense paraules. Però mai acabar el dia en família sense fer les paus"». AL 104 

 

«A la família cal fer servir tres paraules. Voldria repetir-ho. Tres paraules: si us plau, gràcies, 
perdó. Tres paraules clau! Quan en una família no s'és invasiu i es demana "si us plau", quan en 
una família no s'és egoista i s'aprèn a dir "gràcies", i quan en una família un s'adona que va a fer 
una cosa dolenta i sap demanar "perdó", en aquesta família hi ha pau i hi ha alegria». AL 133 
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Invitació a la reflexió 

Sóc capaç de superar els meus propis silencis i, quan cal, no forçar els 
silencis dels altres? 

Dinàmica en família 

Escrivim les paraules "si us plau", "gràcies" i "perdó" en tres fulls 
(també podem fer que els nens ens ajudin amb dibuixos). Decidim 
junts on penjar-les a la casa. 

Dinàmica en comunitat o en grup 

 

Oració 

Senyor Jesús, 
ensenya'ns a no ser prepotents 
i saber demanar "si us plau". 

 
Treu l'egoisme dels nostres cors 
perquè sapiguem dir "gràcies". 

 

Doneu-nos la humilitat de reconèixer 

els nostres errors i de saber dir "perdó". 
 

Amén 
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3. 

L'amor enfronta els desafiaments 

SANT PARE 

«No tinguis por a fracassar: la por és el major obstacle per acceptar Crist i el seu pla 
de vida per a nosaltres! ¡Davant la por, estar atents! » 

«No existeixen les famílies perfectes (...) És més sa acceptar amb realisme els límits, els 
desafiaments o la imperfecció, i escoltar la crida a créixer junts, a madurar l'amor i a cultivar la 
solidesa de la unió, passi el que passi». AL 135 

Donato i Francesca 

Donato: «Un diàleg atent fet d'escolta, de compartir, de comunió i també de silencis, 
permet a l'esperit educar les nostres relacions, els nostres instints, emocions, desitjos, 
sentiments... I tot això permet que creixi l'Amor!» 

Francesca: «Les nostres petites i grans infidelitats quotidianes a l'altre i al nostre amor 
de parella revelen molt clarament de què estem fets i lo il·lusori que és pensar que 
els dos som capaços de construir una cosa que no té fi, que és "per sempre". Així 
que la nostra única possibilitat com matrimonis és deixar-nos modelar per la Gràcia 
de Déu». 

«El diàleg és una forma privilegiada i indispensable de viure, expressar i madurar l'amor a la vida 
matrimonial i familiar. Però suposa un llarg i esforçat aprenentatge». AL 136 

«Moltes discussions en la parella no són per qüestions molt greus. De vegades es tracta de coses 
petites, poc transcendents, però el que altera els ànims és la manera de dir-les o l'actitud que 
s'assumeix en el diàleg». AL 139 
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Invitació a la reflexió 

Reflexionem sobre la nostra capacitat de diàleg i d'escolta: ¿quines són 
les nostres dificultats? Quins són els nostres punts forts? 

Dinàmica en família 

Ens donem un temps per dialogar en família sobre un tema que ens 
preocupa. Cada un s'ha de comprometre a escoltar l'altre amb atenció, 
fent un silenci interior, per escoltar sense sorolls en el cor i en la ment 
(cf. AL 137). 

Dinàmica en comunitat o en grup 

Organitzem una trobada amb joves i parelles de nuvis, convidant a 
matrimonis a donar testimoni de com la fe els ha ajudat a afrontar i 
superar una por o una dificultat. 

Oració 

Senyor, 
treu la por dels nostres cors,  
dona’ns confiança en el teu pla d'amor  

en nosaltres, en la nostra família, en la nostra comunitat. 
 

Fes que cada família 

pugui experimentar l'alegria 

de la presència de Crist entre els seu espai domèstic. 
 

Dona’ns la fidelitat de dedicar temps  
al diàleg i a l'escolta. 

 
Dona’ns la paciència per acceptar cada dia 
les petites i grans infidelitats 

del nostre amor. 
 

Que la nostra vida sigui testimoni 
per als joves de com la fe 
pot fer-nos superar les nostres pors,  
pot donar-nos la força 
per passar per totes les dificultats 
i sortir-ne millors. 

 

Amén 
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SANT PARE 

4. 

L'amor ha de ser cuidat 

«L'Església té gran necessitat de la valenta fidelitat dels esposos a la gràcia del 
sagrament. Cal que cada parella doni testimoni de la bellesa del matrimoni cristià 
fins i tot amb les dificultats i els reptes de cada dia». 

«Poques alegries humanes són tan profundes i festives com quan dues persones que s'estimen han 
conquerit junts una cosa que els va costar un gran esforç compartit». AL 130 

L'amor conjugal no es preserva en primer lloc parlant de la indissolubilitat com una obligació, sinó 
enfortint-lo mitjançant un creixement constant sota l'impuls de la gràcia. L'amor només creix 
responent a la gràcia divina amb més actes d'amor, amb actes d'afecte més freqüents, més intensos, 
més generosos, més tendres, més alegres. Cf. AL 134 

Família Leopaldi 

«Per a nosaltres la família és "plenitud de vida"!» 

«L'amor (...) ens permet experimentar la felicitat de donar, la noblesa i la grandesa de donar-se 
sobreabundantment, sense mesurar, sense reclamar pagaments, pel sol gust de donar i de servir». 
AL 94 

«El veritable amor valora els èxits aliens, no els sent com una amenaça, i s'allibera del sabor amarg 
de l'enveja. Accepta que cada un té dons diferents i diferents camins a la vida. Llavors, procura 
descobrir el seu propi camí per ser feliç, deixant que els altres trobin el seu». AL 95 
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Invitació a la reflexió 

Recordem alguns episodis en què hem experimentat la felicitat  al 
entregar-nos sense mesura i només per amor, sabent renunciar al 
nostre desig d'autoafirmació. 

Dinàmica en família 

Compartim en família un gest d'amor gratuït que hem rebut i el 
sentiment que hem experimentat. 

Dinàmica en comunitat o en grup 

"Per a nosaltres, la família és ...". Cada un està convidat a respondre 
escrivint (o dibuixant) la seva resposta en un gran cartell, que després 
s'exposarà a l'església. 

Oració 

Senyor, Jesús, 
dona’ns l'experiència que, 
fins i tot quan és difícil, 

l'amor sempre dóna plenitud de vida. 
 

Com ho vas fer en la teva Sagrada Família, a Natzaret, 
concedeix també a la nostra família i a totes les famílies del 
món 
"Experimentar la felicitat de donar, 
de donar-se sobreabundantment,  
sense mesurar, 

sense reclamar pagaments, 

pel sol gust de donar i de servir ". (AL 94) 
 

Que la nostra alegria sigui contagiosa 
i que puguem donar testimoni als altres que 
donar un gest d'amor sempre és possible. 

 

Amén 
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Invitació a la lectura d'Amoris Laetitia 

«El "per sempre" i la bellesa de l'amor» 

Amoris Laetitia, 120-164 

Enllaç a l'exhortació apostòlica amoris Laetitia 
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L'amor familiar: vocació i camí de santedat 

Pare Sant, 

estem aquí davant teu 

per lloar-te i agrair-te el gran do de la família. 

Et demanem per les famílies 
consagrades en el sagrament del matrimoni, 
perquè redescobreixin cada dia la gràcia rebuda i, 
com a petites Esglésies domèstiques, 

sàpiguen donar testimoni de la teva Presència 

i de l'amor amb què Crist estima l'Església. 

Et demanem per les famílies 

que passen per dificultats i sofriments, 

per malaltia, o situacions que només Tu coneixes: 

Sostén-les i fes-les conscients 

del camí de santificació al què les crides, 
perquè puguin experimentar la teva infinita 
misericòrdia i trobar noves formes de créixer en 
l'amor. 
Et demanem pels nens i els joves, 
perquè puguin trobar-te 
i respondre amb alegria a la vocació 
que has pensat per ells; 
pels pares i els avis,  
perquè siguin conscients 
que són signe de la paternitat i maternitat de Déu en la 
cura dels nens que, en la carn i en l'esperit,  
Tu els encomanes; 
i per l'experiència de fraternitat  
que la família pot donar al món. 

 

Senyor, fes que cada família 
pugui viure la seva pròpia vocació a la santedat en 
l'Església  
com una crida a ser protagonista de l'evangelització,  
al servei de la vida i de la pau, 

en comunió amb els sacerdots i tot estat de vida. 
 

Beneeix la Trobada Mundial de les Famílies. 
Amén. 

Oració oficial per la X Trobada Mundial de les Famílies 

22-26 de juny de 2022 



 

 

www.amorislaetitia.va 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Família Amoris Laetitia 
Any 2021 - 2022 

http://www.amorislaetitia.va/

