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L’amor dona color a la grisor del món
SANT PARE
« L’amor sempre dona vida. L’amor conjugal no s’esgota a l’interior de la parella, sinó que
genera una família».
«Cada nova vida “ens permet descobrir la dimensió més gratuïta de l’amor, que mai deixa de
sorprendre’ns. És la bellesa de ser estimats abans: els fills són estimats abans que hi arribin”. Això ens
reflecteix el primat de l’amor de Déu que sempre pren la iniciativa» AL 166.
«Amb el testimoni, i també amb la paraula, les famílies parlen de Jesús als altres, transmeten la fe,
desperten el desig de Déu, i mostren la bellesa de l’Evangeli i de l’estil de vida que ens proposa. Així, els
matrimonis cristians pinten el gris de l´espai públic omplint-lo del color de la fraternitat, de la
sensibilitat social, de la defensa dels fràgils, de la fe lluminosa, de l’esperança activa. L a seva fecunditat
s’amplia i es tradueix en milers de maneres de fer present l’amor de Déu en la societat» AL 184.

Enrico y Francesca
Enrico: «Som Enrico i Francesca, casats des de fa 28 anys tenim 7 fills; som originaris de
Venècia però actualment estem de missió en Bridgeport (Estats Units). El nostre amor
per la vida ha crescut dins nostre des que érem nens, tot venint de dues famílies
nombroses».
Francesca: «En els primers anys del nostre matrimoni, després de dos avortaments
espontanis i dues operacions d’úter, els metges em van dir que jo era estèril. Gràcies a
aquests set anys de patiment, en els quals vam sentir el suport de l’Església, de la nostra comunitat
neocatecumenal i dels nostres catequistes, vam sentir que Déu ens cridava a ser fecunds, a
obrir-nos a la vida, al seu pla per a nosaltres, i a Rússia vam adoptar el nostre primer fill,
Emmanuel».
«Moltes parelles d’esposos no poden tenir fills. Sabem el que s’hi pateix. Per altra banda, sabem també que
“el matrimoni no ha estat instituït solament per a la procreació [...] Per això, encara que la prole, tan
desitjada, moltes vegades falta, el matrimoni, como amistat i comunió de tota la vida, segueix existint i
conserva el seu valor i indissolubilitat”. A més, “la maternitat no és una realitat exclusivament biològica,
sinó que s’expressa de diverses maneres”» AL 178.
«Convé també recordar que la procreació o l’adopció no són les úniques maneres de viure la fecunditat
de l’amor. Encara la família amb molts fills està cridada a deixar la seva empremta en la societat on
està inserida, per desenvolupar altres formes de fecunditat que són com la prolongació de l’amor que la
sosté» AL 181.
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Invitació a la reflexió
Reflexionem sobre la primacia de Déu en l’amor: Déu sempre ens precedeix i
no ens exigeix res, sinó que acull amb alegria cada acte de la nostra resposta
d’amor, fins i tot el més petit. Reflexionem sobre això, portant-lo a la nostra vida
quotidiana.

Dinàmica en família
Pensem en senzills i possibles gestos de fraternitat, i escrivim-los, cadascun
d’ells, en una targeta d’un color diferent. Al matí, cada membre de la família
n’agafarà un a l’atzar: serà el gest que es faci aquell dia i se’n portarà un tros de paper de
color per a recordar-lo.

Dinàmica en comunitat o en grup
Es convida a qui ho desitgi a compartir un gest de solidaritat rebut, a donar-li un
color i a explicar per què van pensar en aquest color (per exemple: vaig rebre un
gest d’amabilitat d’un col·lega i per mi, el color d’aquell gest és el groc perquè em
va alegrar el dia).

Oració
Gracies, perquè l’amor
pot pintar el món amb colors meravellosos i
cadascú és capaç de tenir un gest d’amor.
Gràcies, perquè ens crideu
a valorar el matís d’un color
que cadascú pot oferir per
acolorir el mon.
Concediu-nos, Senyor,
fer-nos instruments, perquè el vostre
amor, amb tots els seus matisos,
pugui arribar a cada Fill vostre a la terra.
Amén
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Cada fill és un do
SANT PARE
«En la família es genera i s’acull la vida, ¡cada fill que arriba és un regal de Déu! Tot
nen ha de ser acollit com a tal, en qualsevol cas i en qualsevol circumstància. L’ amor
dels pares és un instrument de l’amor de Déu, que espera amb ells el naixement de
cada fill, ho accepta i l’acull tal como és. A tota dona que espera un fill li dic: ets un
instrument de Déu per portar una nova vida al mon».
«“Els fills són un do. Cadascun és únic i irrepetible [...]. S’estima un fill perquè és fill no perquè
és formós o perquè és d’una o d’una altra manera; no, perquè és fill. No perquè pensa com jo o
encarna els meus desitjos. Un fill és un fill”. L’amor dels pares és instrument de l’amor del Pare
Déu que espera amb tendresa el naixement de tot nen, l’accepta sense condicions i l’acull
gratuïtament» AL 170.
Francesca:
«L’acollida d’aquest fill ens sana, ens cura i ens sentim estimats i perdonats per Déu.
El que va seguir fou la gràcia, uns mesos després de l’adopció vaig quedar embarassada i va néixer Josué, després Míriam, Benedetta, Israel, Simón Pedro i Natanael,
juntament amb altres cinc avortaments espontanis que son els àngels que ens esperen
en el cel.Al 2005, plens de gratitud i alegria, ens vam oferir i vam ser enviats pel Sant
Pare Benet XVI com a família en missió».
«Als pares se’ls confia un do preciós: “en efecte, a ells els ha concedit Déu elegir el nom
amb el què ell cridarà a cadascun dels seus fills per a tota l’eternitat”» AL 166.
«Els actes d’amor passen a través del do del nom personal, el llenguatge compartit, les intencions de
les mirades, les il·luminacions dels somriures. [Els nens] aprenen així que la bellesa del vincle entre
els éssers humans apunta a la nostra ànima, busca la nostra llibertat, accepta la diversitat de l’altre,
el reconeix i el respecta com a interlocutor [...] i això és amor, que porta una guspira de l’amor de
Déu» AL 172.
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Invitació a la reflexió
Rellegeixo les cites d’Amoris laetitia, subratllo el que més m’ha cridat l’atenció i,
si vull, ho comparteixo.

Dinàmica en família
Els pares expliquen als seus fills com van triar els seus noms; amb aquest nom
Déu ja els crida i els cridarà així per tota l’eternitat.

Dinàmica en comunitat o en grup
Es penja un gran cartell, creant un petit altar amb la Bíblia, una espelma encesa i
flors. Es convida a cada persona a escriure el seu nom en lletres grans en un
paper i després anant fixant-lo a la pissarra, pensant que Déu ja li està cridant per
a aquest nom i que ho farà per sempre. Realitzem aquest gest durant un moment
d’oració, acompanyant-lo amb música o cants.

Oració
Salm 139
Senyor, Vós em sondegeu i em coneixeu;
Em coneixeu quan m’assec o m’aixeco,
de lluny penetreu els meus pensaments;
distingiu el meu camí i el meu descans,
totes els meus senders us són
familiars.
No ha arribat la paraula a la meva
llengua, i ja, Senyor, us la sabeu tota.
M’estrenyeu darrera i davant, em
cobriu amb el vostre palmell.
Vós heu creat les meves entranyes, m’heu
teixit en el si matern.
Us donem gràcies,
Perquè m’heu escollit portentosament,
perquè són admirables les vostres obres;
coneixeu fins al fons de la meva ànima.
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«Jo mai us oblidaré»
SANT PARE
«L’adopció és una opció cristiana. Adoptar és donar una família a qui no la té i és
l’acte d’amor pel qual un home i una dona es converteixen en mediadors de l’amor
de Déu. A través d’ells, Déu diu: “Encara que la teva mare t’oblidés, jo mai
t’oblidaré”».
«L’opció de l’adopció i de l’acollida expressa una fecunditat particular de l’experiència conjugal, no
només en els casos d’esposos amb problemes de fertilitat [...] [Aquestes opcions] enteses correctament
[…] ajuden a reconèixer que els fills, tant naturals com adoptats o acollits, són altres
subjectes en sí mateixos i que fa falta rebre’ls, estimar-los, fer-se càrrec d’ells i no només
portar-los al món. L’interès superior del nen ha de prevaldre en els processos d’adopció i d’acollida»
AL 180.
Enrico:
«En la missió amb els nostres fills, vivim com una família normal, donant testimoni
de l’amor de Déu a les persones que trobem en el nostre camí, anunciant amb la
nostra vida que Crist ha ressuscitat i ha vençut a la mort».
«Cap família pot ser fecunda si es concep com massa diferent o “separada”. Per tal d’evitar aquest
risc, recordem que la família de Jesús, omple de gràcia i de saviesa, no era vista com una família
“rara”, com una llar estranya i allunyada del poble. Era una família senzilla, propera a
tots, integrada amb normalitat en el poble» Cf AL 182.
«A més del cercle petit que conformen els cònjuges i els seus fills, està la família gran que no pot
ser ignorada […] Aquesta família gran hauria d’integrar amb molt d’amor les mares adolescents,
els nens sense pares, les dones soles que han de tirar endavant l’educació dels seus fills, les persones amb
alguna discapacitat que requereixenmolt d’afecte y proximitat, els joves que lluiten contra una
addició, els solters, separats o vidus que pateixen la soledat, els ancians i malalts que no reben el
suport dels seus fills» AL 196-197.
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Invitació a la reflexió
Penso en particular en una persona que forma part del meu entorn vital i que
en aquest moment necessita ser “adoptada”, és a dir, rebre l’amor paternal o
maternal de Déu a través meu.

Dinàmica en família
Expliquem als nostres fills el valor de l’adopció i com cada família és cridada a
“adoptar”, és a dir, a obrir-se per a acollir i estimar els fills de Déu que viuen
junt a ella.

Dinàmica en comunitat o en grup
Organitzem en comunitat una trobada sobre la fecunditat de l’amor en la família
i el valor de l’adopció, de l’acollida, de ser una família oberta a acollir i a estimar
tots els fills de Déu.

Oració
Salm 8
Senyor, Déu nostre,
¡com n’és d’admirable el
vostre nom en tota la terra!
Vau exalçar la vostra majestat
sobre els cels.
De la boca dels nens de pit
heu tret una lloança contra els vostres
enemics,
per reprimir l’adversari i el rebel.
Quan contemplo el cel, obra de les vostres
mans, la lluna i les estrelles que heu creat,
¿què és l’home perquè us recordeu d’ell, l’ésser
humà, per donar-li poder?

El vau fer poc inferior als àngels, el
vau coronar de glòria i dignitat, li
vau donar el comandament sobre les
obres de les vostres mans, tot ho
vau sotmetre sota els seus peus:
ramats d’ovelles y bous,
y fins i tot les bèsties del camps,
les aus del cel, els peixos del mar, que
tracen sendes pel mar.
Senyor, Déu nostre,
¡com n’és d’admirable el vostre nom
en tota la terra!
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Invitació a la lectura d’Amoris Laetitia
«L’amor que es torna fecund»
Amoris Laetitia, 165-198
Enllaç a l’Exhortació Apostòlica AMORIS LAETITIA

Família Da Ponte, Venècia (Itàlia) - Bridgeport (Estats Units)
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L’amor familiar: vocació i camí de santedat
Pare Sant,
som aquí davant Vostre
per lloar-vos i agrair-vos el gran do de la família.
Us demanem per les famílies consagrades en el sagrament del matrimoni,
perquè redescobreixin cada dia la gràcia rebuda
i, com a petites Esglésies domèstiques,
sapiguem donar testimoni de la teva presència
i de l‘amor amb el que Crist estima l’Església.
Us demanem per les famílies que passen dificultats i patiments,
per la malaltia, o les angoixes que només Vós coneixeu:
Mantingueu-les i feu-les conscients
del camí de la santificació al què les crideu,
perquè puguin experimentar la Vostra infinita misericòrdia
i trobar noves formes de créixer en l’amor.
Us demanem pels fills i els joves,
perquè puguin trobar-vos
i respondre amb alegria a la vocació que heu pensat per a ells;
i pels pares i avis,
perquè siguin conscients
del seu ser signe de la paternitat i maternitat de Déu:
en la cura dels fills que, en la carn i en l’esperit,
Vós els encomaneu, així com en l’experiència de fraternitat
que la família pot donar al món.
Senyor, feu 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.
Beneïu la Trobada Mundial de les Famílies a Roma.
Amén.
Oració per a la X Trobada Mundial de las Famílies
ROMA, 22-26 de juny de 2022
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