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En motiu de la celebració de la Setmana de la Família, del 1 al 9 de març, les
Delegacions de Pastoral Familiar de les diòcesis catalanes han fet públic un
manifest on remarquen el paper de la família en la vida de la comunitat creient i
en la nostra soci
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S’han editat distints materials, cartells, punts de llibre, pregàries,per ajudar a les parròquies i
comunitats cristianes a pregar i celebrar la família com a Església domestica i a viure
l’Església com a família de famílies.
El manifest constata que l’ institució familiar és la més valorada en totes les enquestes i, en
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les actuals circumstàncies de crisi econòmica, ho és encara més, ja que ara “la família es la
institució que ha donat acollida, solidaritat i refugi a molts que s’han quedat sense els
recursos més necessaris de subsistència, i a cops sense esperança”. També la valoració
sobre la família es sustenta en un important aspecte ni material ni conjuntural “la família
comunica el do més preuat: la vida. També els valors, la pertinença a la societat”, diu el
manifest.
El Papa Francesc ha parlat nombroses vegades de la cultura de l’exclusió, on avis, malalts i
joves en diﬁcultats son rebutjats primer de les seves llarg i també de l’estat del benestar de
la societat, per això el manifest recorda que “en la família cada un dels seus membres
realitza una missió. Tots són importants. Els pares, amb el seu testimoni d’amor ﬁdel. Els ﬁlls
com a força de present i esperança de futur, els avis com a testimonis de la memòria
històrica, transmissors de la saviesa de la vida i de la importància de les tradicions”. La unió
familiar,el respecte i acolliment a tots i cadascun dels seus membres té una arrel “una
comunitat de vida i amor. Amor que troba en Déu la seva font”.
El manifest fa esment en la particularitat de la visió des de l’Evangeli de la família: és
l’Església domèstica, “el lloc de vivència, del testimoni i de la transmissió de la fe” i des de
aquesta clau les paraules dels Delegats de Pastoral Familiar catalans aposten per una
“Església com a família de famílies que vetlla per la plenitud i creixement de la vida que
Jesús dóna als qui el cerquen”.
El manifest convida a tenir present, atendre i pregar per les famílies que “han vist truncada
la seva convivència, unitat i estabilitat”, “per tal que trobin la joia i la unitat” i que “el perdó i
el diàleg” siguin eines que permetin l’estabilitat familiar i l’educació dels ﬁlls. Té present
especialment els emigrants en recerca d’una vida més digna i demana a la comunitat eclesial
que “els aculli com germans”.
La proposta acaba en una aposta pels joves que es preparen per contraure matrimoni i els
qualiﬁca “d’esperança de futur”, tot demanant que “el prometatge sigui un camí de progrés
en el veritable amor i mirin el futur amb il·lusió i esperança. Que experimentin que Déu els
estima i acompanya”. Aquest desig és extensiu, de forma viva i especial, als qui han decidit
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