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«La meva casa és el món; la meva família, la
humanitat»
L’Arquebisbe de Rabat, el cardenal Cristóbal López presideix la missa de la
Sagrada Família al temple de Gaudí, concelebrada pel cardenal Omella
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La Festa Litúrgica de la Sagrada Família va omplir la basílica de Gaudí en una jornada
especial per a les famílies, sobretot per aquells matrimonis que celebren els seus 25 i 50
anys de vida conjugal. Enguany ha presidit l’Eucaristia, l’Arquebisbe de Rabat, Marroc, el
recent ordenat cardenal Cristóbal López. La missa va ser concelebrada pel cardenal Joan
Josep Omella i pels bisbes auxiliars Mons. Antoni Vadell i Mons. Sergi Gordo.
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El lema amb què aquest any s’ha celebrat aquesta festa litúrgica, «La família, escola i camí
de santedat» volia posar en relleu que el sentit de la vida familiar és l’aproximació
progressiva a la santedat quotidiana. El cardenal Omella va agrair a tots la seva presència,
sobretot va donar gracies als pares i mares presents per “sostenir la família enmig del nostre
món perquè és la cèl·lula bàsica de la nostra societat”. Durant la celebració, a més, els
matrimonis que celebren 25, 50 o més anys de vida conjugal van renovar la seva promesa
d’amor.

Festivitat de la Sagrada Família presidida per l’Arquebisbe de Rabat

Dos

anys

després de ser nomenat arquebisbe de Rabat, el cardenal Cristobal López és a Barcelona per
passar aquestes festes en família. Un dia que va deixar al cardenal “en dues paraules: Impressionat” assegurava feliç de rebre la invitació de qui considera el seu germà però també
el seu Pare i sobretot un amic, el cardenal Omella, la persona que el va ordenar.
Una anècdota va colpir els cors dels presents quan l’arquebisbe de Rabat va explicar que un
dia després de predicar, un home es va acostar i li va dir “Pare, no ens enviï més gent
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d’aquella”. Ell va contestar que no enviava a ningú que cadascú va on creu més convenient
per la seva vida. “Això és pecat, germans” va assegurar a tots els que estaven aplegats al
temple. “Som o no som germans? La nostra família és una família tancada o en la nostra
família cristiana hi caben tots?” ﬁnalitzava l’anècdota formulant aquestes preguntes
retòriques.

Primera família: La Sagrada Família
Les paraules de l’apòstol Joan són per l’Arquebisbe de Rabat el signiﬁcat del Nadal: «La
paraula es va fer carn i va habitar entre nosaltres». El cardenal López va esmentar les quatre
famílies més importants. Va començar amb la Família de Natzaret a la qual anomenem la
Sagrada Família. “Aquesta, és una família humana, amb diﬁcultats i limitacions; una família
de perseguits, de refugiats, migrants; una família de classe treballadora, artesanal, però que
és la proposta del model d’amor” assegurava el cardenal Cristobal.

Segona família: La Santa Trinitat
La segona família és per l’Arquebisbe de Rabat, “la Família de Déu: Pare i Fill units en l’amor
que és l’Esperit Sant, aquest amor els converteix en un. Aquesta família és anomenada
Trinitat”. Pel cardenal “Déu és família, Déu és comunitat i tots formem part de la família de
Déu”.

Tercera família: La nostra pròpia família
“Cada família té defectes, diﬁcultats i límits, però aspira al fet que la vida de cadascuna sigui
acceptada, acollida, respectada, protegida i promoguda” assegurava el cardenal Cristóbal
López. “La família en la seva naturalesa és l’única comunitat on la persona és apreciada i
respectada per ser ella mateixa i no pel seu rendiment” prosseguia. “Només en la família
s’accepta a qui té problemes, qui no aporta res, a l’ancià i al nen; una comunitat que uneix
als seus membres amb un amor incondicional”.

Quarta família: La família humana
«La meva casa és el món; la meva família, la humanitat» aquesta frase acompanya a
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l’Arquebisbe de Rabat des que la va llegir. “Jo mai he canviat de casa, perquè la meva casa
és el món, només he canviat d’habitació. Sempre estic en família perquè cada persona és el
meu germà” assegurava en el dia de la Sagrada Família. “Betlem és el fonament de la
fraternitat universal. Els fonaments no es veuen però són els que aguanten l’ediﬁci” indicava.
L’Arquebisbe de Rabat va acabar la seva homilia demanant a cadascú que: “Posem de la
nostra part per poder viure en una humanitat com a família, per fer d’aquest món un lloc de
germans, per acabar de construir una sola i unida família que és la humanitat. Aquesta serà
la verdadera i deﬁnitiva Sagrada Família” ﬁnalitzava.
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