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L'Ateneu Sant Pacià fa la primera presa de contacte amb l'Exhortació del Papa
Francesc sobre la família al Seminari de Barcelona
14 abril, 2016 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

El Seminari de Barcelona ha presentat ja l’Exhortació Apostòlica post- sinodal Amoris Laetitia,
un acte organitzat per l’Ateneu Universitari Sant Pacià i presidit pel seu gran canceller,
l’arquebisbe de Barcelona, Mons. Joan Josep Omella. Aquesta primera presa de contacte va
fer una visió expositiva sobre el document, dividida en quatre parts: la gran obertura
(cc. 1-3); El nucli central (cc. 4-5); vers una pastoral familiar renovada (cc. 6-7); i l’Evangeli
de la misericòrdia vers les situacions imperfectes (c. 8).

Evangeli de misericòrdia
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El rector de l’Ateneu Sant Pacià, el Dr. Armand Puig, va ser el primer a intervenir, exposant
l’organització de l’encíclica, la qual considera “una exhortació feta per homes i dones, que
referm els principis morals i pràctics de l’església i els reinterpreta a la llum de les
circumstàncies actuals”. Segons va dir, “l’aproximació a certs problemes no pot ser només
jurídica sinó també pastoral”.
Aquest es va encarregar de tractar la part inicial de l’encíclica, la qual crea els fonaments
dels capítols posteriors, una “gran obertura” en la qual es percep com “l’Evangeli de la
misericòrdia, és l’evangeli de Jesús”. Tal com va dir Puig, “Jesús promou, per un costat, un
ideal exigent i, per l’altre costat, una proximitat compassiva”. És a partir d’aquesta actitud de
Jesús que s’ha d’acollir les diferents situacions actuals.
L’amor a la família
El nucli central amb els capítols 4 i 5, sobre l’amor en el matrimoni i la fecunditat d’aquest, el
va tractar el Dr. Carles Pérez-Testor, director de l’Institut de Salut Mental Vidal i Barraquer,
des de la seva posició com a laic i pare de família.
D’entrada, va presentar l’exhortació com un text que “enganxa” i aquests dos capítols,
concretament, com un manual per al matrimonis, proper i que pretén acompanyar. Va
destacar punts clau que senyala el Papa Francesc per a les relacions, com la paciència, la
compassió, el servei, la superació de l’enveja, l’amabilitat, el desprendiment, la violència
interior, el perdó, etc.
Tal com va dir, un document que “parla sense embuts”, com quan deﬁneix l’amor conjugal,
com una relació entre la tendresa i la passió eròtica. Pérez- Testor va subratllar també alguns
consells necessaris com la importància del diàleg en la relació, el qual el Sant Pare deﬁneix
com “fantàstic i indispensable”.
Pastoral per a tothom
El bisbe auxiliar Mons. Sebastià Taltavull, per la seva banda, va tractar la qüestió pastoral
sobre la família la qual va presentar com una tasca que recau per a tots. Començant per les
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parròquies, on “s’ha de trobar la principal contribució” i seguint per la formació dels
seminaristes i també per als futurs matrimonis.
Va destacar la maduresa que es requereix en aquest tema, que senyala el Sant Pare en el
document, així com, la formació que cal millorar en els seminaris, per a preparar als futurs
pastors a qui se’ls demana més “presència i compromís” per a guiar els matrimonis. “La
pastoral ha de ser sobretot del vincle”, va citar.
Va acabar parlant sobre el desaﬁament de les crisis, on “cal aprendre a ser feliços d’una
manera nova”. Tal com va citar de l’exhortació, “cada crisi amaga una bona notícia” i “per
afrontar-la cal estar presents”. En aquesta línia va comentar la necessitat d’una pastoral per
acompanyar els separats, els divorciats i els abandonats.
Principis de misericòrdia
“No vol defensar el dogma i el magisteri, sinó que vol defensar la persona. Una persona que
necessita respostes i l’Església li ha de donar, d’acord a l’Evangeli”. A partir d’aquesta
premissa Mn. Manuel Claret va presentar el capítol vuitè, de l’exhortació, que “dóna una
resposta profundament evangèlica que serveix per a tota la problemàtica que pugui haver-hi.
Una resposta basada en la “la misericòrdia, el discerniment, la comprensió el perdó i l’amor.
Què és no jutjar a les persones sense saber la problemàtica i a partir d’aquesta actuar”, va
dir.
El delegat de Pastoral Familiar va subratllar els tres principis que s’abstreuen d’aquest
capítol: acompanyar, discernir i integrar. Una manera d’actuar que parteix de “la misericòrdia
com a criteri” i “el respecte a la consciència de les persones”.
Lectura per a tots
L’arquebisbe de Barcelona va fer l’apunt ﬁnal, en el qual va emplaçar a tots a llegir-la, tant
laics, com seminaristes, com religiosos i bisbes. Tal com va dir, “Tots els bisbes necessitem
escoltar coses dels savis”. Va afegir dues paraules per expressar la rebuda d’aquesta
exhortació al Papa Francesc. “Amen”, per agrair al Sant Pare l’ajut que suposarà aquesta
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exhortació i “al·leluia”, perquè la joia de l’amor val la pena en el matrimoni.
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