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La família, enmig de les seves humanes i lògiques limitacions, segueix essent el
mitjà necessari de referència de tota persona
22 febrer, 2016 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

Cada any les diòcesis de parla catalana organitzen la Setmana de la Família en els primers
dies del mes de març amb la ﬁnalitat de fer present en la societat el valor i la importància de
la família.
Tot i les diﬁcultats de reconèixer què entenen per família alguns cercles, l’Església des del
respecte a les diverses opcions, presenta la relació d’amor l’home-dona, com aquella que
s’adiu millor a la mateixa naturalesa de les persones, com a fonament de la família.
El darrer Sínode de la Família ha afrontat el tema del matrimoni i la família des de la
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i veritable servei responsable a la vida i que col·laboren en la formació d’una societat sana i
activa.
Durant la setmana de la família volem convidar a tots els membres de la societat que no
oblidin que en la família hi ha en joc el bé de la persona, de la societat i de l’Església. En
aquest moment de certa incertesa política i moral, cal que els cristians sàpiguen aportar tots
aquells valors i fe que són el fonament de la persona i que obren vers el camí de l’esperança
enmig de les diﬁcultats.
En aquest setmana de la família dirigim els nostres cors a Déu, que s’ha revelat com a Pare
de tots els homes, que som la seva família, per a què sapiguem descobrir la nostra dignitat
de ﬁlls, vinculats en la força de l’Esperit que venç tot egoisme, tot mal i ens porta vers el
descobriment i vivència de la vida veritable.
Mn. Manuel Claret i Nonell
Delegat Diocesà de Pastoral Familiar
Arquebisbat de Barcelona
Materials per pregar durant la Setmana de la Família
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