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«L’Evangeli de la família»
Dimarts vinent s’iniciarà la IX Trobada Mundial de les 
Famílies, que s’organitza a Dublín, Irlanda, i que té 
com a lema «L’Evangeli de la família, joia per al món». 
Hi assistiran un bon nombre de famílies de la nos-
tra arxidiòcesi.

Les Trobades Mundials de les Famílies es fan ca-
da tres anys i congreguen famílies d’arreu del món 
per celebrar, pregar i reflexionar sobre la importàn-
cia del matrimoni i de la família com a pedra angular 
de la nostra vida, de la societat i de l’Església. La 
Trobada Mundial de les Famílies és convocada pel 
Sant Pare i promoguda pel Dicasteri per als Laics, 
la Família i la Vida de la Santa Seu. Aquestes troba-
des van ser instituïdes l’any 1992 pel papa sant Joan 
Pau II, que va proclamar: «En la família es forja el 
futur de la humanitat.»

Diverses ciutats del món han acollit aquestes tro-
bades internacionals de la família: Roma, Rio de Ja-
neiro, Manila, València, Ciutat de Mèxic, Milà i Fila-
dèlfia. El tema sempre l’escull el Papa. En aquesta 

ocasió, amb l’elecció de «L’Evangeli de la família, joia 
per al món», ens convida a reflexionar sobre un te-
ma que va ser central per al procés sinodal que va 
conduir a la seva exhortació apostòlica postsinodal 
Amoris Laetitia —la joia de l’amor—, sobre l’amor 
en la família.

Si bé no tenim una definició exacta del terme «l’E-
vangeli de la Família», sí que, a la llum dels documents 
preparatoris del Sínode de Bisbes de 2014, podem 
parlar almenys de tres sentits en què es pot enten-
dre aquesta expressió relativament nova en la tradi-
ció de l’Església:

•  La proposta cristiana per a la família forma 
part del pla de Déu i és també una bona notícia 
per al món. La família és un regal per a tothom. 
És una font d’alegria per als esposos, és un do 
per als fills, és un regal per als familiars i amics, 
i és també una garantia per a la societat. 

•  La família ofereix l’Evangeli als seus membres. 
Com a primera escola de fe i amor, és sovint en 

la família cristiana on per primera vegada conei-
xem Jesús i el seu amor.

•  La família proclama l’Evangeli al món. Gràcies 
al seu testimoniatge de vida i a l’amor de Jesús, 
la família és un agent principal de l’evangelitza-
ció en el món.

Per això, el papa Francesc es desplaçarà aques-
ta setmana a la capital d’Irlanda per trobar-se amb 
famílies cristianes d’arreu del món: per confor tar-
les i animar-les a viure amb joia i esperança l’amor 
conjugal i familiar. Ens vol ajudar a descobrir com 
aquest amor és capaç d’oferir alegria profunda, 
sentit de vida i plenitud existencial. Les crisis, 
que afecten tard o d’hora les famílies, són també 
una bona oportunitat per créixer en l’amor. Cal 
acompanyar i acompanyar-nos. Ajudem-los i ajudem-
nos. 

Benvolguts germans, preguem, si us plau, pels fruits 
d’aquesta Trobada Mundial de les Famílies. 
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ENTREVISTA

MERCÈ SOLÉ

Del 3 al 7 de setembre tindrà lloc a la 
Casa d’Espiritualitat del Miracle (Solso-
nès) el curs «Tastar i conèixer la Litúrgia 
de les Hores». A més de resar la Litúr -
gia de les Hores, els participants s’hi 
endinsaran per conèixer una mica millor 
alguns salms i lectures, i com s’estruc-
turen al voltant de l’any litúrgic i de les 
hores del dia. La Mercè Solé és membre 
del CPL i coordinadora del curs.

Per què val la pena pregar amb els 
salms?
Els salms s’han anat destil·lant sense 
presses, al llarg de moltíssims anys, en 
un llenguatge poètic, i tenen la gràcia de 
recollir en forma de pregària tota l’ex-
periència humana: l’agraïment i la lloan-
ça, el dolor, la por, l’estimació, la indig-
nació davant la injustícia, fins i tot el 
sentiment d’abandó davant de Déu. 
Són nascuts en un àmbit molt local, pe-
rò expressen molt bé un sentiment uni-
versal en què tota persona, creient o no, 
es pot reconèixer.

Què ens aporten a llarg termini?
Els salms ens connecten amb la tradi-
ció del poble d’Israel. Ben segur que Je-
sús, com els seus contemporanis, els 
resava i els tenia ben interioritzats. El 
seu clam a la creu, que remet al salm 
22, així ho expressa. A nosaltres, a 
més a més, ens connecta amb tota 
l’Església, la que ens ha precedit, l’ac-
tual i la que vindrà. Els salms ajuden a 
expressar davant Déu allò que vivim, 
si convé de forma políticament incor-
recta, amb sinceritat i en confiança.

Què treballareu i quins recursos pro-
posareu en el curs?
La Litúrgia de les Hores està formada 
bàsicament per salms. També conté 
textos bíblics i patrístics molt valuosos. 
Treballarem els més habituals i ens en-
dinsarem en l’any litúrgic. La Litúrgia de 
les Hores és una bona eina per resar 
sols o en comunitat, i resulta molt fà-
cil de seguir a través d’aplicacions mò-
bils i tauletes.

Òscar Bardají i Martín

Pregar amb 
els salms

20.  Dilluns (lit. hores: 4a setm.) 
[Ez 24,15-24 / Sl: Dt 12 / Mt 19,
16-22]. Sant Bernat (1090-1153), 
abat cistercenc, a Claravall, i doc-
tor de l’Església. Sants Cristòfor 
i Leovigild, mrs. a Còrdova; beat 
Arquimbau, prev. d’Orleans i mr. 
(s. XII); sant Samuel (s. XI aC), pro -
feta (jutge). 

21.  Dimarts [Ez 28,1-10 / Sl: Dt 
32 / Mt 19,23-30]. Sant Pius X, 
papa (1903-1914), nascut a Rie-
se (1835). Sant Privat, bisbe i mr.; 
sant Bonosi i Maximià, màrtirs, 
patrons de Blanes; santa Ciríaca, 
viuda màrtir.

22.  Dimecres [Ez 34,1-11 / Sl 
22 / Mt 20,1-6]. Mare de Déu, Rei-
na, i altres advocacions. Sant Ti-
moteu, mr. a Roma (303). 

23. � Dijous [Ez 36,23-28 / Sl 50 / 
Mt 22,1-14]. Santa Rosa de Lima 
(1586-1617), vg. terciària domini-
cana del Perú. Sant Felip Benici 
(1233-1285), prev. servita. 

24. � Divendres [Ap 21,9b-14 / 
Sl 144 / Jn 1,45-51]. Sant Barto-
meu (o Natanael), apòstol, de Ca-
nà de Galilea, venerat a l’Índia. 
Santa Emília de Vialar, vg., fund.; 
santa Àurea, vg. i mr.

25. � Dissabte [Ez 43,1-7a / Sl 84 / 
Mt 23,1-12]. Sant Lluís de França 
(1214-1270), rei, terciari franciscà 
i croat (morí prop de Cartago). Sant 
Josep de Calassanç (1556-1648), 
prev. d’Urgell, aragonès, fund. 
Escola Pia a Roma (SchP, 1617), 
patró de les escoles cristianes. 
Sant Genís, còmic mr.; sant Genís, 
notari mr.; santa Patrícia.

26. � Diumenge vinent, XXI de du-
rant l’any (lit. hores: 1a setm.) [Js 
24,1-2a.15-17.18b / Sl 33 / Ef 5,
21-32 / Jn 6,60-69]. Mare de Déu 
del Far. Mare de Déu de Czesto cho-
wa, a Jasna Gora, patrona de Po-
lònia. Santa Teresa de Jesús Jor-
net (Aitona, 1843 - Llíria, 1897), 
vg., fund. Gnes. dels Ancians Des-
emparats (Barbastre, 1873), pa-
trona de la gent gran; sant Cesari 
d’Arles, bisbe; sant Zeferí, papa 
(199-217) i mr.; sant Balduí, mon-
jo; beat Juníper Ser-
ra, prev. franciscà 
de Petra (Mallorca), 
evangelitzador de 
Califòrnia. 

Intencions del Sant Pare 
per al mes d’agost

Perquè les grans opcions econò-
miques i polítiques protegeixin les 
famílies com el tresor de la huma-
nitat.

Lectures 
de la missa 
diària 
i santoral

Alegraos siempre

Entusiasmo, alegría, sentido del humor 
son cualidades que, entre otras, espe-
ra el Papa de un joven. Así lo manifies -
ta en conversación con el periodista 
Tho mas Leoncini, publicada en el libro 
Dios es joven el 27 de marzo, a seis 
meses del próximo Sínodo sobre «Los 
jóvenes, la fe y el discernimiento voca-
cional». 

A todos nosotros, en una entrevista 
al finalizar el Año Santo de la Misericor-
dia, nos llamaba a «esa capacidad de 
ser un niño ante Dios. Bendecir al Se-
ñor con una sonrisa y también una bro-
ma bien hecha».

Buen humor que Francisco relaciona 
con el ser santo. En la reciente exhorta-
ción Gaudete et Exsultate, sobre la lla-
mada a la santidad en el mundo actual, 

afirma que «El santo es capaz de vivir 
con alegría y sentido del humor. Sin 
perder el realismo, ilumina a los de-
más con un espíritu positivo y espe-
ranzado. Ser cristianos es “gozo en el 
Espíritu Santo” (Rm 14,17)» (GE 122). 

Cierto es que «hay momentos duros, 
tiempos de cruz, pero nada puede 
destruir la alegría sobrenatural, que 
se adapta y se transforma, y siempre 
permanece. Que nace de la certeza per-
sonal de ser infinitamente amado, más 
allá de todo» (GE 125). 

Cantemos con María, que supo des-
cubrir la novedad que traía Jesús: «Se 
alegra mi espíritu en Dios, mi salvador» 
(Lc 1,47). Que nuestra Madre nos haga 
capaces de reconocer los regalos de 
Dios.

LEX�ORANDI� �LEX�CREDENDI

HNA. M. DE LOS ÁNGELES MAESO ESCUDERO
Franciscana de los Sagrados Corazones

Un dels primers dies d’agost, al mig-
dia. Un home, d’una trentena d’anys, 
capbussà mig cos en un contenidor, 
situat en una cruïlla de carrers. Uns 
instants després, en sortia amb dues 
barres de pa encara per encetar. Esta-
va content: tenien bon aspecte, potser 
una mica dures. Trencà un crostó i se’l 
menjà amb fruïció. Es dirigí a una pa-
perera d’un pas de vianants, no hi tro-
bà res. Seguí carrer avall, buscant-ne 
més... Aquell mateix dia, molts ja ha-
 víem començat les vacances. Sol i plat-
ja, muntanya i aigua, viatges i entorns 
desconeguts, retorn als llocs d’origen 
personals o dels pares i avis, o vacan-
ces a casa amb un altre ritme de vi-
da... Temps de vacances guanyat amb 
esforç amb el treball de cada dia, temps 
merescut per descansar i refer-se físi-
cament, mental i espiritual. El treball 
que ens espera a la tornada serà intens 
i convé recuperar forces. A l’estiu, pe-
rò, la gana no fa vacances entre els 
sectors de població més afectats per 
la pobresa, motivada per tantes i tan-
tes causes força estudiades i debatu-
des. Gana entre els sensesostre, entre 
infants que només fan l’àpat del migdia 
a l’escola, durant el curs, o al casal d’es-
tiu durant les vacances, o entre per-

El nostre pa 
de cada dia

sones, moltes grans i d’altres més jo-
ves, que, tancades a casa o deambu-
lant pel carrer, subsisteixen precària-
ment. 
  Hem de fer vacances perquè és just 
i ho necessitem, però també tenir pre-
sents els qui es troben en aquestes si-
tuacions i fer alguna cosa per ells: ofe-
rir ajuda econòmica a les entitats que 
en tenen cura, aportar el nostre temps 
en tasques de voluntariat... La cons-
cienciació ens ha de moure a l’acció, 
a compartir. Hem de desvetllar també 
aquestes actituds en les generacions 
joves, portar-los a descobrir que no tot-
hom viu com molts d’ells i despertar en 
els adolescents i joves el desig de par-
ticipar en les diverses activitats que des 
del voluntariat procuren donar respos-
ta a aquestes necessitats. No està de 
més fer arribar aquestes situacions als 
partits polítics i a les administracions 
perquè puguin definir els veritables pro-
blemes que pateixen els menys afavo-
rits de la nostra societat i, des dels pres-
supostos, fer-hi front amb decisió.
  Afegim amb fe i amb confiança la nos-
tra pregària: «Pare nostre que estàs en 
el cel [...]. Dona’ns avui el nostre pa de 
cada dia» (Mt 6,9.11), a nosaltres i a 
tothom.

ENRIC PUIG JOFRA, SJ
Secretari general de la FECC

GLOSSA
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Lectura del llibre dels Proverbis (Pr 9,1-6)

La saviesa ha construït el seu palau, hi ha posat 
set columnes. Prepara els seus guisats i els 
seus vins i fa parar la seva taula. Després envia 
les serventes a cridar des dels punts que do-
minen la ciutat: «Que vinguin els illetrats». I als 
qui no tenen enteniment, ella els diu: «Veniu a 
menjar el meu pa i a beure els meus vins. Dei-
xeu la vostra ignorància i viureu, i avançareu pel 
camí del coneixement.»

Salm responsorial (33)

R. Tasteu i veureu que n’és de bo el Senyor.

Beneiré el Senyor en tot moment, / tindré sem-
pre als llavis la seva lloança. / La meva ànima 
es gloria en el Senyor; / se n’alegraran els hu-
mils quan ho sentin. R.

Sants del Senyor, venereu-lo; / venereu-lo i no us 
mancarà res. / Els rics s’empobriran, passaran 
fam, / però als qui busquen el Senyor / no els 
faltarà cap bé. R.

Veniu, fills meus, escolteu-me; / us ensenyaré 
com heu de venerar el Senyor. / ¿Qui és l’ho-
me que estima la vida, / que vol viure temps i 
fruir de benestar? R.

Guarda’t la llengua del mal, / que no diguin res 
de fals els teus llavis. / Decanta’t del mal i fes 
el bé, / busca la pau, procura aconseguir-la. R.

Lectura de la carta de sant Pau 
als cristians d’Efes (Ef 5,15-20)

Germans, fixeu-vos bé com viviu; no sigueu com 
la gent que no sap el que fa, sinó com gent de 
seny, mirant de treure bé del moment present, 
perquè els temps que vivim són dolents. No si-
gueu d’aquells que no fan cas de res: més aviat 
mireu d’entendre què vol de vosaltres el Senyor. 
No begueu massa, que el vi porta a la disbauxa. 
Deixeu que us ompli l’Esperit Sant. Exhorteu- vos 
els uns als altres amb salms, himnes i càntics 
espirituals, canteu al Senyor en els vostres cors, 
donant sempre gràcies de tot a Déu Pare, en 
nom de Jesucrist, el nostre Senyor.

  Lectura de l’evangeli segons sant Joan 
(Jn 6,51-58)

En aquell temps, Jesús digué als jueus: «Jo sóc 
el pa viu, baixat del cel. Qui menja aquest pa, 
viurà per sempre. Més encara: El pa que jo do-
naré és la meva carn, perquè doni vida al món». 
Els jueus es posaren a discutir. Deien: «¿Com 
s’ho pot fer aquest, per donar-nos la seva carn 
per menjar?» Jesús els respongué: «Us ho dic 
amb tota veritat: Si no mengeu la carn del Fill 
de l’home i no beveu la seva sang, no podeu 
tenir vida en vosaltres. Qui menja la meva carn 
i beu la meva sang té vida eterna, i jo el ressus-
citaré el darrer dia. Ben cert: la meva carn és un 
veritable menjar, i la meva sang és una verita-
ble beguda. Qui menja la meva carn i beu la me-
va sang està en mi i jo en ell. A mi m’ha enviat el 
Pare que viu, i jo visc gràcies al Pare; igualment, 
els qui em mengen a mi viuran gràcies a mi. Aquest 
és el pa baixat del cel. No és com el que van 
menjar els vostres pares. Ells van morir, però 
els qui mengen aquest pa, viuran per sempre.»

Lectura del libro de los Proverbios (Prov 9,1-6)

La sabiduría se ha hecho una casa, ha labrado 
siete columnas, ha sacrificado víctimas, ha 
mezclado el vino y ha preparado la mesa. Ha en-
viado a sus criados a anunciar en los puntos 
que dominan la ciudad: «Vengan aquí los inex-
pertos»; y a los faltos de juicio les dice: «Ve-
nid a comer de mi pan, a beber el vino que he 
mezclado; dejad la inexperiencia y viviréis, se-
guid el camino de la inteligencia».

Salmo responsorial (33) 

R. Gustad y ved qué bueno es el Señor.

Bendigo al Señor en todo momento, / su ala-
banza está siempre en mi boca; / mi alma se 
gloría en el Señor: / que los humildes lo escu-
chen y se alegren. R.

Todos sus santos, temed al Señor, / porque na-
da les falta a los que lo temen; / los ricos em-
pobrecen y pasan hambre, / los que buscan 
al Señor no carecen de nada. R.

Venid, hijos, escuchadme: / os instruiré en el te-
mor del Señor. /¿Hay alguien que ame la vida / 
y desee días de prosperidad? R.

Guarda tu lengua del mal, / tus labios de la fal-
sedad; / apártate del mal, obra el bien, / busca 
la paz y corre tras ella. R.

Lectura de la carta del apóstol san Pablo 
a los Efesios (Ef 5,15-20)

Hermanos: 
Fijaos bien cómo andáis; no seáis insensatos, 
sino sensatos, aprovechando la ocasión, porque 
vienen días malos. Por eso, no estéis aturdi-
dos, daos cuenta de lo que el Señor quiere. 
No os emborrachéis con vino, que lleva al liber-
tinaje, sino dejaos llenar del Espíritu. Recitad 
entre vosotros salmos, himnos y cánticos ins-
pirados; cantad y tocad con toda el alma pa-
ra el Señor. Dad siempre gracias a Dios Padre 
por todo, en nombre de nuestro Señor Jesu-
cristo.

  Lectura del santo evangelio según 
san Juan (Jn 6,51-58)

En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente: «Yo soy 
el pan vivo que ha bajado del cielo; el que co-
ma de este pan vivirá para siempre. Y el pan 
que yo daré es mi carne por la vida del mundo». 
Disputaban los judíos entre sí: «¿Cómo puede 
este darnos a comer su carne?». Entonces Je-
sús les dijo: «En verdad, en verdad os digo: si 
no coméis la carne del Hijo del hombre y no 
bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. 
El que come mi carne y bebe mi sangre tiene 
vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. 
Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es 
verdadera bebida. El que come mi carne y be-
be mi sangre habita en mí y yo en él. Como 
el Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el 
Padre, así, del mismo modo, el que me come 
vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del 
cielo: no como el de vuestros padres, que lo co-
mieron y murieron; el que come este pan vivirá 
para siempre».

DIUMENGE�XX�DE�DURANT�L’ANY COMENTARI

Escoltem la invitació de la Saviesa: Veniu els qui 
no sabeu de lletra, com dèiem temps era temps.

Mireu que n’arribem de fer de coses per asso-
lir una saviesa que mai no acabem de trobar: ofi-
ci de viure, meditació, zen, ioga, viatges, peregri-
nacions, gurús. Com més lluny i més estranys 
millor. En canvi no ens fiem de la invitació de la 
Saviesa que avui posa al nostre abast una taula 
esplèndida: «Veniu a menjar el meu pa i a beure 
els meus vins. I avançareu pel camí del conei-
xement.» 

Jesús és la Saviesa encarnada, feta un de nos-
altres, company nostre de camí. Els fruits d’aquest 
àpat sacramental són saborosos:

La vida eterna que s’expressa en la resurrecció. 
Qui menja la meva carn i beu la meva sang té vi-
da eterna, i jo el ressuscitaré el darrer dia.

Immanència mútua, comunicació de vida i de 
sentiments: qui menja la meva carn i beu la me-
va sang està en mi i jo en ell. Jo sóc en Jesús i 
Jesús en mi. Sant Antoni M. Claret tenia una cons-
ciència tan clara d’aquesta realitat que sentia 
la presència sacramental de Jesús en ell d’una 
comunió a l’altra. Se sentia custòdia, sagrari de 
Jesús. Ell era un sagrament. I també nosaltres.

Participació en la missió de Jesús. Com el Pa-
re m’ha enviat, jo us envio. La missió és la vida 
plena, ufanosa, que vessa generosament arreu on 
passa el qui se sap posseït de Déu.

Per viure posseïts de Jesús deixem-nos omplir 
de l’Esperit Sant. Cantant i donant gràcies de tot 
a Déu. Cantar és l’expressió de l’alegria encoma-
nadissa, fruit de l’Esperit. Agrair és justament allò 
que fem en l’Eucaristia, que vol dir acció de gràcies.

A l’any 304, un grup de quaranta-nou cristians 
d’Abitena, ciutat de Tunísia, van ser sorpresos men-
tre celebraven l’Eucaristia. Preguntats per què es 
reunien el diumenge, Emèrit va respondre: «Sine do-
minico non possumus». No podem viure sense ce-
lebrar el dia del Senyor, l’Eucaristia.

Doneu gràcies 
al Pare per tot
P. JAUME SIDERA, claretià



bregat sota el lema «A la recerca de les 
virtuts perdudes». Aquesta trobada de 
cinc dies amb els nois i joves servidors 
de l’altar de tantes parròquies de les 
nostres diòcesis va tenir lloc, per primer 
any, al Seminari diocesà de Tortosa, 
que els va acollir amb gran goig. Hi van 
participar més de 40 nois, juntament 
amb els seminaristes majors que feien 
de monitors. En aquesta trobada, els 
joves varen rebre amb goig la visita del 
bisbe auxiliar de Barcelona, Mn. Anto-
ni Vadell.
  La trama de les convivències va girar 
entorn la recerca de les virtuts cardinals 
que ens recorda el títol d’una de les pel -
lícules d’Indiana Jones. Durant aquests 
dies van viure el dia a dia tenint en comp-
te aquestes virtuts, que com bé va dir 
el bisbe de Tortosa, Mons. Enric Bena-
vent, queden exemplifica-
des vivint les nostres ex-
periències amb humilitat 
sincera i de cor, seguint 
l’exemple de Crist.

 D
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Un grup de 20 capellans visita la Co-
va de Sant Ignasi. Aquest estiu, un 
grup de vint preveres que cursen estu-
dis a l’arxidiòcesi de Barcelona i que 
proce deixen de diferents països, van 
fer una sortida de final de curs a Man-
resa, acompanyats pel cardenal Joan 
Josep Omella i Mn. Salvador Bacar dit, 
vicari episcopal. En arribar a la Casa 
d’Exercicis, van ser rebuts pel supe rior de 
la comunitat, el P. Lluís Magri ñà, el qual 
els va acompanyar a visitar la Seu i els 
llocs més significatius de la ruta igna-
siana. Tot seguit, varen celebrar l’Euca-
 ristia a la Santa Cova i, després de dinar, 
varen compartir les seves expe riències 
acadèmiques i pastorals. Tots valora-
ren molt positivament la trobada, la con-
vivència i el fet de poder-la compartir 
amb el cardenal arquebisbe, així com l’o-
portunitat de conèixer llocs importants 
de la història de l’Església a casa nostra.

Joves escolans a la recerca de les vir-
tuts perdudes. Del 9 al 13 de juliol 
de 2018, es van celebrar un any més 
les convivències d’escolans de les diò -
cesis de Barcelona i Sant Feliu de Llo-

ACTUALITAT

El próximo martes se iniciará el IX En-
cuentro Mundial de las Familias, que se 
organiza en Dublín, Irlanda, y que tie-
ne como lema «El Evangelio de la fa-
milia, alegría para el mundo». Asistirá 
un gran número de familias de nues-
tra archidiócesis.

Los Encuentros Mundiales de las 
Familias se realizan cada tres años y 
congregan familias de todo el mundo 
para celebrar, orar y reflexionar sobre 
la importancia del matrimonio y de la 
familia como piedra angular de nues-
tras vidas, de la sociedad y de la Igle-
sia. El Encuentro Mundial de las Fa-
milias lo convoca el Santo Padre y lo 
promueve el Dicasterio para los Lai-
cos, la Familia y la Vida de la Santa 
Sede. Estos encuentros fueron insti-
tuidos en 1992 por el papa san Juan 

Pablo II, que proclamó: «En la familia 
se forja el futuro de la humanidad.»

Diferentes ciudades del mundo han 
acogido estos encuentros interna-
cio nales de la familia: Roma, Río de Ja-
neiro, Manila, Valencia, Ciudad de Mé-
xico, Milán y Filadelfia. 

El tema siempre lo elige el Papa. 
En esta ocasión, con la elección de 
«El Evangelio de la familia, alegría pa-
ra el mundo», nos invita a reflexionar 
sobre una cuestión que fue central 
para el proceso sinodal que condu-
jo a su exhortación apostólica post-
sinodal Amoris Laetitia —la alegría 
del amor—, sobre el amor en la fami-
lia.

Aunque no tengamos una defini-
ción exacta del término «el Evange-
lio de la Familia», a la luz de los docu-
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«El Evangelio de la familia»
primera vez conocemos a Jesús 
y su amor.

•  La familia proclama el Evange -
lio al mundo. Gracias a su tes-
ti monio de vida y al amor de Je-
sús, la familia es un agente prin-
cipal de la evangelización en el 
mundo.

Por ello, el papa Francisco se des-
plazará esta semana a la capital de 
Irlanda para encontrarse con fami-
lias cristianas de todo el mundo: pa-
ra confortar y animar a vivir con ale-
gría y esperanza el amor conyugal y 
familiar. 

Nos quiere ayudar a descubrir có-
mo este amor es capaz de ofrecer 
alegría profunda, sentido de vida y 
plenitud existencial. Las crisis, que 
afectan tarde o temprano las fami-
lias, son también una buena oportu -
nidad para crecer en el amor. Hay que 
acompañar y acompañarnos. Ayudé-
moslos y ayudémonos.

Queridos hermanos, roguemos, por 
favor, por los frutos de este Encuen-
tro Mundial de las Familias.

mentos preparatorios del Sínodo de 
Obispos de 2014 podemos hablar al 
menos de tres sentidos en los que se 
puede comprender esta expresión re-
lativamente nueva en la tradición de 
la Iglesia:

•  La propuesta cristiana para la 
familia forma parte del plan de 
Dios y es también una buena no-
ticia para el mundo. La familia 
es un regalo para todos. Es una 
fuente de alegría para los espo-
sos, es un don para los hijos, es 
un regalo para los familiares y 
amigos, y, también una garan-
tía para la sociedad.

•  La familia ofrece el Evangelio a 
sus miembros. Como primera es-
cuela de fe y amor, es a menudo 
en la familia cristiana donde por 

UN�ESTIU�DE�PEL·LÍCULA

Aprofita aquest estiu per gaudir d’algunes de les millors recoma-
nacions del cinema espiritual. Durant l’agost, el Full Dominical 
proposa quatre pel·lícules per entretenir i reflexionar amb valors 
com: l’amistat, la superació, l’esperança, la família o la força de l’a -
mor. Gaudeix a través dels diferents arguments i dels seus perso-
natges.

El pa de la guerra (2017)

Director: Nora Towney / Productora: Cartoon 
Saloon / Aircraft Pictures / Gaia Entertain-
ment / Duració: 93 minuts

No va passar per les sales de cinema, però 
si va estar entre les nominades a la darre-
ra edició dels Oscar i dels Globus d’Or per 
millor animació. 
  Es tracta de The Breadwinner (El pa de la 
guerra), una pel·lícula basada en la novel-
la de l’autora canadenca Deborah Ellis, dis-
ponible per als espectadors a través de pla-
taformes digitals com Netflix. 
  Dirigida sobretot al públic juvenil, explica la història de la Parvana, 
una nena d’onze anys que viu sota el règim talibà a Kabul, Afganistan. 
Quan el seu pare, un intel·lectual que es dedica a ensenyar a llegir, 
és arrestat i empresonat injustament, ella es talla els cabells i es fa 
passar per nen per poder treballar i sostenir la família. Enmig de l’a-
ventura, trobarà una amiga en una situació similar, amb la qual s’en-
dinsaran en un món lliure on hauran d’esquivar diferents proves 
de foc per retrobar-se amb el seu pare.
  El crític de cinema espiritual, Mn. Peio Sánchez, destaca com la 
desigualtat es converteix en motiu de «reflexió, entorn de com s’ha de 
resistir les imposicions i com sostenir l’esperança». Són els lligams, 
l’amor i la perseverança els que ajuden la petita protago nista a arri-
bar a la seva meta. L’amistat també hi serà present, sempre per do-
nar un cop de mà.

El bisbe Vadell, Mn. Turull i Mn. Fernando Cam-
poverde, formador del Seminari Menor de 
Barcelona junt amb els joves assistents


