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Mirant endins del temps nadalenc que acabem de 
passar, podem copsar que hi ha molts elements que 
habitualment se’ns escapen. Parlem de pau i alegria, i 
està bé perquè és el que els àngels van demanar quan 
ens van anunciar el naixement del Nen Jesús, fem la 
crida a ser solidaris,... què menys que compartir, 
millor si li fiquem una mica d’amor, quan està fent-
se home l’Amor que n’és Déu; elogiem la senzillesa 
dels pastors, rebutgem el tancament dels vilatans de 
Betlem,... fins i tot arribem a valorar l’audàcia dels 
savis vinguts d’orient perquè hem vist sortir la seva 
estrella i venim a adorar-lo (Mt 2,2).  
Sovint se’ns escapen, però, algunes actituds menys 
comentades dels personatges que protagonitzaren 
aquell moment. Podríem fixar-nos, així, en l’actitud 

amb la que Maria, Josep i els savis als que ens hem referit van disposar-se pel moment. En el fons té 
molt de comú entre ells i la podríem relacionar amb el que ara anomenem seguir la vocació o res-
pondre a la crida que Déu ens fa. 
Maria va disposar-se plenament i en la totalitat de la seva capacitat, abandonant-se a seguir els plans 
de Déu i exclamant: sóc l'esclava del Senyor: que es compleixin en mi les teves paraules (Lc 1,38). Josep, 
tot sobtat davant una situació que trastocava la seva vida, també va acceptar la crida i hi va respon-
dre, així quan Josep es despertà, va fer el que l'àngel del Senyor li havia manat i va prendre a casa la seva espo-
sa (Mt 1,24). Pel que fa a aquells personatges que vingueren de lluny, veiem com ho havien deixat 
tot i, certament assumint les misèries i vicissituds que suposava un viatge en aquells temps, el cerca-
ven per tal de realitzar la crida que els provocava la coherència amb els seus coneixements, d’adorar 
aquell infant especial que havia de nàixer (Mt 2, 1-12). 
Tots tenien projectes i fites a la seva vida. Tots cinc van saber deixar-les de banda i respondre als 
plans de Déu dels que no havien intuït, programat o pressupostat res, l’abast dels quals no havien 
pogut ni imaginar. 
També, de la mateixa manera que ens desitgem la pau, volem ser solidaris,... també cal demanar 
Déu que ens ajudi a saber respondre a la seva crida i acceptar que es faci la seva voluntat, així a la terra 
com es fa en el cel. Que siguem capaços d’alliberar-nos dels lligams i crides enganyoses que, com a 
infants menuts amb les seves joguines, ens atrapen fent que dipositem en ells tot el nostre ésser, el 
nostre esperit i la nostra esperança. Més enllà dels ídols, lliurem-nos a fer la voluntat de Déu. 

J.L. i S.S. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En l’espai d’Avui convidem d’aquest número, hem volgut canviar el format habitual per tal de fer una 
entrevista als Delegats Diocesans de Família i Vida del nostre bisbat, la Blanca Roca i el Juan Luis 
Salinas. Voldríem aprofitar l’oportunitat per parlar sobre el sínode que el Papa Francesc ha convo-
cat. 
Bon dia, a què es dedicarà 
aquest sínode al que ens 
hem referit? 
B i JL: Hola. Aquest sínode es 
dedicarà a aprofundir en el conei-
xement de la família i a copsar la 
seva situació en l’Església en els 
moments actuals. Concretament, 
segons com diu el títol, tractarà 
sobre Els desafiaments pastorals de 
la família en el context de 
l’Evangelització. 
 
És la primera vegada que 
es tracta sobre la família? 
B i JL: No, la família és un tema 
molt important i naturalment està 
present en la dedicació de 
l’Església. Abans no es considerava 

gaire com a conseqüència de sen-
tir-lo com quelcom natural, però 
amb Joan Pau II es va copsar que 
calia dedicar-s’hi per tal de recol-
zar-la i ajudar-la a desenvolupar 

la seva vida i les seves funcions. 
Pel que fa al sínode dels bisbes, ja 
va haver un altre que es va dedi-

car, concretament a l’any 1980 
va concloure un que havia convo-
cat Joan Pau II per tractar el tema 
“Les tasques de la família cristiana 
en el món actual”, de les conclusi-
ons del qual va aparèixer 
l’encíclica “Familiaris Consortio” 
de 1981. 
 
Concretament a què es vol 
referir? 

B i JL: Doncs es tracta de reflexi-
onar sobre la família i el seu paper 
anunciador de la Bona Nova entre 
els seus membres i entre les famílies 
i persones que l’envolten. Això ens 

porta a veure la família tant com 
a agent de pastoral per la trans-
missió de la fe, per una banda, o 
com a destinatària de la pastoral 
per una altra. 
 
Aquesta vessant de la vida 
de la família, però, ja està 
prou clara de fa temps, 
calia convocar un sínode 
per aquest motiu? 
B i JL: Certament està clar que la 
primera manera de fer arribar la 
vivència espiritual i de fe als in-
fants és la família, com gairebé 
passa amb tot el que és fonamental 
en l’ésser humà, i, a més a més, és 
la manera més sòlida i penetrant 
per tot el que té d’entranyable i el 

fet d’estar vinculada als factors 
emotius i afectius. Amb tot, sí que 
és necessari el tractar novament el 
tema donat que ara s’emmarca en 
l’àmbit de l’Evangelització que 

Avui convidem 

Moments de saviesa 

Igual que la celda del monje es una especie de extensión de su hábito, así la 
casa en la que viven dos cónyuges se vuelve el ámbito en el que queda impre-
so su amor. Según este amor viven en las habitaciones y las decoran. No es 
suficiente con coger una revista (...), esto significa, más o menos, vivir siem-
pre en el exilio (...). Es necesario siempre comenzar por traducir en la mate-
rialidad del espacio el propio sacramento, es decir el amor de Dios. 

Marko Ivan Rupnik 
El arte de la vida 



cal fer en la nostra societat occi-
dental i arreu del món. 
Per una altra banda, les circums-
tàncies que es viuen entorn al 
concepte de família, la manera 
com la societat la considera i el 
tarannà que elles adopten com a 

conseqüència de la manera de ser 
que s’ha estès tant arreu, la qual 
rebutja el compromís, l’entrega, la 
disponibilitat,... fa necessari que 
des de l’Església es parli d’aquest 
aspecte tan fonamental per a 
l’ésser humà. 
 
Tornant al sínode, quan es 
realitzarà? 
B i JL: Hi ha previstes dos fases i 
una tercera que serà prèvia. A 
partir de l’octubre del 2014 es 
començarà a reunir una comissió 
de bisbes en la que participaran els 
presidents de les conferències epis-
copals, els quals tractaran de 
conèixer la situació actual de la 
família i aniran preparant els 
temes. Després, al 2015, hi haurà 
la plenària del sínode en la que es 
trobaran bisbes i experts de tot el 
món. D’aquesta sessió sortiran les 
línies operatives. Abans de tot, hi 
ha una fase prèvia en la que el 
Papa ha demanat als bisbes de tot 
el món que preguntin als seus 
feligresos per tal de tenir informa-
ció acurada de la situació. 
 
Parlem d’aquesta enques-
ta,... com és, a qui va 

adreçada, qui l’ha de res-
pondre, quina finalitat 
té,... 
B i JL: En principi podem dir que 
és llarga i acurada, però no cal 
respondre-ho tot, només cal parlar 
del que és a l’abast de cadascú i 
hom “coneix”. 
Per tal d’iniciar la fase 
d’informació, a finals d’octubre 
del 2013 van enviar a cada diòce-
si una enquesta amb 39 preguntes 
obertes agrupades en nou temes (la 
difusió de la Sagrada Escriptura i 
el Magisteri de l’Església sobre la 
família; el matrimoni d’acord amb 
la llei natural; la pastoral de la 
família en el context de 
l’evangelització; la pastoral da-
vant algunes situacions matrimo-
nials difícils; les unions de perso-
nes del mateix sexe; l’educació dels 
fills al si de situacions matrimoni-
als irregulars; l’obertura dels espo-
sos a la vida; sobre la relació entre 
la família i la persona; i d’altres 
desafiaments que poden afectar la 
família). Es tracta de recollir in-
formació. 
A la nostra diòcesi el Sr. Bisbe ha 
demanat que responguin 
l’enquesta als grups de laics de les 
parròquies, als moviments i les 
associacions que desitgin partici-
par-hi. També s’ha convocat una 
sessió d’un matí sencer per tal que 
ho parlin i responguin les delega-
cions diocesanes de pastoral. 
 

Quina importància té un 
sínode i per a què servirà 
el que allí es digui? 
B i JL: En les trobades de 
l’Església, i en aquest tipus de 
trobada també, és clar, s’invoca 
l’Esperit Sant. La fe ens fa estar 
segurs que si se li ha convocat ell 
assistirà... en conseqüència el que 
es reflexioni estarà inspirat per ell. 
Després l’Església tindrà el resul-
tat d’aquests treballs per assesso-
rar-se, establir línies d’actuació,... 
A l’altre, com ja hem dit, el Papa 
va recollir-ho tot i va escriure una 
encíclica. 
 
Així doncs, podem espe-
rar canvis? 
B i JL: En el que és substancial i 
intrínsec a la família, el que con-
siderem que és com Déu la va cre-
ar, no pot canviar res. En aquest 
sentit l’Església no canviarà el que 
és el seu Magisteri. El Papa Fran-
cesc, però, en una de les primeres 
homilies a Santa Marta, va co-
mentar que tot el que havien anat 
dipositant els costums i el pas del 
temps en l’Església i que responia 
a la manera d’actuar davant els 
moments i les situacions de cada 
societat, i per tant no era quelcom 
definitori i essencial, es podia 
canviar. En aquest sentit sí que 
pot ser que l’Esperit Sant ens 
il·lumini camins nous de com 
respondre a les situacions noves 
que la forma de viure actual ens 

està ficant com a 
evidència, deixant 
d’altres que no respo-
nien al que és la fa-
mília sinó al que 
aquells temps necessi-
taven i van provocar. 



 
El regresso del peregrino; 
Lewis, C.S.; (2008), Editorial 
Planeta, Barcelona 
Aquesta és la primera obra del 

C.S.Lewis 
i en ella 
estan els 
orígens de 
Las crónicas 
de Narnia. 
És una 
obra erudi-

ta en la que s’endevina la geni-
alitat de l’autor plasmant en 
ella el seu pelegrinatge per 
diferents etapes de la seva vida 
de fe i els moviments als que 
s’adhereix, els quals reflecteix 
de manera crítica i deixant al 
descobert totes les seves in-
congruències i deficiències, 
fins convertir-se al cristianis-
me. 
Jonh, el protagonista, parteix 
buscant una illa encantada, la 
qual simbolitza un desig miste-
riós i dolç, i que el porta a 
viure nombroses aventures 
amb personatges fantàstics. 
Durant aquest viatge ell va 
aprenent de la vida i reflexiona 
sobre aquests aprenentatges. 
Les seves reflexions serveixen 
a l’autor (Gran Bretaña, 1898-
1963) per fer burla satírica de 
la filosofia de la seva època, 
vigents vuitanta anys després. 
És un relat eloqüent, erudit i 
força enginyós que manté tota 
la seva actualitat sense haver 
perdut gens de la vitalitat i la 
força amb la que va aparèixer 
al 1933. 

Núria i Pau 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Títol: Tierra de María 
País: España, 2013 (116’) 
Direcció: Juan M. Cotelo 
Guió: J.M.Cotelo i A. Martínez 

Fotografía: A. Martínez 
Intèrprets: Carmen Losa, Juan 
Manuel Cotelo, Emilio Ruiz, 
Luis Roig, Lucía Ros, Elena Sán-
chez, Cristina Ruíz, Rubén Frai-
le, Clara Cotelo 

Sin embargo… millones de perso-
nas siguen hablando con Jesucris-
to, a quien llaman “Hermano”. Y 
con la Virgen María, a quien 
llaman “Ma-
dre”. Creen 
que todos 
somos hijos 
de Dios y por 
eso le llaman 
“Padre.” 
L’Advocat 
del Diable 
rep una 
nova missió: investigar, sense 
por, als qui encara confien en 
les receptes del Cel. Són uns 
estafadors? Són uns estafats? 
Però i si les seves creences no 
són falses? 

Maria Lluïsa i Joan 
 
 
 
Ofereix 
un espai 
de troba-
da i de 
diàleg, de 
recerca 
comú, i de reflexió i 
treball, on compartir 
una profunda certesa: 
Avui, aquí i ara, és pos-
sible l’esperança. 

Mercè i Salva 
 

De cine! 

Si navegues 

per Internet... 

Què tenim per llegir Pouant en 

el coneixement 

Qüestió de convenciment 
- viure sempre des de la veritat; 
- obeir acords o el que ens manen; 
- respectar els altres i acollir-los; 
- dialogar del que val la pena; 
- hi ha el que hi ha i ens arreglem; 
- passar dels productes innecessaris; 
- assumir l’economia de la casa com 
quelcom propi i saber-se espavilar; 
- responsabilitzar-se de les tasques 
pròpies i assumir les comunitàries; 
- acceptar-se i voler millorar; 
- fer algun àpat al dia en família i 
sense televisió ni ordinadors, ni...; 
- valorar la intimitat i la confiança; 
- viure amb humor, il·lusió i esforç; 
- tenir clar que els pares són els 
responsables de l’educació dels fills; 

La nova llei de l’avortament 
Es presentarà al Congrés i només 
acceptarà l’avortament en casos de 
violació i quan la mal formació 
suposi un perill per a la mare. 
Amb tot, el que cal és conscienciar 
la societat per tal que els eviti i, hagi 
la llei que hi hagi, ningú no vulgui 
acabar amb la vida dels que no han 
nascut, perquè al no haver consens, 
amb d’altres governs es podria 
tornar a canviar. 

Els descentrats 
Cal deixar de sentir-se el centre 
doncs això no porta enlloc. La diò-
cesi de Madrid ha fet un vídeo que 
parla de la importància de descen-
trar-se: 
http://videos.religionenlibertad.co
m/video/ctuDwoCmeS/Un-
asunto-solo-apto-para-descentrados 

Per la Nova Evangelització 
- atendre la mobilitat 
- connectar emocionalment 
- personalització 
- marcar la diferència del que dones 
- tractar-ho amb humor 
- cuidar el contingut 
- presentar històries de vida 
- presenta-ho el més senzill possible 
- amb implicació dels líders socials 
- transparència del que es fa 

http://videos.religionenlibertad.com/video/ctuDwoCmeS/Un-asunto-solo-apto-para-descentrados
http://videos.religionenlibertad.com/video/ctuDwoCmeS/Un-asunto-solo-apto-para-descentrados
http://videos.religionenlibertad.com/video/ctuDwoCmeS/Un-asunto-solo-apto-para-descentrados

