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TROBADA MUNDIAL DE FAMILIES A FILADELFIA
Del vint-i-dos al vint-i set de setembre tindrà lloc a Filadèlfia la vuitena trobada mundial de les
Famílies.
Fou el Papa Joan Pau II qui va instituir i promocionar aquestes jornades. No es pot negar que en
l’actualitat la família experimenta una transformació antropològica, sociològica i cultural. La
família és una institució que va més enllà de l’àmbit privat. Té una missió social insubstituïble, però
pateix certes deficiències i febleses per la manca de suport social i per la crisi de valors. El Sínode
extraordinari de la família proposava, també com una de les causes de la crisi de família, l’absència
de Déu. La Trobada de Famílies intenta convocar a una trobada a famílies cristianes, per a que
donin testimoni de la seva vida i valors en un ambient festiu i lúdic, i testificar que no són una
minoria, i que tenen molt a proclamar i a oferir a la societat, tal com especifica el lema de la VIII
Trobada és: “ L’amor és la nostra missió. La família plenament viva”.
Com en les trobades anteriors, la Comissió Organitzadora de la trobada de Filadèlfia, ha elaborat
unes catequesis que ha assumit com a pròpies el Consell Pontifici per a la Família, adreçades a
totes les famílies cristianes, per a que el seu missatge no resti tancat únicament als qui participaran
en les jornades.
El Papa Francesc ha anunciat que assistirà a les Jornades de Filadèlfia. En certa manera també les
ha anat preparant, amb les catequesis dels dimecres, proclamant què espera de la família. La seva
paraula s’ha referit no tan sols a què espera de la Trobada de Famílies, sinó també al futur Sínode
Ordinari sobre la Família que començarà el mes d’octubre d’aquest any.
No és intenció de la Trobada de Famílies de Filadèlfia reflexionar i respondre a la problemàtica i els
reptes que té plantejats la família actual. La seva finalitat és de presentar la bellesa de la família, els
seus aspectes positius. Ajudar als matrimonis a ser testimonis de l’amor conjugal i familiar com a
font de goig, d’alegria, de vida; que la família no és una institució passada de moda, sinó que és
profundament actual perquè respon als desitjos mes profunds de la persona: ser estimat, trobar-se
acollit, experimentar i comunicar tendresa, ser el lloc de la persona i de formació de la consciència
personal i social; lloc de rebre i donar vida, i dels seus valors; lloc de vivència i de transmissió de la
fe, lloc de descobrir la dimensió social de la responsabilitat de la persona, etc. etc. El pensament
del Papa Francesc sobre la família, l’expressava en el Consistori del 20 de febrer del darrer any,
amb aquestes paraules, que ajuden a entendre què espera del tot què tot fa referència a la família.
“La nostra reflexió (d’aquests dies) tindrà present la bellesa de la família i del matrimoni, la
grandesa d’aquesta realitat humana tant senzilla i a la vegada tant rica, plena d’alegries i
d’esperances, de cansament i patiments, com tota la vida. Intentarem aprofundir en la teologia de la
família, i en la pastoral que és necessària en les condicions actuals. Fem-ho amb profunditat i sens
caure en la casuística perquè reduiria inevitablement el nostre nivell de treball. Avui la família és
menyspreada, és maltractada, i se’ns demana que és, que es reconegui el què hi ha de bellesa,
d’autèntic i bo, el que és formar una família, ser família avui, per el futur de la humanitat; com és
d’indispensable això per a la vida del món, per el futur de la humanitat. Se’ns demana que realcem
el pla lluminós de Déu sobre la família, i que ajudem als esposos a viure-ho amb joia en la seva
vida, acompanyant-los en les seves moltes dificultats, amb una pastoral intel·ligent , animosa i
plena d’amor”.
Totes les famílies estan convidades a participar en la Trobada de Filadèlfia, a participar-hi
activament, però ser-hi presents no està a l’abast de tothom. No tothom pot afrontar les depeses

econòmiques que comporta un viatge amb tota la família, o deixar uns dies les obligacions laborals,
deures familiars d’atenció dels fills, etc. però el contingut i missatge de les jornades si que es pot
viure en l’àmbit familiar. La família sempre ha de revisar i vetllar l’àmbit d’amor que ha
d’il·luminar la seva vida. Ha d’esforçar-se que els seus membres visquin en joia, pau i veritat. Que
el perdó es pugui oferir de tot cor i superi les tensions i les mútues defallences. Que els seus
membres siguin capaços de viure la recomanació que el Papa Francesc proposa com la clau de la
bona entesa, de convivència d’amor familiar i conjugal: “ Hem permets? Perdó. Gràcies”
Ens poden unir espiritualment a les Jornades de Filadèlfia. De les jornades hi participen totes les
famílies que viuen en sintonia interior, feliçment i joiosa, fins a les que estan marcades per moments
de sofriment, de dolor, o que esperen que se’ls obrin les portes de la plena comunió amb els seus
germans de l’Església, perquè actualment es senten llunyans per especials personals circumstàncies.
La Trobada de Famílies no és el lloc de resposta per solucionar problemes, però si un lloc on es vol
donar testimoni de la contribució que fan a la societat i a l’Església totes i cadascuna de les famílies.
Totes i cadascuna, estiguin on estiguin, participen dels valors de la família. Cal adonar-se que
l’Església és una família de famílies, i la família una Església domèstica. Tots ens necessitem. Tots
tenim la nostra responsabilitat i podem fer la nostra aportació. Conscients que Crist és el germà de
tots, que ens estima a tots i a tots mostra la seva misericòrdia
Qüestions pera reflexionar
1. Com podem concretar en la nostra vida el lema “L’amor és la nostra missió. La família
plenament viva”?
2. Com crear més en família els moments de de joia, de festa, de bellesa en la convivència?
3. Vivim la vida conjugal i familiar de manera aïllada, tancada tan sols amb els nostres, o
Intentem fer “família de famílies” amb altres famílies
4. Com podem acollir i respondre a les famílies amb problemes?
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