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SAGRAMENTS I FAMÍLIA 

 

Josep Roca, S.F. 

 

Delegació de Família i Vida 

Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, 17 de maig 2009 

 

I 

 Primera part: La família, “església domèstica” 

 

1. L’obertura simfònica del misteri de l’Encarnació 

 

 El lema de la jornada de la Delegació de Família i Vida és “Una família de 

batejats”, dins l’objectiu diocesà: “La Paraula que cerca l’experiència de la fe i la seva 

celebració sagramental”. Parlarem, doncs, dels sagraments i com celebrar-nos família. 

Però abans hem de fer cercar al cim de la muntanya l’agua cristallina o la font d’on 

provenen. Això ens porta a fer unes breus consideracions sobre el misteri de 

l’Encarnació, el qual és com una gran simfonia de múltiples acords i matisos que 

introdueix la humanitat a la vida divina acompanyada de tota la creació amb un impuls 

ascendent vers una nova realitat de llum i plenitud.  

 Sobre el misteri de l’Encarnació, citem unes paraules de Benet XVI a la cova de 

Natzaret la setmana passada: "El que va succeir aquí, a Natzaret, lluny de les mirades 

del món, va ser un acte singular de Déu, una poderosa intervenció en la història a través 

de la qual un nen va ser concebut per portar la salvació a tot el món. El prodigi de 

l’Encarnació segueix desafiant-nos a obrir la nostra intel·ligència a les il·limitades 

possibilitats del poder transformador de Déu, del seu amor per nosaltres, del seu desig 

per estar en comunió amb nosaltres".  

 - "L'Esperit que 'va baixar sobre Maria' és el mateix Esperit que va aletejar sobre 

les aigües en els albors de la Creació". "Això ens recorda que l’Encarnació va ser un 

nou acte creatiu. Quan nostre Senyor Jesucrist va ser concebut per obra de l'Esperit Sant 

al si virginal de Maria, Déu es va unir amb la nostra humanitat creada, entrant en una 

permanent nova relació amb nosaltres i inaugurant la nova Creació". 

 En aquest misteri de l’Encarnació hem de cercar la realitat de la família i la 

realitat dels sagraments així com totes les realitats de la vida cristiana. Potser per arribar 

a intuir una guspira d’aquest misteri podria servir-nos una paràbola del filòsof danès del 

segle XIX Soren Kierkegaard:  

 

1.1. Una paràbola de l’Encarnació 

 
Una vegada un rei es va enamorar d’una noia de poble, que no era de sang reial. Va 

pensar que gairebé seria impossible de casar-s’hi, a causa de la tradició.Però aquest rei era tan 

poderós que podia passar per damunt de totes les tradicions. Amb tot, abans de decidir-se, va 

tenir molts dubtes. Pensava: 

- Si m’hi caso i la faig reina, aquesta noia mai no es traurà de sobre que ho he fet perquè 
sóc rei. I jo, el rei, amb raó dubtaré que s’hagi casat amb mi no per amor sinó pel prestigi i el 

poder. 

El rei va ponderar una altra possibilitat:  
- Podria renunciar a ser rei i així podríem estimar-nos en igualtat de condicions. 

Evidentment, també aquesta solució podia acabar malament. Tal vegada, ella 

m’abandonaria per la meva neciesa d’haver renunciat a ser rei. Total: seguia com abans:  
- )Què puc fer? 
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Després de molts dubtes, va decidir finalment que, si tant se l’estimava, podia afrontar 

qualsevol de les dues dificultats. 

El pensador Soren Kierkegaard no va explicar mai el final de la història, perquè tenia 

dues raons per no fer-ho: 
-  primera, perquè no es tracta de l’argument principal; l’argument principal és l’amor 

del rei per una noia de poble; 

- segona, perquè no ha acabat encara. És una història que s’assembla a una paràbola: és 
la història de l’amor de Déu envers nosaltres. Amb dues enormes diferències: primera, Déu és 

molt més poderós que qualsevol rei de la terra; segona, l’amor de Déu envers nosaltres és 

infinit, ens estima tant que va decidir de fer-se com un de nosaltres en la persona del Fill, pobre 
i humil, amb un amor que el poguéssim entendre. 

 

 En la vida cristiana els tres grans misteris entorn dels quals giren tots els demés 

són el de la Trinitat i el de l’Encarnació i el de l’autodonació de Déu. Però només 

coneixem l’existència de la Trinitat i la realitat de l’autodonació de Déu a través de 

l’Encarnació. Són els misteris per excel·lència, els misteris amagats des dels segles: “A 

mi, que sóc el darrer de tot el poble sant, ell m’ha concedit la gràcia d’anunciar als 

pagans les insondables riqueses de Crist i de mostrar a plena llum davant tothom com 

Déu realitza el seu designi amagat des de sempre en ell mateix, que és el creador de 

totes les coses” (Ef 3, 8-9). Quan arribà la plenitud del temps, “Déu envià el seu Fill, 

nascut d’una dona, nascut sota la Llei, perquè rescatés els qui vivíem sota la Llei i 

rebéssim la condició de fills” (Ga 4, 4). 

 La Paraula es va fer carn i plantà la tenda entre nosaltres. La segona persona de 

la Trinitat, el Fill, es va fer cos, ànima, sentiments... i es va fer veu i paraula humana per 

desvelar-nos la intimitat de Déu. Crist va néixer, va viure en família a Natzaret i 

santificà la vida familiar, va rebre el Baptisme abans d’encetar la vida pública, va 

“ensenyar i va viure”, va ser portat a morir com un anyell sense taca... I, a l’arbre de la 

creu, així com del costat d’Adam en va sortir Eva, del cor obert de Crist en va néixer 

l’Església, esposada amb ell. Segons els sants Pares, la sang i aigua són els dos 

sagraments essencials de la vida cristiana... Gràcies a la resurrecció continua sempre viu 

entre nosaltres i per l’Esperit Sant, continua l’autodonació de Déu en el temps. 

 Així, doncs, la gran obertura de la simfonia de la creació i a l’inici de la 

humanitat s’enceta amb el matrimoni entre Adam i Eva. Ja des del primer capítol del 

Gènesi s’intueix que a través de l’amor i la donació esponsals d’aquesta parella es 

reflecteix el misteri de Déu (“Fem l’home i la dona a la nostra imatge i semblança”).  

 També l’obra de la Redempció s’obre amb el matrimoni entre Josep i Maria. 

S’obre amb un prototipus de família: la Família de Natzaret. La Sagrada Família és la 

icona de la Trinitat (comunitat de vida i d’amor) i el prototipus de l’Església, en 

definitiva, la primera església domèstica. Tanmateix cal considerar aquesta Família no 

en sentit sociològic, perquè els seus personatges són especials (Maria, concebuda sens 

pecat, Josep, el pare adoptiu de Jesús), sinó teològic, és a dir, perquè dins d’ella neix, 

creix, aprèn a parlar amb veu humana, adquireix una cultura, en definitiva, és empeltat 

en la humanitat, el Fill de Déu. 

 Un cop fetes aquestes consideracions sobre el misteri de l’Encarnació, ara hem 

d’establir la relació entre aquest misteri i els sagraments. Trobem la relació en la 

coneguda doctrina de Sant Pau sobre el cos místic de Crist: Crist és el cap i nosaltres, 

que formem l’Església, som els seus membres. Sense cap no hi ha cos i sense cos no hi 

ha cap. Tots dos formen una unió profunda, però misteriosa, mística. L’evangeli de Joan 

ho expressa a través de l’oració de Jesús al Pare. “Que tots siguin u, com tu Pare estàs 

en mi i jo en tu. Que també ells estiguin en nosaltres, perquè el món cregui que tu 

m’has enviar” (Jn 17, 21) . 
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 El Fill de Déu és amb ell un sol Déu, però el Fill de l’Home, home per 

naturalesa, està unit a Déu en persona i el seu cos, que som nosaltres, estem units a ell 

sacramentalment. Crist és el sagrament del Pare i l’Església és el sagrament de Crist. 

Els sagraments són diverses formes d’unió de l’Església amb Crist i de participació de 

la vida divina.  

 Atès que estem en la jornada de la família, això ens porta a presentar algunes 

consideracions sobre la família com a “Església domèstica”.  

 

2. Origen del concepte de “família església domèstica” 

 

2.1. En la vida dels primers cristians 

 

 Al llibre dels Fets dels Apòstols es descriu la vida de la primera comunitat de 

seguidors de Jesús. Referent a l’Eucaristia, diu: 

 "Cada dia eren constants a assistir unànimement al culte del temple. A casa 

partien el pa i prenien junts el seu aliment amb joia i senzillesa de cor" [Ac 2, 46]. 

 És a dir: la litúrgia de la Paraula estava separada de la litúrgia eucarística. A 

Jerusalem, els deixebles participaven en el culte al temple i després, a diverses cases, un 

bisbe o un prevere presidia la celebració de l’Eucaristia. Aquestes cases rebien el nom 

de domus Ecclesiae.  

 Molt aviat aquesta praxi es va fer impossible tant a causa de l’hostilitat de la 

comunitat hebrea, com perquè les Escriptures havien adquirit ja un sentit nou: els llibres 

de la Llei i dels Profetes, els llibres de l’Antiga Aliança, només tenien un sentit ple si 

eren llegits a la llum del misteri de Crist.  

 Més endavant, a causa de l’augment del nombre de creients, cap al segle II o III 

es va traslladar el culte a edificis més grans i finalment, a Roma, en temps de Constantí, 

a les gran basíliques... 

 Sobre aquest fet, diu el Catecisme de l’Església Catòlica, n.1655: “Des dels seus 

orígens, el nucli de la família estava sovint format per aquells que “amb tota la casa” 

havien esdevingut creients (cf. Ac 18, 8). Quan es convertien desitjaven també que se 

salvés “tota la seva casa” (cf. Ac 16, 31). Aquestes famílies convertides eren illots de 

vida cristiana enmig d’un món no creient”.  

 A propòsit d’aquestes últimes paraules, s’obre un camp vastíssim sobre el paper 

dins el món de les “esglésies domèstiques” i de la pastoral familiar als nostres temps.  

 

2.2. En els sants Pares i el Magisteri de l’Església 

 

Va ser pròpiament el Concili Vaticà II que va encunyar el terme «església domèstica», 

que s’ha fet tant popular avui dia.  

 El terme es remunta, sobretot, a sant Joan Crisòstom (entre el 344 i el 354) 

manllevat, foncs, pel propi Vaticà II. És habitual als sermons d’aquest Pare de 

l’Església trobar aquesta bella imatge, que li agradava molt a ell com també als seus 

oients. Són paraules seves en un dels sermons:  

 - “Recordant tot això, estimats, un cop tornats a casa, prepareu una doble taula, 

la de l'àpat i la de la paraula de Déu: que el marit repeteixi el que s'ha dit aquí, que la 

dona aprengui, escoltin els fills i no s’en dispensin els criats. Fes de casa teva una 

església, perquè has de donar compte de la salvació dels teus fills i criats; i com a 

nosaltres, es demanaran comptes per vosaltres, així cadascun de vosaltres haurà de 

respondre pel servent, la dona i els fills».  

 - «Quan ahir us vaig dir que cadascú fes de casa seva una església, vareu 
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aclamar amb gran veu i vareu donar mostres de l'alegria que havien causat en vosaltres 

aquelles paraules. El que s'escolta amb alegria, està més preparat per posar-ho en obra». 

 Altres Pares de l'Església adverteixen així mateix en la família cristiana una 

imatge de la realitat de l'Església, i, encara que no esmenten explícitament el terme 

«església domèstica» o «petita església», no obstant el contingut és d'índole semblant. 

És el cas de sant Climent d’Alexandria (*145 o 150) i sant Agustí (13 de novembre del 

354 - 28 d'agost del 430). 

 Però és evident, com hem dit, que els textos més decisius són els del Magisteri, 

en les seves expressions de major rang i transcendència, com són els documents 

conciliars i les encícliques i exhortacions apostòliques. Per això el punt de partida és la 

Constitució Apostòlica Lumen Gentium núm. 11, del Concili Vaticà II, on es diu 

explícitament: 

 - «En aquesta com Església domèstica els pares han de ser per als fills els 

primers predicadors de la fe, tant amb la seva paraula com amb el seu exemple...» 

 Aquesta expressió surt també en molts passatges de l'exhortació Familiaris 

Consortio, ña qual, encara que té una originària intencionalitat pastoral, és la millor font 

doctrinal que ha aportat el Magisteri per delinear els traços teològics de la família 

cristiana. Per la seva importància, val la pena reproduir un extracte del n° 21:  

 - «L'Esperit Sant, infós en la celebració dels sagraments, és l'arrel viva i l'aliment 

inesgotable de la comunió sobrenatural que acumula i vincula els creients amb Crist i 

entre si en la unitat de l'Església de Déu. Una revelació i actuació específica de la 

comunió eclesial està en la família cristiana, que també per això pot i ha de dir-se 

església domèstica». 

 El Catecisme de l'Església Catòlica, assumeix aquesta mateixa expressió en el 

títol VI, tot ell dedicat a la família cristiana, dins l’apartat sobre el matrimoni (nn 1655-

1658).  

 El n° 1655 compara la Família de Natzaret i la mateixa Església amb una 

família: «Crist va voler néixer i créixer al si de la Sagrada Família de Josep i de Maria. 

L'Església no és una altra cosa que la "família de Déu".  

 I en el n° 1656, s'especifica la seva missió al·ludint a textos del Vaticà II: "Aquí 

és on s'exercita de manera privilegiada el sacerdoci baptismal del pare de família, de la 

mare, dels fills, de tots els membres de la família, en la recepció dels sagraments, en 

l'oració y en l'acció de gràcies, amb el testimoni d'una vida santa, amb la renúncia i 

l'amor que es tradueix en obres" (LG 10). La llar és així la primera escola de vida 

cristiana i "escola del més ric humanisme" (GS 52,1). Aquí s'aprèn la paciència i el goig 

del treball, l'amor fratern, el perdó generós, fins i tot reiterat, i sobretot el culte diví per 

mitjà de l'oració i l'ofrena de la pròpia vida». 

 Benet XVI afirma: «La família, església domèstica, és un àmbit primari de la 

vida de l’Església, especialment pel paper decisiu respecte a l’educació cristiana dels 

fills”.  

 Diu el mateix papa a la cova de la basílica de Natzaret: “En l'aliança conjugal, 

l'amor de l'home i de la dona és elevat per la gràcia fins a convertir-se en participació i 

expressió de l'amor de Crist i de l'Església (cf. Efesis 5, 32), de manera que la família, 

fundada sobre l'amor, és cridada a ser una "església domèstica", un lloc de fe, d'oració i 

de preocupació amorosa pel vertader i durador bé de cadascun dels seus membres” 

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/13_de_novembre
http://ca.wikipedia.org/wiki/354
http://ca.wikipedia.org/wiki/28_d%27agost
http://ca.wikipedia.org/wiki/430
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II 

Segona part: L’objectiu diocesà de 2009 

 

Objectius diocesans: 

1. Any 2005-2007: Pertinença i corresponsabilitat  

2. 2007-2010: “El que creiem i vivim això us anunciem” (1Jn 1,1-4). És l’objectiu 

centrat en la Paraula de Déu, desglossat en tres anys: 

 - L’escolta de la Paraula 

 - La Paraula celebrada 

 - La Paraula anunciada o proclamada 

 És a dir: 

 - 2007-2008: “La inspiració i la comunió que neixen d’escoltar la Paraula de 

Déu”. 

 - 2008-2009: “La Paraula que cerca l’experiència de la fe i la seva celebració 

sagramental”. 

 - 2009-2010: “L’Anunci, que neix del goig compartit”. 

 

1. Presentació de l’objectiu diocesà del 2009 pel Sr. Bisbe Agustí Cortès 

  

 “El pas de la “Paraula al sagrament” ha estat força reflexionat per molts teòlegs, que 

han vist com, segons el pla de Déu en la Història de la Salvació, es fa d'una manera molt 

natural i «lògica»: Nosaltres ho podem entendre ben fàcilment amb aquesta comparació. La 

comunicació entre dues persones que s'estimen es pot fer per via de paraules escrites, com 

ara una carta, un missatge, un fax... Aquesta manera de comunicació pot arribar a ser molt 

personal i, cada cop que s'escriu o es llegeix pot aixecar una munió de sentiments, 

pensaments i afectes envers l'altre interlocutor. Però tothom sap que, si la relació va 

augmentant en intensitat i profunditat, els dos amics desitgen quelcom més viu i personal, 

com ara ésser físicament presents l'un a l'altre. D'aquesta presència, se n'espera un intercanvi 

encara més profund i eficaç, pel fet que els amics “estan en contacte” sensible. Aquest és 

talment el pas de la Paraula de Déu, escrita, proclamada i escoltada, al Sagrament 

celebrat.”  

2. Què és un sagrament? 

 

Encara que es tracti de conceptes molt coneguts, serà bo que hi donem una ullada. 

Definició: Els sagraments són signes eficaços de la gràcia, instituïts per Crist i confiats 

a l'Església, a través dels quals se’ns dóna la vida divina (CEC 1131). 

 (CIC 1145): Signes i símbols: “La celebració sagramental està teixida de signes 

i de símbols. Segons la pedagogia divina de la salvació, la seva significació té l’arrel a 

l’obra de la creació i en la cultura humana, es perfila en els esdeveniments de l’Antiga 

Aliança i es revela en plenitud en la persona i l’obra de Crist”  

 Els set sagraments que Jesucrist va instituir i confiar a la seva Església 

corresponen als moments i les etapes més significatives de la vida: 

 

Classificació: Iniciació: Baptisme, Confirmació, Eucaristia. 

  Guarició: Perdó o reconciliació i unció dels malalts. 

   Servei: Orde i Matrimoni 

 

 Hauríem de referir-nos també a l’Any Litúrgic i al Diumenge, en el qual anem 

desgranant al llarg de l’any el misteri de Crist i de l’Església, empeltats com hi estem 

formant el seu cos... El desenvolupament de l’any litúrgic pot comparar-se a la sembra 
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de la llavor a la tardor (Advent) en la terra immaculada i fecunda del si de Maria. Neix 

en temps de Nadal. La petita planta ha d’enfortir-se i assegurar les arrels sota el fred i 

maltempsades de l’hivern (Quaresma). Es bada com una flor però no pot limitar-se a ser 

objecte d’admiració sinó que genera llavors i després mor (Pasqua). Aquests llavors no 

resten en elles mateixes sinó que donen molt de fruit (Temps durant l’Any)... 

 Finalment, fem una breu al·lusió als Sacramentals: A més dels sagraments, 

l'Església celebra altres accions litúrgiques que s'anomenen sagramentals; per exemple 

les celebracions exequials o les benediccions de tota mena. 

 

III 

Tercera part: La vida sacramental en la família 

 

 En l’àmbit de la família, església domèstica, es viuen d’una forma o altra tots els 

sagraments. Fem-ne una breu recordança:  

  

 1. Baptisme: "Aquí és on s'exercita de manera privilegiada el sacerdoci 

baptismal (comú) del pare de família, de la mare, dels fills, de tots els membres de la 

família, en la recepció dels sagraments...” (CIC 1655). A més, en referir-nos al baptisme 

d’infants, els pares i padrins es responsabilitzen d’educar-los en la fe i de portar-los a la 

maduresa cristiana. 

 

 2. Confirmació o Crismació: S’anomena Confirmació perquè “confirma” i enforteix 

la gràcia baptismal. Y s’anomena també “crismació” pe raó del seu ritu essencial que és la 

unció. El. confirmat és “ungit” per l’Esperit Sant, incorporat a Crist, que és sacerdot, profeta i 

rei”. 

 3. Eucaristia i Matrimoni.  

 L’Eucaristia és la font i cimal de la vida cristiana. Per això ens hi detindrem un 

xic més per la seva importància en la configuració de la família cristiana que té el seu 

origen en el matrimoni entre un home i una dona. El papa Benet XVI a l’encíclica 

“Sacramentum caritatis” al·ludeix a quatre aspectes fonamentals: 

 

 3.1. Quatre conceptes clau segons Benet XVI 

 a) La veritat de l'amor. ¿Quina és la veritat que aprenem en el sagrament de 

1'Eucaristia? Ell mateix dóna la resposta: «Jesús ens ensenya en el sagrament de 

l'Eucaristia la veritat de l'amor, que és l’essència mateixa de Déu. Aquesta és la veritat 

evangèlica que interessa a cada home i a tothom. Relacionar l'Eucaristia amb la 

comunitat familiar a partir de la veritat de l'amor, que és la mateixa essència de Déu, 

ens obre a la dimensió fonamental de la vocació cristiana del matrimoni i de la família 

quan decideix fer de la seva comunitat de vida i d'amor un sagrament, un signe visible 

del Déu que és Amor”. 

 b) L’aliança. «El sacrifici eucarístic representa l'aliança d'amor de Crist amb 

l'Església, en tant segellada amb la sang de la creu. I en aquest sacrifici de la Nova i 

eterna Aliança, els cònjuges cristians troben l'arrel de la qual brolla, que configura 

interiorment i vivifica des de dins, la seva aliança conjugal». 

 c) El sagrament esponsal. «L’Eucaristia, sagrament de la caritat, mostra una 

particular relació amb l'amor entre l'home i la dona units en matrimoni», quan 

contemplem l'Eucaristia com a sagrament esponsal. Serà important, per això mateix, 

fixar-nos en aquest aspecte de l'Eucaristia i que reconeguem la seva íntima connexió 

amb el matrimoni cristià, fonament de la família”. 
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 d) La font de la caritat: I encara: «En tant que representació del sacrifici de 

l'amor de Crist per la seva Església, l'Eucaristia és font de caritat. I en el do eucarístic 

de la caritat la família cristiana troba el fonament i l’ànima de la seva comunió i de la 

seva missió, ja que el Pa eucarístic fa dels diversos membres de la comunitat familiar un 

únic cos, revelació i participació de la més àmplia unitat de l'Església». 

 

 Voldria insistir en altres aspectes de la comunió eucarística que és una gran font 

d’espiritualitat per als esposos i pares/mares de família. 

 

 3.2. Som membres del seu cos 

 La carta als Efesis és amb tota propietat la carta magna de Sant Pau sobre el 

matrimoni i la família. En aquest text (Ef 5, 21.6, 9) presenta tota una doctrina sobre els 

esposos, els pares, els fills... Cal advertir, amb tot, que alguns han fet d’aquest text una 

interpretació sociològica de la realitat de la parella del seu temps amb una presa de 

posició netament masclista. Crec, amb tota honradesa, que aquesta presa de posició no 

és del tot legítima, sinó que la intenció de Pau és fer-ne una lectura teològica. “Dones, 

sotmeteu-vos als vostres marits tal com tots ens sotmetem al Senyor, perquè el marit és 

cap de la seva muller com el Crist és cap i salvador de l’Església...” (v 22).  "No hi ha 

hagut mai ningú que no estimés el propi cos; al contrari, tothom l’alimenta i el vesteix. 

També el Crist ho fa així amb l'Església, ja que som membres del seu cos" (Ef 5, 

29.30). I encara rebla el clau:"Aquest misteri és gran: jo entenc que es refereix a Crist i 

a l'Església" (ib. 32).  

 La paraula "cos" significa en la Bíblia tota la persona, no solament el component 

físic. Aplicat a l'Eucaristia, aquestes paraules signifiquen que la carn incorruptible i 

vivificadora del Verb encarnat es fa "meva", però també la meva carn, la meva 

humanitat, es fa de Crist. En l'Eucaristia rebem el cos i la sang de Crist, però també 

Crist "rep" el nostre cos i la nostra sang. Nosaltres el combreguem a ell i ell ens 

combrega a nosaltres. No hi ha res en la meva vida que no pertanyi a Crist. El Crist 

ressuscitat i gloriós no viu ara, en el segle XXI, una experiència humana, sinó que la va 

viure ara fa dos mil anys: quan va encarnar-se i va passar 30 anys a Natzaret, va 

predicar a Galilea, i va morir a Jerusalem...Ara la seva existència terrenal la viu i 

"l’experimenta" gràcies a la comunió esponsal amb l'Església. Tot allò que "faltava" a la 

plena "encarnació" del Verb es "realitza" avui en l'Eucaristia. Santa Isabel de la Trinitat 

va expressar aquesta realitat mística amb aquestes paraules: "L’esposa pertany a l’espòs. 

El meu espòs m’ha pres. Vol que sigui per Ell una humanitat afegida". 

 Evidentment, la vivència profunda de l’Eucaristia és una font inesgotable 

d’espiritualitat per als matrimonis. Amb tota propietat, poden dir els esposos: la carn 

incorruptible i vivificadora de Crist es fa "nostra", la nostra carn, la nostra carn com a 

espòs i esposa, la nostra humanitat sencera, es fa de Crist. 

 

 3.3. L’home és allò que menja 

 Ja fa molt temps, escrivia sant Lleó Magne: "La nostra participació en el cos i 

sang de Crist no tendeix a una altra cosa que a convertir-nos en allò que mengem". 

Aquestes paraules de Jesús adquireixen un significat ple en aquest text: “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" (Jn 6, 57). Benet XVI comenta que el principi vital més fort és el 

que assimila el menys fort, no al contrari. El vegetal assimila el mineral, no al contrari; 

l’animal assimila el vegetal i el mineral, no al contrari. L’home assimila el mineral, el 

vegetal i l’animal, no al contrari. Però en l’eucaristia, és a l’inrevés: l’home menja el cos 

de Crist i es divinitza, el principi diví assimila l'humà, no al contrari.  
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 En l'Eucaristia aquell que és menjat assimila qui el menja. A qui s’acosta a 

rebre’l, Jesús li repeteix amb sant Agustí: "No seràs tu qui m’assimili, sinó que seré jo 

qui t’assimili". “Podem dir que no solament cada u de nosaltres rep el Crist, sinó també 

que Crist ens rep a cada un de nosaltres” (Ecclesia in Euchareistia, n. 21). 

 

 3.4. La comunió dins l'Església, que és el cos de Crist 

 Finalment, encara hem de referir-nos a l’aspecte vertical de la comunió. En 

l’eucaristia es realitza també una comunió horitzontal, és a dir, amb els germans. Sant 

Pau diu: "La copa de la benedicció que nosaltres beneïm, ¿no és la comunió amb la 

sang de Crist? El pa que partim no, ¿no és comunió amb el cos de Crist? El pa és un de 

sol, i per això nosaltres, ni que siguem molts, formem un sol cos, ja que tots participem 

d’aquest únic pa" (1 Co 10, 16-17).  

 Quan m’acosto a l’eucaristia, ja no puc desentendre’m del germà; no puc 

rebutjar-lo sense rebutjar el mateix Crist i trencar la unitat. Aquell que en la comunió 

volgués abrusar-se d’amor a Crist però sense donar importància al germà, s’assemblaria 

a algú que troba un amic després de molt de temps, es posa de puntetes per besar-lo, i 

no s’adona que està trepitjant els seus peus amb unes sabates de claus. Els peus de Jesús 

són els membres del seu cos, especialment els més pobres i menystinguts.  

 Quan diem Amén al Cos de Crist al moment de la comunió fem una professió de 

fe en el Cos santíssim de Jesús nascut de Maria i mort per nosaltres, però també la fem 

al seu cos místic que és l'Església, és a dir, als germans. I la fraternitat comença pels 

membres de la família, pels germans de l’Església i s’estén als més necessitats... Ja des 

del principi la fracció del pa anava sempre unida a la caritat. Es recollien aliments i béns 

en general per a distribuir als més necessitats: orfes, vídues, transeünts... Del mateix 

altar on Crist se’ns dóna ha de davallar, a través de nosaltres, una munió de béns per als 

germans. El fet de la col·lecta que s’acostuma a fer dins la missa té aquest sentit. 

 

 5. Penitència: Dins de la família són freqüents les ocasions per a la reconciliació. En 

la reconciliació podem experimentar la tendresa de Déu a través de la imatge del bon pastor 

que cerca l’ovella perduda. Reconciliar-se després de tensions o discussions amb una 

abraçada donant gràcies a Déu per l'alegria rebuda és una preparació remota o pròxima per 

al sagrament. 

 

 6. Orde sacerdotal: La família cristiana és el terreny abonat per a la sembra de 

llavors d’una possible vocació al sacerdoci o a la vida consagrada. 

 

 7. Unció dels malalts: A la malaltia i el sofriment l’home experimenta la impotència, 

els límits de la seva finitud. A la família es pot discernir allò que és essencial per a la vida i 

moure a una intensificació de la pregària, posant tota la confiança en Déu.  

 

Conclusió  

Espiritualitat i compromís per a l’església domèstica 

 

 Dels conceptes exposats podrien derivar-ne algunes conclusions operatives per a 

una espiritualitat i un compromís de l’església domèstica. A tall de guió, només en 

suggerirem algunes: 

 a) Viure la paternitat i la maternitat com un sacerdoci. “Els fidels, en virtut 

de llur sacerdoci, participen en l’ofrena eucarística i l’exerceixen en la recepció dels 

sagraments, en l’oració i acció de gràcies, mitjançant el testimoni d’una vida santa, en 

l’abnegació i la caritat operant” (Vaticà II). 
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 b) Condicions perquè el seu sacerdoci sigui operatiu: 

  - Clima familiar impregnat de l’amor dels esposos. 

  - Participació dels pares i de tota la família en la vida eclesial. 

  - Compromís missioner de portar Crist a la societat. La família és la 

primera evangelitzadora en una societat secularitzada. 

 c) Educació dels fills: És un dret i un deure anterior a qualsevol altre dret de la 

societat civil i de l’Estat, malgrat que l’educació completa requereixi el concurs de 

diverses institucions socials. S’educa sobretot amb l’exemple i el clima de vida familiar, 

més que amb ensenyaments formals o aplicació de normes. 

 d) La Paraula de Déu. Llegida i meditada en família, primàriament pels 

esposos i, d’una forma progressiva i segons l’edat, presentar als infants la història 

sagrada i els misteris més importants de la salvació. 

 e) La pregària en família: La pregària, lluny de ser un acte restringit a uns 

moments i espais determinats, és la manera com els cristians hem de viure... És l'oxigen del 

qual es nodreix la fe. La pròpia llar és, a manera d'església domèstica, la primera escola de 

pregària i el lloc ordinari de viure la fe de cada dia. 

 f) La família, bressol de noves vocacions. El millor signe de fecunditat espiritual 

d’una família és la benedicció de Déu amb vocacions al sacerdoci i a la vida consagrada. La 

tasca de la família és el cultiu amorós d’aquestes vocacions. 

 

Pistes per a la pregària en família 

 

PREGAR JUNTS: la família és la primera imatge de la comunitat cristiana. Si bé 

la pregària te una dimensió molt personal i fins i tot íntima, també cal tenir cura 

de la seva dimensió comunitària, d'un temps compartit a la presència de Déu... Un 

temps gratuït que donem a Déu i que Déu ens regala cada dia.  

 - Cal trobar un moment oportú: no és necessari que sigui un temps llarg... Ens ajuda 

més un petit temps diari que un llarg espai molt de tant en tant. 

 - Crear un ambient propici: apagar la TV i els aparells musicals, tenir una creu o una 

icona en un lloc de l'estança principal. Fer una oració introductòria. 

 - Es pot repartir qui la prepararà una mica cada dia... 

PREGAR DES DE LES PERSONES 
 - Recollir en la pregària les situacions viscudes pels membres de la família durant la 

jornada: a l'estudi, al treball, a la pròpia llar, en els espais de lleure. 

 - Aprofitar els moments personals que viu la família: és una ocasió per reconciliar-

se quan hi ha hagut tensions, per donar gràcies davant l'alegria d'algun membre, enfortir-se 

en un moment de dificultat o d'especial responsabilitat... 

 - Pregar per persones concretes del nostre entorn: malalts, ancians, amics... 

PREGAR DES DEL QUE VEIEM 

 - La natura és una font inesgotable de pregària i d'acció de gràcies.  

 - Aquella noticia o programa de TV que ens ha frapat. 

 - Aquell esdeveniment que està passant en el món o en el nostre voltant. Les 

situacions de pobresa o de sofriment. Els assoliments de la humanitat. 

 - Una festa, els temps forts durant l'any (Nadal, Quaresma, Pasqua...) 

PREGAR DES DE LA BIBLIA 

 - Llegir periòdicament, en clau de pregària, algun fragment de la Bíblia, 

especialment els Evangelis. Comentar-lo en família.  

 - Explicar la Història Sagrada als fills/es petits. 

ENSENYAR ALS FILLS/ES PETITS LES ORACIONS DEL CRISTIÀ 

 - Parenostre, Avemaria, Glòria... 
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ALTRES 

 - Benedicció de la taula abans dels àpats o acció de gràcies en acabar.  

 - Davant una imatge religiosa de la casa. 

 - A través d'un conte o d'una cançó.  

 - Pregària de Bon Dia o de Bona Nit. 

ALGUNS ELEMENTS SENZILLS QUE PODEN AMBIENTAR LA PREGÀRIA  

 - Llàntia: encesa o apagada, que s’encendrà al final de la pregària: un gest per 

demanar-nos perdó. El perdó retorna la llum a les nostre vides. 

 - Una planta: indica creixement, bellesa, vida... 

 - Un lloc amb poca llum: indica intimitat, recolliment. 

 - Posició de les mans: obertes per demanar, recollides per demanar perdó, agafades 

senyal de confiança, alçades com a lloança.... 

 
3. Pau VI. Al·locució a Natzaret, 5 de gener de 1964 

 
 La casa de Natzaret és una escola en la qual es comença a conèixer la vida de Crist: és l’escola de 

l’Evangeli.  
  En ella, primer hi aprenem a veure, a escoltar, a meditar, a capir profundament la força, 

pregona i misteriosa que hi ha en aquesta revelació del Fill de Déu, simplicíssima, humilíssima i 
plena de formosor. Potser hi aprenem fins i tot, sense adonar-nos-en, a imitar-lo. 

  Aquí, certament, percebem la raó i el camí en el qual podem comprendre fàcilment qui és 
Crist. Aquí aprenem, per damunt de tot, a considerar aquelles coses que es refereixen a la seva 
estada entre nosaltres i, en certa manera, ens l’expliquen, com és ara els llocs, els temps, els 
costums, la conversa, els ritus sagrats, tot allò, finalment, de què Jesús se serví per manifestar-
se en el món. Aquí tot té la seva veu, tot té la seva significació. 

  Precisament aquí, en aquesta escola, ens adonem per què ha d’observar una disciplina 
d’esperit el qui vol ser deixeble de Crist i seguir la doctrina de l’Evangeli., 

  Oh, com retornaríem de bon grat a la nostra infantesa, com voldríem confiar-nos 
novament a aquesta humil, però tanmateix sublim escola de Natzaret! Amb quina vehemència 
ens gaudiríem de reintegrar el nostre estudi a l’autèntica ciència de la vida al costat de Maria, 
per poder entendre la veritat de Déu! 

  Però aquí hi som només com a transeünts, i ens veiem forçats a abandonar el desig de dur 
a terme el propòsit, no acomplert mai del tot, de conèixer l’Evangeli en aquesta casa. Tanmateix, 
no en marxarem tan de pressa que no donem, com si fos d’amagat, uns suggeriments breus des 
d’aquesta casa de Natzaret. 

  Ella ens ensenya, de bell antuvi, el silenci. Tant de bo rebrotés en nosaltres l’amor al 
silenci, aquest hàbit mental admirable i sempre necessari, però més ara, quan en la vida massa 
agitada de la nostra època ens veiem escomesos per tants estrèpits, per tants clamors i per 
tantes vociferacions! Oh silenci de Natzaret! Ensenya’ns a clavar-nos en els bons pensaments, a 
atendre les mocions interiors espirituals, a estar preparats per escoltar sense error els consells 
secrets de Déu i els manaments dels mestres veritables! Ensenya’ns com ens són 
d’imprescindibles i el que valen l’adequada formació, l’estudi, la meditació, l’ordre personal i 
íntim de vida i l’oració que, en el seu secret, és vista només per Déu! 

  Aquí hi aprenem, a més, la manera de viure en família. Que Natzaret ens ensenyi què és la 
família, què és la seva comunió d’amor, què és la seva bellesa, nítida i greu, quines són les seves 
propietats sagrades i inviolables, que ens demostri com és de dolça la institució de la família, 
que no hi ha res que pugui substituir; que ens il·lustri sobre la seva comesa fonamental en 
l’ordre de la societat. 

  Finalment, aquí coneixem la disciplina del treball. Oh mansió de Natzaret! Oh casa del fill 
de l’obrer! És principalment aquí que desitgem entendre i lloar la disciplina severa, però 
redemptora, del treball humà; volem afirmar aquí la dignitat del treball d’una manera tal que 
l’experimenti tothom; volem recordar, precisament sota aquesta teulada, que el treball no és un 
fi per ell mateix, i que extreu la seva llibertat i el seu honor no solament d’allò que hom anomena 
aspecte econòmic, sinó també d’aquelles altres coses per les quals s’adreça a un fi noble; aquí 
volem anunciar la salvació als obrers de tot el món i proposar-los un gran model: llur germà 
diví, profeta de totes les causes justes concernents a ells. Ens referim a Crist, Senyor nostre.  


