
 

ALGUNES IDEIES DE LA XERRADA D´EN MN. MANEL CLARET DURANT LA 1ª JORNADA DE 

FORMACIÓ DEL CPM TRIDIOCESÀ A LA PARRÒQUIA VERGE DE LA PAU 19 NOVEMBRE 2016 

SOBRE L´EXHORTACIÓ APOSTÓLICA “AMORIS LAETITIA” I EL CPM 

Hem tingut el goig de que el Papa Francesc publiqués l´exhortació apostòlica 

 “Amoris laetitia”, 

que està donant molta llum i esperança, i que a nosaltres com a moviment d´acompanyament 

de les parelles al Matrimoni també ens interpel·la en com estem desenvolupant aquesta tasca. 

Per ajudar-nos en aquesta reflexió, hem tingut el goig de comptar amb en Mn. Manel Claret, 

delegat de la Pastoral Familiar de la Arxidiócesi de Barcelona i rector de la Parròquia on 

celebrarem aquesta Jornada de Formació.  

Preàmbul 

Cada Matrimoni es un Història de Salvació. 

L´exhortació apostólica es el document final resum de l´enquesta que es va fer a tota l´església 

i fruit de dos sínodes.  Amb aixó el Sant Pare expresa una nova manera de fer, amb els bisbes i 

amb tota l´església de forma colegiada. 

Hi ha hagut 3 reaccions davant aquest text: 

-NO hi ha res de nou: no canvia la doctrina de l´Església sobre el Matrimoni. Efectivament, 

l´”ideal” no canvia, però si que es reconeix que la realitat es molt més complexe. 

-“Quina decepció”: No hi han ni fórmules ni normes noves que regulin determinades 

circumstàncies. 

-Planteja anar a l´”Esperit de l´Evangeli” en els casos en que no sabem que fer. El que està 

clar, està clar, i el que no, hem d´anar a l´Evangeli, a la misericòrdia, diu el Papa. Preguntar-nos 

què faria Jesús?, els/ens acolliria? Pel Papa no hi ha dos camins de salvació; tothom ha de 

trobar el seu camí. 

“On hi ha Amor allí hi ha Déu”. Les llavors de la Paraula. Hi ha posibilitat de creixament. 

L´Església no pot condemnar per sempre. Cal que aculli a tothom, i sila persona en qüestió no 

està d´acord amb el magisteri de l´Església, se li ha de trobar lloc. Aquesta exhortació proposa 

un canvi d´actitud de l´Església: Acollir i escoltar a tothom. El Capítol 4rt convida a la 

conversió tot parlant de l´Amor cristiá. L´ha fet el Papa Francesc tot sol. 

Una gran novetat de l´exhortació es el capítol 8è que es centre en aquelles persones que volen 

tornar a la vida de l´Església des d´el que es denomina “situacions irregulars”. S´entenen 

aquestes situacions aquelles que en época de Pius XII es denominaven així: Divorciats tornats a 



casar, els que creuen que el seu matrimoni es nul, les situacions d´abandonament. En 

definitiva, situacions de parella que l´Església no proposa. 

En aquest capítol 8è, s´obre la possibilitat de tornar a poder rebre els sagraments de la 

Reconciliació i de l´Eucaristia en algunes circumstàncies que abans no es permitia. Després 

d´un procés de discerniment acompanyat d´un capellà, la persona en situació “irregular”, 

podrá tornar a rebre aquests sagraments, si en conciència creu que així potser. Després hi 

aprofondirem. 

Breu descripció de la carta apostólica 

Anant a breus comentaris dels diferents capítols d´Amoris laetitia, cal dir que el principal 

objectiu es UN CANT A L´ALEGRIA DE LA FAMÍLIA. 

A l´introducció el Sant Pare recomana llegir aquesta exhortació amb molta tranquilitat. 

Capítol 1er: Tracta el que diu la Biblia sobre la Família. Es palesa la situació de que els homes 

som pecadors, es reafirma el valor i la grandesa de la consciència. Es presenta el Matrimoni  

com una realitat “poliédrica”: cada situació, cada parella es diferent. 

Capítol 2ón: Aborda la situació actual de la Família. Antropologia cristiana. No entra en el tema 

de l´homosexualitat. Es diu que no es pot equiparar a la parella d´home i dona, però no es 

condemna. 

Capítol 3er: Qué diu Jesús del Matrimoni?. En Manel ens diu que Jesús està en contacte 

permanent amb les persones i amb els matrimonis i les famílies. Ens recorda els passatges de 

l´evangeli de les Bodes de Canaà, l´amistat amb la família de Llàtzer, Marta i Maria. Aspectes 

que ens poden ser útils a les acollides a les parelles. 

Capítol 4rt: cal llegirlo amb molta tranquilitat. Aquí el Sant pare s´esplaia comentant la lectura 

de la carta de Sant Pau a Corintis (1 Co 13,4-7). En Manel ens destaca alguns punts com el 

Diàleg: ESCOLTAR tot el que l´altre necesita dir. No hi ha cosa pitjor que dir: “Ja sé el que em 

diràs”. La sexualitat com a llenguatge i manifestació humana de l´amor. El fet d´anar conreant 

motius per la “reeleció” del matrimoni amb la teva parella durant la vida, per mantenir 

l´il·lusió, el projecte. 

5. Amor que esdevé fecund. 

6. Algunes perspectives pastorals: Camins pastorals. A aquesta carta, es dona més 

importància al “seguiment matrimonial”, que a la propia preparació. Necessitem una vida de 

comunitat. Aquest capítol ens interpela com a moviment en el tema del Post. 

7. Enfortir l’educació dels fills: L’educació dels fills 

8. Acompanyar, discernir i integrar la fragilitat: Misericòrdia i discerniment pastoral. 

S´enfatitza molt les actituds d´acolliment, d´acompanyament, d´integració i no pas de 

condemna. El procés de discerniment de la persona en situació “irregular”consisteix en anar 

madurant les respostes a preguntes com: Què em passa?, Per què?, Quines solucions hi ha?, 

Ho puc viure amb normalitat?, I a partir d´aquí, fer el posible, el prudent i anar fent-ho 



gradualment, tot respectant la consciència (cadascú ha d’actuar en últim terme segons la seva 

consciència; la consciència com a última norma moral). 

9. Espiritualitat matrimonial familiar: Línies d’espiritualitat familiar. Dues persones en procés 

de madurar, i també del sagrament, l’amor sagrat evoca a Déu.  

Agraïm molt la participació de Mn. Manel Claret en aquesta Jornada 

Belén Oria i Gerard Santomà 

 

 

 

 


