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En una entrevista a Ràdio Vaticana, l’Arquebisbe de Barcelona ha ressaltat
l’eclesialitat de l’experiència d’aquest Sínode de Bisbes en què els pares sinodals
porten les famílies als seus cors
20 Octubre, 2015 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

El Cardenal Sistach vol continuar treballant en la línia que ha proposat el Sínode, la de
caminar junts per donar un bon servei a les famílies, a l’Església i al món. Així ho ha
expressat en una entrevista que l’Arquebisbe de Barcelona ha concedit a Ràdio Vaticana:
“Som pastors, intentem davant dels reptes, que n’hi ha molts, però davant de tants i tants
matrimonis que treballen, s’esforcen, pateixen, gaudeixen, són feliços vivint intensament el
matrimoni com a comunitat de vida i amor, volem estar al seu costat, i volem especialment
també ajudar a aquells que no aconsegueixen fer del seu matrimoni, o no han aconseguit,
una comunitat de vida i amor i pateixen aquesta situació”.
Preguntat sobre l’experiència sinodal, el Cardenal Martínez Sistach la considera
“eminentment eclesial, una presència i ajuda de l’Esperit Sant, un constatar l’oració de tants
matrimonis, en un ambient de comunió, fraternitat i molta llibertat”. I això s’ha traduït en que
les esmenes s’han acollit, el missatge resultant és positiu i s’anima a exercir una actitud molt
pastoral.
Les famílies, al cor dels pares sinodals
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Fa ja més de dues setmanes que els participants al Sínode treballen per la vocació i la missió
de la família en l’Església, una temàtica que preocupa a molts. Entre ells, a l’Arquebisbe de
Barcelona: “La família és absolutament necessària, la humanitat es juga moltíssim amb la
família, recordem el text, fa cinquanta anys, de la Gaudium et Spes del Concili Vaticà II que
diu que ‘el bé de les persones, de la societat i de l’Església està en relació directa a la salut
del matrimoni i de la família’. Quan la família pateix, la societat pateix perquè la societat la
fan fonamentalment les famílies”.
En aquest sentit, el Cardenal Sistach destaca que l’Església “vol ser mestra i mare i estar
molt a prop de les parelles y matrimonis que es prenen seriosament el seu compromís
matrimonial: l’Evangeli, la vida, la bellesa del matrimoni… entregant-se enmig de moltes
diﬁcultats i molt a prop d’aquells que no han aconseguit la seva comunitat de vida i amor i
que tenen diﬁcultats i s’han trencat els seus ideals i els seus projectes d’amor per sempre”.
“L’Església com a mare vol estar a prop dels seus ﬁlls i sempre els estimarà, sigui quina sigui
la seva conducta i tot i ser pecadors”, va afegir l’Arquebisbe de Barcelona, qui vol donar un
missatge d’esperança i d’il·lusió a les famílies que fan present l’amor de Déu i l’amor de Crist
a l’Església.

|2

