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Recentment he tingut el goig pastoral de trobar-me amb dos grups de matrimonis
encarregats de la preparació de les parelles que demanen el sagrament de matrimoni i vull
no sols valorar molt pos 攀ovament i agrair el seu treball, sinó el seu testimoni i entrega en bé
del seu acompanyament.Ens ha animat i guiat molt tot el que el papa Francesc ens diu a
l’exhortació apostòlica Amoris laetitia, l’alegria de l’amor, especialment quan es refereix a
com guiar els promesos en el camí de preparació al matrimoni, juntament amb tot el que
explica a Evangelii gaudium, l’alegria de l’Evangeli, sobre l’acompanyament personal dels
processos de creixement.
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En un diàleg serè i profund hem anat entrant en el rerefons de tot el que escriu Francesc en
ambdós documents. Certament ens està demanant un profund canvi de mentalitat i un nou
estil pastoral arrelat i empès per l’Evangeli i que una vegada més se’ns demana posar-lo en
pràctica.Per això, perquè estem vivint un canvi d’època en tots els sentits, hem analitzat la
complexa realitat social i els desaﬁaments que la família és cridada a afrontar avui i que
requereixen un compromís major de tota la comunitat cristiana en la preparació dels
promesos al matrimoni.
Veiem clar que avui la preparació al matrimoni cristià demana temps, aprofundir el fet de ser
cristià des d’una autèntica iniciació a la fe, ajudar els joves a descobrir el valor i la riquesa del
matrimoni i, com diu el papa Francesc, que puguin percebre l’atractiu d’una unió plena que
eleva i perfecciona la dimensió social de l’existència, atorga a la sexualitat el seu major
sentit, alhora que promou el bé dels ﬁlls i els ofereix el millor context per a la seva maduració
i educació.
En tot això ens hi va el repte d’acompanyar les joves parelles en el compromís sincer de
créixer en l’amor i en el do recíproc, la qual cosa renova el teixit del cos eclesial i és en bé de
la societat mateixa.
Es tracta d’optar per la necessària pedagogia de l’amor.
Sebastià Taltavull Anglada
Bisbe auxiliar de Barcelona i
Administrador Apostòlic de Mallorca
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