
 

 
 

"Jesús els digué aquesta paràbola:  --Un home tenia una figuera plantada a la seva vinya. Va anar a buscar-hi 
fruit i no n'hi trobà. Llavors digué al qui li menava la vinya: « --Mira, fa tres anys que vinc a buscar fruit en aquesta 
figuera i no n'hi trobo. Talla-la. Per què ha d'ocupar la terra inútilment?» Ell li respongué: «--Senyor, deixa-la 
encara aquest any. La cavaré tot al voltant i hi tiraré fems, a veure si dóna fruit d'ara endavant. Si no, fes-la tallar ». 
(Lc 13, 6-9). 

 

Reprenem les nostres "trobades virtuals" i espirituals a l'ombra de l'Alsina, després de la pausa 
estiuenca que esperem hagi estat per a tothom, entre d'altres coses, un temps de descans per proveir 
forces físiques i espirituals. 

Aquest primer encontre de l’any 2014-2015 té com a marc la III Assemblea general extraordinària del 
Sínode dels bisbes sobre el tema : "Els desafiaments pastorals de la família en el context de 
l'evangelització". La família és la primera cèl·lula de la societat! La família cristiana és una església 
domèstica! Ens recorda a la sagrada Família de Jesús, Maria i Josep, la família de Natzaret, icona i model 
per a tota família cristiana (com deia la Serventa de Déu Magdalena Aulina). 

La família cristiana és cridada a viure cada dia la pròpia vocació profunda i seriosament, per poder 
créixer segons el model, que és la mateixa Família de Déu, la Trinitat. Ho pot fer si els esposos s'estimen 
entre ells amb un amor tendre, fecund, ple de misericòrdia, si el pare i la mare estimen els seus fills amb 
un amor intens i generós, i si els fills s'estimen com a veritables germans, i estimen els pares amb honor i 
respecte. 

Es necessita, sobretot, paciència, molta paciència. Es necessita perseverança. Molta perseverança i 
molta confiança. Sense renunciar, de pressa, a la primera gran dificultat, i comprendre, dialogar i pregar. 

Jesús ho expressa a la paràbola de la figuera. Quina paciència té Déu amb cada un de nosaltres! Espera 
sempre que, un any o un altre, aconseguim donar fruit. La seva estimació per cada un no té mesura. Ell 
espera, espera tenaçment, mana al "vinyater", per què intercedeixi i es faci fiador... i remogui el terreny, i 
hi escampi l'adob més bo perquè pugui donar fruit...   

Nosaltres podem donar fruit gràcies a l'acció de l'Esperit Sant, que Déu Pare ens ha donat. L'Evangeli 
de Jesús ens presenta i ens proposa els veritables i eterns valors. Podem seguir-lo amb la força de l'amor, 
que tot ho pot, tot ho suporta, tot ho perdona. Cada u de nosaltres, cada família, cada comunitat, si creu 
amb fermesa  en la Paraula de Déu no perdrà l'esperança, encara que hagi d'esperar pacientment, els fruits 
que tarden en arribar. 

Magdalena Aulina, que coneixia molt bé les dificultats de les famílies, ja en el 1933 escrivia: Si la família 
aconsegueix recuperar els valors fonamentals de l'Evangeli, aconseguirà la millora de la societat. Per això va 
confiar a la Sagrada Família de Natzaret  les famílies de tots els temps i d'arreu, perquè sigui el model humà i 
diví de cada llar cristiana. 

Demanem a la Santa Família de Natzaret que protegeixi a les famílies de  qualsevol lloc de la terra, i a 
les famílies "espirituals" nascudes sota la protecció i amb l'exemple de Jesús, Maria i Josep.  
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