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«Les persones separades i divorciades
continuen sent membres de l’Església»
Ramon Ollé col·labora a la Delegació diocesana de Pastoral Familiar
Carme Munté
El fracàs matrimonial deixa
en les persones que el pateixen
un solc de soledat, culpabilitat i
tristesa. Si a més s’hi suma la idea
errònia que queden excloses de
l’Església, per a les persones cristianes la situació encara es fa més
difícil. Aquest ha estat un dels
motius pels quals la Delegació
de Pastoral Familiar de l’arquebisbat de Barcelona ha posat
en marxa el Servei d’Atenció a
Persones Separades i Divorciades. El dissabte 18 de febrer, a
les 10.30, i a la parròquia de la
Mare de Déu de Núria, tindrà lloc
la presentació oficial d’aquest
servei a càrrec dels preveres
Manuel Claret, Santiago Bueno,
del diaca Josep Vidal, i de Ramon
Ollé, president de l’Escola de
negocis i enginyeria La Salle i
col·laborador de la Delegació
diocesana de Pastoral Familiar.
Com va sorgir la iniciativa de posar en marxa el Servei
d’Atenció a Persones Separades i
Divorciades?
Tota iniciativa d’aquesta mena sorgeix d’una experiència pràctica, i aquesta rau en el fet de constatar que a les
parròquies, en diferents grups socials
i, fins i tot, en el món de joves madurs
es plantegen problemes derivats de les
seves separacions i alhora tots ells senten l’ansietat de continuar pertanyent
a l’Església. Hem observat també bones
experiències pastorals a Itàlia i França.
I de tota aquesta situació surt la idea
d’incorporar-ho a la Pastoral general
de la Família, aquí a casa nostra, dedicant-hi una atenció especialitzada,
personalitzada, per a totes aquelles
persones que pateixen pel fet d’estar
separades, divorciades o de patir altres
problemes familiars importants, i que
busquen ajuda i una resposta per part
de les nostres comunitats creients. És el
Dr. Manuel Claret qui incorpora a la Delegació diocesana de Pastoral Familiar
aquesta nova especialitat perquè ajudi
a donar respostes als diferents problemes. Sorgeix també de l’experiència de
diferents jutges eclesiàstics, entre ells
el Dr. Santiago Bueno, de la necessitat
de canalitzar aquestes demandes i donar-los ajuda tècnica, suport espiritual
i acollida cristiana, així com un any de
treball previ a la parròquia de preparació i estudi.
Per què és important com a
Església posar en marxa aquest
servei?
És important pel fet que les persones
que passen per una situació de fracàs
matrimonial i se separen o divorcien,
continuen sent membres d’aquesta Església, perquè són batejats, i conserven
la fe cristiana. Aquest tipus de pastoral
ha d’inspirar-se, com tota pastoral, en
la voluntat salvífica de Déu pare i per
tant no són separats de l’Església, ni

estan excomunicats, i no han trencat
necessàriament els vincles de la fe. I
per tant, allà on hi hagi una ajuda hi
pot haver una reconducció de moltes
d’aquestes situacions, si més no, ajudar
a comprendre que hi ha molts camins
de manifestació del Senyor i, per tant,
una via per superar moltes de les angoixes que tantes vegades oprimeixen
per una mala informació, un malentès o un mal consell. Com a Església
aquest servei d’acollida
ha de ser com el camí
que mostrà Jesús al pou
de Siquem a la Samaritana. Com deia Joan Pau
II a la trobada amb les
famílies l’any 2000, la
pastoral familiar busca
encarregar-se també
d’aquelles situacions de
tantes famílies desfetes
posant-ho a la llum de
la paraula de Déu, acompanyada de
la seva misericòrdia. I l’Església, sense
abandonar mai la seva veritat, intenta
mostrar a tothom la seva materna proximitat. Amb aquest tipus de missatge,
està clar que tota pastoral ajuda a fer
un camí de créixer en les exigències
evangèliques des de la comprensió, la
misericòrdia i la comunió.
Se senten prou acollits els cristians separats i divorciats al si de
l’Església?
Generalment els que decideixen
apropar-se a les parròquies ho fan amb
un profund sentit de culpabilitat i de
tristor. Moltes vegades, acompanyat
per una mala informació que els fa
pensar que per la seva situació han
deixat de formar part de l’Església o, en
alguns casos, senten un cert rebuig per
tornar-hi. Es pot comprovar fàcilment
quan alguna d’aquestes persones la
primera pregunta que fan és si estan
excomunicades. I moltes vegades, re-

re aquesta pregunta hi ha un sentit
d’autoexclusió que es resoldria amb
un bon esperit d’acolliment i aclarint
amb ajuda cadascuna de les diferents
situacions en què aquestes persones
es troben.
El Servei d’Atenció què els oferirà?
Hem concebut el servei d’atenció dins de la pastoral de la família
posant a disposició de les persones
i dels agents de pastoral parroquial que
s’hi dediquin eines per
facilitar l’apropament
d’aquestes persones
a les nostres comunitats. En primer lloc,
una atenció a través de
la web perquè puguin
resoldre les qüestions
primeres de manera
confidencial. Una possibilitat també de contactar a través
de la Delegació diocesana de Pastoral
Familiar amb aquelles parròquies que
ofereixen aquest servei. La primera, la
parròquia de la Mare de Déu de Núria,
que compta amb aquest servei d’ajuda, tant d’acollida, trobada mensual
d’oració el primer dimarts de mes, com
d’ajuda legal per a allò que calgui. I
aquest servei esperem que es pugui
fer efectiu en un nombre més elevat
de parròquies. Servei d’atenció també
que la Delegació diocesana de Pastoral
Familiar dóna a través del servei d’orientació familiar i acollida matrimonial,
ja que mitjançant aquest servei s’ajuda
a esbrinar les causes dels problemes
de relacions conjugals, fer un servei
d’acompanyament, fer un servei de
mediació i orientar jurídicament sobre
temes matrimonials i familiars amb
l’ajuda de psicòlegs, psiquiatres i mediadors familiars.
Simultàniament obrim una plata-

«La primera
pregunta
que ens fan
és si estan
excomunicats»

forma de formació per posar a l’abast
dels agents de pastoral tots aquells
documents i programes de formació
que facin possible que aquest servei
d’acollida tingui una bona qualitat i
una bona informació. I poder anar estenent progressivament un nombre de
persones dedicades a aquesta pastoral
en un ventall més ampli.
Serà ocasió per trencar alguns
malentesos?
El gran malentès que s’ha de resoldre
és fer palès que les persones separades
i divorciades són i continuen sent membres de l’Església. Que certament han
estat batejats i conserven la seva fe, i
que una unió després del divorci no és
necessàriament un camí d’excomunió i
que l’Església seguidora del Crist amb
acollida evangèlica acompanya i ajuda
que aquestes persones puguin viure
sense contradicció amb les exigències
derivades de la seva fe. I per tant el
compromís amb l’ajuda personal, de
l’oració i la caritat han de continuar
estant vius.
La Delegació de Pastoral Familiar
també ofereix servei terapèutic per
a matrimonis amb problemes. Hi ha
moltes parelles que amb una bona
atenció tindrien prou recursos per
continuar endavant?
Cal esmentar que al llarg del darrer
any s’han ajudat al voltant de 350 parelles i s’ha comprovat al llarg d’aquesta
experiència anual que moltes d’elles
amb una ajuda en el moment adequat
aconsegueixen tirar endavant el seu
matrimoni. I per aquelles que no hi
ha una resposta certa o vàlida poden
trobar en l’atenció personal quelcom
que els ajudi a continuar endavant amb
una major seguretat i sentint-se acollits
per una Església que per davant de tot
és Mare.
Caldria també replantejar-se l’actual preparació al matrimoni?
La preparació del matrimoni hauria
de ser una de les formacions fonamentals, no sols d’Església sinó de les mateixes famílies. Aprenem una professió,
estudiem una carrera, ens preparen per
a una vida professional però moltes
vegades es descuida l’educació en la
convivència, en l’esforç, en la lleialtat,
en el compromís vital, en l’estimació, en
l’educació dels fills. Valors i sentiments
forts que configuren ja des de la família
una bona preparació per al matrimoni.
I és clar, doncs, que el temps de festeig
s’hauria de reforçar amb una bona formació en aquest sentit. Gràcies a Déu
i a l’esforç de moltes persones de la
nostra diòcesi, cada vegada es veu més
una preparació en el temps de festeig
abans del casament. I moltes vegades
la seva ajuda es manifesta en aquelles
preguntes que els promesos es veuen
obligats a respondre d’ells mateixos i
de la seva relació.
Per a les persones que vulguin
demanar informació o alguna visita, podem facilitar-los ja dades de
contacte?
Es poden adreçar a la Delegació de
Pastoral Familiar de l’arquebisbat de
Barcelona: www.pastoralfamiliarbcn.
cat, tel. 934 538 659 / secretaria@pastoralfamiliarbcn.cat També a la web
o al campus de formació de pastoral:
www.asepcat.com (acollida de separats catòlics), www.somosiglesia.com,
www.acogidaseparadoscatolicos.com,
així com a la web de la parròquia de la
Mare de Déu de Núria.

