Deu preguntes clau del qüestionari del papa Francesc
sobre gais, divorci i avortament
Sobre la difusió de la Sagrada Escriptura i del Magisteri de l'Església en relació a la família
• Allà on es coneixen els ensenyaments de l'Església són aquestes integralment acceptats? ¿Es verifiquen dificultats per
posar-los en pràctica? Quines? En quina mesura - i en particular en relació a quins aspectes - aquests ensenyaments són
realment coneguts, acceptats, rebutjats i / o criticats en ambients extra eclesials? Quins són els factors culturals que
obstaculitzen la plena recepció dels ensenyaments de l'Església sobre la família?
Sobre el matrimoni segons la llei natural
• Com s'haurien afrontar els reptes pastorals que sorgeixen quan batejats, no practicants o que es declaren no creients,
demanen la celebració del matrimoni?
Sobre la pastoral per afrontar algunes situacions matrimonials difícils
• És una realitat pastoral rellevant en l'Església particular la convivència ad experimentum [experimentals]? És possible
estimar numèricament un percentatge?
• Són una realitat pastoral rellevant a l'Església particular els que estan separats i els divorciats casats de nou? Quin és el
percentatge numèricament estimable? Com s'enfronta aquesta realitat a través de programes pastorals adequats? En
aquests casos: Com viuen els batejats la seva irregularitat? Són conscients d'ella? ¿Manifesten simplement indiferència?
Se senten marginats i viuen amb patiment la impossibilitat de rebre els sagraments?
• Podria oferir realment una aportació positiva a la solució de les problemàtiques de les persones implicades l'agilització
de la praxi canònica amb vista al reconeixement de la declaració de nul·litat del vincle matrimonial? Si la resposta és
afirmativa ¿en quina forma? Existeix una pastoral orientada a l'atenció d'aquests casos? Com es desenvolupa aquesta
activitat pastoral? Hi ha al respecte programes a nivell nacional i diocesà? Com és anunciada als separats i als divorciats
casats de nou la misericòrdia de Déu? Com es posa en pràctica el suport de l'Església en el camí de fe d'aquestes
persones?
Sobre les unions de persones del mateix sexe
• Quina atenció pastoral és possible desenvolupar en relació a les persones que han triat viure segons aquest tipus
d'unions? Com caldria comportar-se pastoralment, en el cas d'unions de persones del mateix sexe que hagin adoptat
nens, en vista de la transmissió de la fe?
Sobre l'educació dels fills en les situacions matrimonials irregulars
• Quin és en aquests casos la proporció estimada de nens i adolescents, en relació als nens nascuts i educats en famílies
regularment constituïdes? Com les Esglésies particulars intenten respondre a la necessitat dels pares d'aquests nens
d'oferir una educació cristiana per als seus fills?
Sobre l'obertura dels cònjuges a la vida
• Tenen els cristians un real coneixement de la doctrina de l' Humanae vitae sobre la paternitat responsable? Quina
consciència es té del valor moral dels diferents mètodes de control dels naixements? Quins aprofundiments podrien ser
suggerits sobre aquesta matèria des del punt de vista pastoral? És acceptada l'esmentada doctrina moral? Quins són els
aspectes més problemàtics que dificulten l'acceptació en la gran majoria dels matrimonis?
• Com es pot promoure una mentalitat més oberta a la natalitat? Com es pot afavorir l'augment dels naixements?
Sobre la relació que existeix entre la família i la persona
• Quines situacions crítiques de la família en el món actual poden constituir un obstacle per a la trobada de la persona
amb Crist?

