El 25 de juliol es compliran els 50 anys de la encíclica Humanae Vitae, sobre la
transmissió de la vida i la regulació de la natalitat. Aquí tenim una petita selecció
de textos (traducció lliure).

Una visió global de l'home
7. El problema de la natalitat, com qualsevol altre referent a la vida humana, cal
considerar-ho, per sobre de les perspectives parcials d'ordre biològic o psicològic,
demogràfic o sociològic, a la llum d'una visió integral de l'home i de la seva
vocació, no només natural i terrena sinó també sobrenatural i eterna. I donat que,
en la temptativa de justificar els mètodes artificials del control de la natalitat,
molts han apel·lat a les exigències de l'amor conjugal i d'una "paternitat
responsable", convé precisar bé el veritable concepte d'aquestes dues grans
realitats de la vida matrimonial, remetent-nos sobretot a quant ha declarat,
referent a això, en forma altament autoritzada, el Concili Vaticà II en la
Constitució pastoral Gaudium et Spes.

L'amor conjugal
8. La veritable naturalesa i noblesa de l'amor conjugal es revelen quan aquest és
considerat en la seva font suprema, Déu, que és Amor [6], "el Pare de qui
procedeix tota paternitat en el cel i a la terra" [7].
El matrimoni no és, per tant, efecte de la casualitat o producte de l'evolució de
forces naturals inconscients; és una sàvia institució del Creador per realitzar en la
humanitat el seu designi d'amor. Els esposos, mitjançant la seva recíproca
donació personal, pròpia i exclusiva d'ells, tendeixen a la comunió dels seus éssers
amb vista a un mutu perfeccionament personal, per col·laborar amb Déu en la
generació i a l'educació de noves vides. En els batejats el matrimoni revesteix, a
més, la dignitat de signe sacramental de la gràcia, en tant que representa la unió
de Crist i de l'Església.
[6] Cfr. I Jn., 4, 8.
[7] Ef., 3, 15.

Tingueu una bona diada de Sant Joan!
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