
POSEM EN PRÀCTICA ALLÒ QUE HEM APRÈS I REBUT 

Diàleg en família. 

Fem nostra la proposta de treball derivada de 
l’objectiu diocesà de l’any 2010 que convida a 
«Oferir un pla de renovació baptismal i de 

formació de consciència cristiana perquè 

“necessitem creients capaços de donar raó de 

la fe i l’esperança i d’actuar en el món”» 

Proposem sessions formatives i pràctiques, 
adreçades a matrimonis que vulguin 
treballar en l’ideal de fer créixer cada dia 
l’amor amb que es van comprometre el 
dia de la boda. 

Tindran una dinàmica de diàleg en base a 
la Paraula de Déu i a documents del 
magisteri de l’Església Catòlica. 

Caldrà inscriure’s prèviament, mitjançant: 

L’email de la Delegació de Família i Vida: 
familia@bisbatsantfeliu.cat 

Al Fax: 93 632 76 31, adreçat a la Delegació de 
Família i Vida. 

Mòbil 639.78.34.30 (Josep Maria, de 19 a 21 h.) 

S’aconsella assistir ambdós membres del 
matrimoni, l’espòs i l’esposa. 

El lloc és a la Casa de l’Església. 
Carrer Armenteres 35 
Sant Feliu de Llobregat. 

Calendari: 

11 de desembre de 2010 
Presentació, 
Formació d’una comunitat de persones. 

15 de gener de 2011 
L’educació. 

05 de febrer de 2011 
Participació en el desenvolupament de la 
societat. 

05 de març de 2011 
Servei a la vida. 

09 d’abril de 2011 
Participació en la vida i la missió de 
l’Església. 

04 de juny de 2011 

La família cristiana, comunitat creient i 
evangelitzadora. 

HORARI:  DES DE LES 16:30  A 18:00  HORES  

 

Inscripció jornades: Diàleg en família. 
Nom i cognoms del marit Nom i cognoms de l’esposa 

            

Telèfon:       Mòbil:       Email:       

Parròquia i/o Moviment:       

 

Adreça postal: 

Carrer, numero, pis, porta Municipi / Codi postal 

            

 
Sessions a les que s’inscriu (marqueu amb una x les sessions en que voleu participar): 

 11/12/2010 15/01/2011 05/02/2011 05/03/2011 09/04/2011 04/06/2011 
 

Sí, No desitjo rebre informació de les activitats que promou la Delegació de Família i 
Vida (marqueu amb una x el que correspongui) 

DELEGACIÓ DIOCESANA DE FAMÍLIA I VIDA DEL BISBAT DE SANT FELIU DE LLOBREGAT 


