
 

Èxit a l’acció Evangelitzadora. 

Iniciem un nou cicle amb el butlletí de la Delegació de 
Família i Vida, ara us volem proposar a la reflexió alguns 
extractes de les paraules del Papa Francesc a la Jornada 
Mundial de la Joventut a Brasil. 

La cita d’aquest article són de l’homilia a la missa a la Catedral de 

Sant Sebastià a Rio de Janeiro el 27-07-2013. 

 

“(...)  aquest viure , aquest romandre en Crist , marca tot el 
que som i el que fem . És precisament la «vida en Crist» 
que garanteix la nostra eficàcia apostòlica i la fecunditat del 
nostre servei : «sóc jo qui us he escollit a vosaltres i us he 
confiat la missió d'anar pertot arreu i donar fruit, i un fruit 
que duri per sempre» ( Jn 15 , 16 ) . No és la creativitat , 
per més pastoral que sigui, no són les trobades o les 
planificacions els que asseguren els fruits , si bé ajuden i 
molt, sinó el que assegura el fruit és ser fidels a Jesús, que 
ens diu amb insistència : « Estigueu en mi, i jo estaré en 
vosaltres» ( Jn 15,4 ) . I sabem molt bé el que això significa: 
contemplar , adorar-lo i abraçar al nostre encontre quotidià 
amb ell en l'Eucaristia , en la nostra vida de pregària , en els 
nostres moments d'adoració , i també reconèixer-lo present 
i abraçar a les persones més necessitades. El « romandre » 
amb Crist no vol dir aïllar-se, sinó un romandre per anar a la 
trobada dels altres." 
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El dissabte 19 d’octubre el Bisbe Agustí ha inaugurat les 
Jornades de Diàleg en Família d’aquest curs. Com 
sabeu estan convidats a participar tots els matrimonis 
que ho desitgin, aquest any el fil conductors serà la 
reflexió i meditació de la Carta encíclica Lumen Fidei del 
Papa Francesc. 

El Bisbe Agustí en la presentació de la Carta ens va fer 
notar la possibilitat de fer-ne una lectura des de la 
perspectiva de la vida de família. Ens deia “estimar l’altre  
és confiar, és creure” certament és una experiència de 
fe. 

 

 

“Inaugurades les Jornades de Diàleg en Família” 

Agenda. 

9 de novembre de 2013; de 10 a 12. 
Trobada Delegació de Família i Vida. 
 
14 de desembre de 2013; de 10 a 12:30. 
Trobada Coordinadors de pastoral familiar. 
 
14 de desembre de 2013; de 17 a 18:30. 
Jornades de Diàleg en Família. 
 
18 de gener de 2014; de 10 a 13:30. 
Trobada Delegats de Família i Vida de la Tarraconense. 
Convoca el Bisbe Agustí. 
 
18 de gener de 2014; de 17 a 18:30. 
Jornades de Diàleg en Família. 
 
25 de gener de 2014; de 10 a 12. 
Trobada Delegació de Família i Vida. 
 

Contacte: 639.78.34.30. 

 

     
Delegació de Família i Vida 

Bisbat de Sant Feliu de Llobregat 
familia@bisbatsantfeliu.cat 

 

Abans de preguntar-nos:¿què farem per tal que perseverin 
aquestes famílies que s’acosten a l’Església per demanar 
algun sagrament? hauríem de fer-nos la pregunta: ¿com va 
la meva unió a Crist? El Papa posa l’accent de l’èxit o el 
fracàs en la unió de l’apòstol al Crist,  

Concretem els punts d’unió amb el Crist, on podem unir-
nos? ho diu el Papa: contemplar-lo, adorar-lo i abraçar el 
nostre encontre quotidià amb ell a l’Eucaristia; és important 
preguntar-nos, nosaltres fidels laics, en quins moments 
podem unir-nos a Crist? 

Val a dir que en la pregària personal de cada dia, pregària 
feta diàleg habitual amb Crist, la freqüència dels 
sagraments de l’Eucaristia i de la Reconciliació. I, el Papa 
continua més endavant dient que a Crist “l’hem de 
reconèixer i abraçar en les persones més necessitades”. 

On són aquestes persones més necessitades, quina és la 
nostra perifèria? 

Estan a casa nostra quan veiem un fill que s’allunya de 
Déu, estan en els que venen a la parròquia de forma 
puntual desconeixent que Déu és el seu pare, que no 
sabem com adreçar-se a Ell, en els nens de la catequesi 
que no han tingut l’oportunitat de conèixer Deu. 

Quanta gent necessitada que desitja la nostra fidelitat a 
Crist! 
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