
Benvinguda
Des d’aquestes ratlles dono la benvinguda cordial a aquesta publicació de la Delegació Dio-
cesana per a la Família i la Vida. És una benvinguda ben conscient, que neix d’una preocu-
pació compartida per molts: ens cal, cada cop més, que se senti la veu de l’Església sobre
la família i la vida.

En efecte, no falten veus, més cridaneres i poderoses, que parlen de la família i de la vi-
da humana com de realitats, no pas valuoses per elles mateixes, sinó com a instruments al
servei de l’interès individual. Són veus, que, al nostre parer, buiden la família i la vida huma-
na d’allò més preuat que tenen: la dignitat que els pertoca, en tant que comunitat de perso-
nes humanes i de vida humana personal. Com diu el Concili Vaticà II, la persona humana, to-
ta realitat humana profundament personal, «és l’única criatura que Déu estima per ella ma-
teixa» (Gaudium et Spes 24,3). En tant que criatures de Déu, la família i la vida humana te-
nen la seva «veritat» i el seu bé, com li agradava dir al Papa Joan Pau II, que demanen ser res-
pectats i realitzats en la pràctica. L’origen, de fet, de tots els problemes, que avui afecten al
món de la família i de la vida humana, és la instrumentalització d’aquestes realitats per a po-
sar-les al servei de la pròpia ideologia, del propi càlcul, del propi interès individual.

Enmig d’aquest soroll de veus convé, doncs, que se senti la veu neta de l’evangeli de la fa-
mília i de la vida, afegint-s’hi a d’altres que ja són presents en l’opinió pública social i ecle-
sial. Cal reconèixer que, tots plegats no tindrem tant de poder ni tant ressò mediàtic com
aquelles veus, però la nostra seguirà essent oferta, senzilla i humil, del que creiem que és
veritat i, per tant salvació, de la família i la vida humana.

Així doncs, junt a la benvinguda, el nostre agraïment per aquesta iniciativa de la Delegació,
que sens dubte esdevindrà una apor tació valuosa per a la difusió i promoció de la Bona
Notícia de Jesucrist sobre la família i la vida humana. 

† Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

Tot l’any 2009 per pregar a favor de la vida
Els bisbes de Catalunya, a la reunió que van tenir el mes de febrer
van demanar als fidels una pregària fervorosa i mantinguda per la
vida.

De manera concreta, des de la Delegació de Família i Vida, us
proposem resar el rosari amb aquesta intenció; i, a l’Eucaristia, in-
corporar una intenció a la pregària dels fidels per demanar a Déu
per la protecció de la vida; també us proposem afegir una pregà-
ria per la vida al rés de Laudes i de Vespres. 

Trobareu els materials que us oferim a la web de la Delegació de
Família i Vida o podeu demanar-los per e-mail.

Projecte de la setmana de la família
La Delegació Diocesana de Família i Vi-
da, des de la seva formació, tot just fa
quatre anys, ha anat coneixent la rea-
litat d’aquest àmbit pastoral present
en les comunitats cristianes de la nos-
tra diòcesi de Sant Feliu de Llobregat.
Hem pogut comprovar, i en donem grà-
cies a Déu, que moltes famílies cris-
tianes, acollidores de promesos, mo-
viments i altres realitats, acompanyen
amb el seu testimoni a infants, joves i
grans, oferint l’Evangeli com a respos-
ta a les seves inquietuds.

És per això que, com en aquests
darrers tres anys, tornem a celebrar la
Jornada Diocesana de la Família, en-
guany amb el lema: «Una família de
batejats». Durant la setmana de l’11 al
17 de maig proposem que a les nos-
tres llars, parròquies i col·legis, parlem
i aprofundim sobre el do de la fe que
hem rebut en el Sagrament del Baptis-
me. Una fe que es concreta en el dià-
leg i pregària dels pares i els fills, en la
vida i catequesi a les nostres parrò-

quies i en el dia a dia de la tasca educativa. Volem recollir aquesta rica experiència es-
pecialment en la celebració de diumenge 17 de maig, amb l’Eucaristia a la nostra Ca-
tedral i en companyia del nostre bisbe. Una jornada festiva que, sens dubte, ens
ajudarà a continuar el nostre testimoniatge en favor de la vida i de la família cristiana.

Que ens ajudi a preparar aquesta jornada les paraules del Papa Benet XVI sobre
la família en el seu darrer viatge a Angola (Àfrica): «Una de les realitats humanes, ex-
posada ara a moltes dificultats i amenaces, és la família, que té especial necessitat
de ser evangelitzada i recolzada de forma concreta, doncs a la debilitat i inestabili-
tat interna de moltes unions conjugals, s’afegeix la tendència generalitzada en la so-
cietat i la cultura a impugnar el caràcter únic i la missió pròpia de la família fundada en
el matrimoni. En la vostra sol·licitud pastoral per tot l’ésser humà, seguiu aixecant la
veu en defensa de la sacralitat de la vida humana i del valor de la institució matrimo-
nial, promovent el paper que té la família en l’Església i la societat, així com cercant
mesures econòmiques i legislatives que recolzin la generació i educació dels fills».

Tots esteu convidats a l’Eucaristia a les 12.00 h a la Catedral, celebrada amb
Mons. Agustí Cortés.

Mn. Joan Pere Pulido
Consiliari de la Delegació de Família i Vida
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Parlem de la vidaLa defensa de la vida
Els «experts» que han assessorat el govern de l’Estat pro-
posen una llei on hagi avortament lliure fins a la setmana
14a d’embaràs; fins la setmana 22a els casos despenalit-
zats actualment: avortament ètic (casos de violació), euge-
nèsic (previsió de malaltia) i pel risc de la salut de la mare;
i fins al dia abans del naixement per als casos de malfor-
macions del fetus que el facin incompatible amb la vida.

«(…) una categoria de persones està oprimida en el seu
dret fonamental a la vida, l’Església sent el deure de donar veu
(…) a qui no en té. El seu és el clamor evangèlic en defensa
dels pobres del món i dels qui són amenaçats, menyspreats i
oprimits en els seus drets humans.» (Veure Dignitas Personae)

Com a cristians compromesos ens hem de situar al cos-
tat dels més febles i això comporta el nostre compromís so-
cial, pregant, formant-nos, parlant amb els nostres conciu-
tadans, assumint compromisos. A l’inici de la vida el més
feble, el menyspreat, és l’embrió.

Josep Maria Guardiola i Dolors Ripollès
Delegats de Família i Vida

Testimoni: LA FE I NOSALTRES
Sóc la gran de quatre germans nascuts en una família creient, educats en els valors de la fe cris-
tiana. De petits anàvem a missa junt amb els pares i a casa vivíem la fe com una cosa ben nor-
mal (el pas de casa en casa de la capelleta o arreglar junt amb l’àvia la petita ermita de Sant Benet
d’Espiells) però a la vegada es feia, a la nostra edat, una mica pesat.

Et vas fent gran, i la fe et va acompanyant (catequesi, colònies, grups de joves…). La vida va
fent el seu camí, i t’adones que tot i que la fe t’acompanya, sembla que s’hagi adormit i potser no
la vius amb la intensitat que deuries.

Va ser aleshores, i quan no t’ho esperes, que arriba el moment dur de la malaltia i la mort ines-
perada en plena joventut d’algú molt proper. Recordo aquell dia de primavera, quan dèiem tots
junts l’últim adéu, que la fe es va despertar de nou, Jesús ens abraçava amb una brisa suau que
ens acariciava a tots. Quina fe més gran havien de tenir aquells pares per passar per una situació
tan dura com aquella!

Observant el jardí de l’ermita vaig adonar-me que nosaltres hauríem de ser com els arbres, pro-
curant tenir unes arrels fortes i ben arrelades, perquè l’arbre creixi fort en valors i pel camí cor-
recte, un arbre on les branques creixeran i llavors decidiran cap a on anar, però que quan ho facin
sigui sense oblidar les altres, estimant-se i respectant-se, encara que les opcions escollides si-
guin diferents.

Ara som pares de tres fills i junts formem la nostra família, revivint de nou tot allò que havia vis-
cut quan era petita. Procurem que els nostres fills creixin forts en valors i amb molta estimació
perquè, sent cadascú com és, s’estimin, perquè aquest és un dels valors més grans de la fe
cristiana i un dels nostres millors llegats.

Magda Montserrat Montserrat
Sant Sadurní d’Anoia
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Els bisbes de Catalunya han manifestat el
seu «gran pesar arrel de les darreres da-
des oficials sobre el nombre d’avortaments
a Catalunya: 21.871 l’any 2007». Això sig-
nifica un augment del 8% en un any. Conti-
nuen dient que «no és només la injusta pèr-
dua d’aquest nombre de vides humanes
que estaven cridades a néixer —mai no es
pot eliminar una vida humana innocent—,
sinó també el drama humà i les conseqüèn-
cies que l’avortament provocat suposa per
a la dona».

Són paraules recollides, el cinc de febrer,
en el comunicat final de la reunió dels bis-
bes realitzada a Tiana. Aquest comunicat
segueix i diu que «davant d’aquestes dades
tan doloroses, les administracions públi-
ques i tota la societat hem de donar molt
més suport i alternatives a qualsevol ma-
ternitat que hagi estat iniciada, (…) i no
pateixi el trauma de l’avortament provocat.
Les xifres i la trista tendència a augmentar
fan del tot urgent sensibilitzar la nostra so-
cietat sobre la tragèdia i les conseqüències
de l’avortament, tot fomentant decididament
una cultura compromesa a favor de la vida».

Es fa referència, a continuació, a la «per-
plexitat i preocupació» davant l’anunci de
l’avantprojecte de Llei de drets i oportuni-
tats de la infància. La Generalitat prepara
un text que permet avortar a les noies me-
nors d’edat sense el consentiment dels pa-
res. Els bisbes consideren que «aquesta
mesura resultaria del tot desorientadora per
a la noia menor i, amb ella, s’enviaria a to-

ta la societat un missatge radicalment con-
fús i injust contra la vida humana». També
suposaria una «intromissió de l’Estat en el
terreny dels drets dels pares i de la família».
En aquesta situació, els bisbes de la Confe-
rència Episcopal Tarraconense demanen
«una pregària fervorosa i mantinguda» per-
què disminueixin els avortaments i «torni a
revifar l’amor i l’alegria pel do que suposa
tota vida humana».

Finalment, a propòsit del Projecte de Llei
sobre el Codi civil de família de Catalunya,
els bisbes «fan una crida a la responsabili-
tat de tots els ciutadans». Expressen que
«cal que més fidels i persones de bona vo-
luntat treballin positivament» en favor del
valor de tota vida humana, de la família, de
la maternitat i la paternitat, del matrimoni,
de la solidaritat amb els més dèbils; i re-
corden que «els éssers humans més pobres
són els nens no nascuts».

Mn. Xavier Sobrevia
Doctor en Medicina

No es pot eliminar una vida humana innocent
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mesures econòmiques i legislatives que recolzin la generació i educació dels fills».

Tots esteu convidats a l’Eucaristia a les 12.00 h a la Catedral, celebrada amb
Mons. Agustí Cortés.

Mn. Joan Pere Pulido
Consiliari de la Delegació de Família i Vida
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