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Sant Feliu de Llobregat, 25 d’octubre de 2010 

Benvolgut Mossèn, 

El 24 d’octubre vam inaugurar la Casa de l’Església. “Ara ens correspon 

a tots nosaltres posar-hi aquella part de l’ànima que depèn de l’ús que en 

fem”1. Des de la Delegació diocesana de Família i Vida volem fer la nostra 
aportació i què millor que obrir un espai de reflexió sobre la família. 

Des de la Delegació volem donar resposta a l’Objectiu diocesà per al 
curs 2010-2011: «POSEM EN PRÀCTICA ALLÒ QUE HEM APRÈS I REBUT». Fem 
nostra la proposta d’«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”» 

Així doncs obrin el cicle «Diàleg en Família» per parlar amb 

la família i de la família. En aquest cicle volem aprofundir en el coneixement 
de la radical novetat  cristiana que es deriva del baptisme (cf. ChL 10) i el del 
matrimoni.  

Necessitem el seu suport. Des de la convicció que és la parròquia el lloc 
on la fe de l’Església és anunciada i alimentada (cf. LG 25) us preguem que 
convideu a aquestes sessions a aquells matrimonis als que creieu que els pugui 
anar bé participar. 

És una oferta que aterrarà a la pràctica del dia a dia en la vida 
matrimonial, que serà formativa, doncs vol partir del textos del magisteri de 
l’Església catòlica. En concret aquest curs treballarem el capítol III de 
l’Exhortació Apostòlica Familiaris Consortio. 

Pensem que aquesta oferta pot adreçar-se als matrimonis joves casats 
els darrers anys a la seva parròquia, donat el contingut pràctic que es vol 
oferir. Així mateix pot ser una oportunitat per als matrimonis que ja porten 
anys casats per renovar el seu compromís de créixer en l’amor. 

Adjunt a aquesta carta trobareu el programa i la butlleta d’inscripció. 

 Units en el Crist, restem a la seva disposició. 

  

                                                 
1 Mons. Agustí Cortés, Ressò de la Paraula, Full dominical del diumenge 3 d’octubre de 2010. 
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