
 

 

Jornades de diàleg en família 

Continuem amb les Jornades de Diàleg en Família. Volem 
preparar-nos per a la Trobada Mundial de les Famílies que 
s’esdevindrà a Milà des del 30 de maig fins al 3 de juny del 
2012, amb el lema La Família: el Treball i la Festa. 

Família, treball, festa. Aquestes són les tres paraules del 
tema de la VII Trobada Mundial de les Famílies. Formen 
un trinomi que arrenca de la família per tal d’obrir-la al 
món: el treball i el descans són les formes sota les quals la 
família habita “l’espai” social i viu el "temps" humà. El 
tema posa en relació la parella d'home i dona amb llurs 
estils de vida: la manera de viure les relacions (la família), 
d'habitar el món (treball) i d'humanitzar el temps (festa). 

Les Jornades  tindran una dinàmica de diàleg en 
base als Textos de les Catequesis, amb la 
presència d’alguns ponents. 

Les Jornades estan obertes a tots els matrimonis, 
animem especialment a participar als matrimonis 
col·laboradors en la preparació del Sagrament del 
Matrimoni d’aquells que demanen el Sagrament.  
Seran una oportunitat per formar-nos. 

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.  

Calendari: 

09 d’octubre de 2011, diumenge. 

Presentació de Mons. Agustí Cortés. 

1.- El secret de Natzaret. 

12 de novembre de 2011 

2.- La família engendra la vida. 

3.- La família viu la prova. 

03 de desembre de 2011 

4.- La família, ànima de la societat. 

5.- El treball i la festa en la família. 

11 de febrer de 2012 

Ens acompanya el P. Lluís Planas OSB. 

6.- El treball com a recurs per a la família. 

7.- El treball com a desafiament per a la família. 

10 de març de 2012 

8.- La festa, temps per a la família. 

9.- La festa, temps per al Senyor. 

14 d’abril de 2012 

10.- La festa, temps per a la comunitat. 

Cloenda, Mn. Jaume Berdoy, Vicari General. 

HORARI :  DES DE  LES 17:00  A 18:30  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):  

 09/10/2011 12/11/2011 03/12/2011 11/02/2012 10/03/2012 14/04/2012 
 

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

www.bisbatsantfeliu.org/familia 

mailto:familia@bisbatsantfeliu.cat

