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Sant Feliu de Llobregat, 12 d’abril de 2011 

 
Benvolgut/da, 
 

Us fem saber, que el diumenge dia 15 de maig celebrem la Jornada de la família. Els 

agents pastorals que ajuden als que venen a casar-se a l’Església, els acollidors de promesos, som 
convidats a participar a la Jornada diocesana de la Família, a la Casa de l’Església, Carrer 
d’Armenteres 35 de Sant Feliu de Llobregat. 

Aquest any començarem amb l’Eucaristia a les 12:00, a la Catedral per dirigir-nos després a 

la Casa de l’Església, dinarem al menjador amb allò que cadascú s’hagi portat i tot seguit farem una 
visita conjunta a l’edifici per trobar-nos a les 15:00 a l’auditori i seguir les explicacions de Mossèn 

Armand Puig amb el tema La Paraula de Déu a la Preparació del Sagrament del 
Matrimoni. Acabarem el dia amb una estona per poder compartir les experiències que cadascú 

portem en la nostra vida d’acollidors de promesos i de famílies cristianes. 

Hom es pot preguntar ¿per què aquesta temàtica per als acollidors de promesos?, a 
saber: els Bisbes de la Tarraconense a les Orientacions pastorals per a l’acolliment de promesos ens 
conviden subratllar el vessant experiencial de les nostres paraules, amb l’objectiu d’il·luminar la realitat 
i la vida matrimonial o familiar i com fer-ho millor que des de l’experiència de la lectura de la Paraula de 

Déu feta vida en el nostre matrimoni. (Cfr. Orientacions, núm. 18, 20, 21 i apèndix I) 

¿Per què ara? Volem fer nostre l’objectiu diocesà d’aquest any, “Posem en pràctica 
allò que hem après i rebut”. A la presentació de les conclusions dels objectius dels darrers 

tres anys es proposaven accions per al treball de futur i, a la Delegació de Família i Vida hem volgut 
fer nostra la proposta referida a la Paraula de Déu i així treballem en la difusió de la lectio divina com a 
lectura i coneixement en oració de la Paraula de Déu i a fer més recurs a la Paraula de Déu en els 
àmbits de la catequesi, de la preparació dels sagraments, en les trobades amb gent que s’acosta a la 
parròquia per algun motiu. 

La Setmana de la Família. 

Us animem a que al llarg de tota la setmana, des del 9 al 15 de maig, feu present a la família 
en aquelles activitats que dueu a terme en els vostres àmbits, tracteu aspectes relacionats amb la 
família. El temps de Pasqua ens brinda l’oportunitat de ser un temps de família, on des de l’Església 
esperonem les famílies dels infants que reben per primer cop a Jesús, a ser família, a transmetre la 
imatge de Jesucrist de ser humà a ser humà (Cfr. Familiaris Consortio n.28). ¿No és això l’Eucaristia, 
l’aliment necessari per a créixer la vida de Crist en les persones, quan aquestes aporten la seva 
disponibilitat a créixer? 

Material. 

Trobareu amb aquesta carta un cartell d’anunci de l’Eucaristia de la Jornada de la Família, que 
conté el programa del 15 de maig, per tal que el pugueu situar en un lloc ben visible. 

Us agrairíem que convidéssiu personalment els matrimonis que us ajuden en la preparació 

dels nuvis per al Sagrament del Matrimoni. Aquest any no pot faltar ningú! 

 Units en el Crist restem a la vostra disposició. 
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