
    

http://www.bisbatsantfeliu.cat/delegacions.php?id=73             familia@bisbatsantfeliu.cat  

«La porta de la fe» (cf. Ac 14,27), que 
introdueix en la vida de comunió amb Déu i 
permet l’entrada a la seva Església, està 
sempre oberta per a nosaltres. Es passa 
aquest llindar quan la paraula de Déu 
s’anuncia i el cor es deixa plasmar per la 
gràcia que transforma. Travessar aquesta 
porta suposa emprendre un camí que dura 
tota la vida. Aquest camí comença amb el 
baptisme (cf. Rm 6,4), amb el qual podem 
anomenar Déu amb el nom de Pare, i es 
conclou amb el pas de la mort a la vida 
eterna, fruit de la resurrecció del Senyor Jesús 
que, amb el do de l’Esperit Sant, ha volgut 
unir en la seva mateixa glòria tots aquells que 
creuen en ell (cf. Jn 17,22). Professar la fe en 
la Trinitat —Pare, Fill i Esperit Sant— equival 
a creure en un sol Déu que és Amor (cf. 1Jn 
4,8): el Pare, que en la plenitud dels temps va 
enviar el seu Fill per a la nostra salvació; 
Jesucrist, que en el misteri de la seva mort i 
resurrecció va redimir el món; l’Esperit Sant, 

Porta Fidei. 

Inauguració 3 Jornades de Diàleg en Família, 
Bisbe Agustí el 20/10/12, 17.00. 

Aquest curs treballarem sobre la fe. 

Calendari de trobades (dissabtes de 17 a 18.30 h): 

1. 17/11/12 

2. 15/12/12 

3. 19/01/13 

4. 16/02/13 

5. 20/04/13 

6. 18/05/13 

Editorial. 

La finalitat d’aquest butlletí de la Delegació de 
Família i Vida és, en aquest Any de la Fe, 
donar a conèixer l’ensenyament del Concili 
Vaticà II sobre la família i la vida. 

Així mateix incorporarem notícies de les 
activitats que la Delegació promou per aquest 
Any de la Fe. 

que guia l’Església a través dels segles a 
l’espera del retorn gloriós del Senyor. 
(Porta Fidei n.1) 

Al llarg d’aquest any, des de l’11 d’octubre de 
2012, en el cinquantè aniversari de l’obertura 
del concili Vaticà II, fins a la solemnitat de 
Jesucrist, rei de l’univers, el 24 de novembre 
de 2013, ens presentaran “portes” per 
desvetllar la nostra fe. Serà la nostra decisió si 
les obrim o les deixem passar. 

Aquí trobareu algunes propostes. 
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Caminades familiars 
A l’Arxiprestat de Sant Vicenç dels Horts promourem 
caminades sis dissabtes al mati, de 9.00 a 13.00. 
Sortirem des de la Parròquia de Sant Vicenç Màrtir a Sant 
Vicenç dels Horts i arribarem a altres parròquies o centres 
de culte de l’Arxiprestat on tindrem una estona de lectura 
de la Paraula de Déu i pregària. Després tornarem 
caminant al lloc de sortida. 

Converses familiars 
Cada mes es publicarà aquest butlletí amb alguns textos 
del Concili Vaticà II (l’any de la fe es celebra en motiu del 
cinquanta aniversari de llur obertura) que facin referència 
al matrimoni i/o la família. 

S’acompanyarà d’unes pistes per reflexionar el text 
proposat i per dur-lo a la pràctica a la vida matrimonial. A 
l’hora s’oferirà la possibilitat de compartir la reflexió del 
text amb els delegats de família i vida, d’aquí el títol. 

Això es podrà concretar adreçant un correu electrònic al 
correu de la Delegació, familia@bisbatsantfeliu.cat. 
Aquestes converses poden ser amb un matrimoni o amb 
un grup, podent organitzar-se al lloc que cadascú desitgi. 
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