
 

El Sínode extraordinari sobre la família. 

El Sínode extraordinari sobre la família ha encetat la reflexió 
sobre vers on ha anar amb la pastoral familiar. 

Anirem presentant les notes de premsa que ha anat 
publicant l’Oficina de premsa del Vaticà i que s’han publicat 
a l’Osservatore Romano. 

De la tercera congregació general del Sínode: 

“Cal més preparació per al Sagrament del 
matrimoni. (...) La proposta no pot quedar-se en 
transmetre una visió del matrimoni com a punt 
d’arribada sinó que ha de transmetre que és el punt 
de sortida d’un camí vers una meta més gran, un 
camí de creixement personal i de parella, una força i 
font d’energia. El matrimoni és una veritable vocació 
i en conseqüència cal garantir la fidelitat i la 
coherència per que pugui esdevenir un espai de 
creixement i de salvaguarda de allò que és humà. 

Per ajudar en aquest creixement cal acompanyar els 
cònjuges en el seu itinerari vital, mitjançant una 
pastoral familiar intensa i vigorosa. El camí de 
preparació per al sagrament del matrimoni ha de ser 
llarg, personalitzat i també disciplinat, sense por a 
que eventualment es redueixi el nombre de 
casaments celebrats a l’Església.” 
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Racó de les virtuts. 

 
Salm 15 

Senyor, qui podrà estar-se a casa teva? 
Qui podrà viure a la teva muntanya santa? 

El qui obra honradament, 
practica la justícia 
i diu la veritat tal com la pensa. 

Quan parla no escampa calúmnies, 
mai no fa mal al proïsme 
ni carrega a ningú res infamant. 

No compten als seus ulls els descreguts, 
honora els fidels del Senyor. 
No es desdiu d'un jurament onerós, 

no fia els seus diners a interès 
ni es ven per condemnar cap innocent. 

El qui obra així, mai no caurà. 

Educar 

Racó de la Pregària. 

 

Escoltar la pregària. 
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El debat sobre la importància de la preparació al sagrament 
del matrimoni d’aquells que el demanen a l’Església ens 
recorda la importància de dissenyar un camí de llarg 
recorregut que començant amb la preparació pròxima 
s’allargui al llarg de la vida del matrimoni. 

Aprofitem per reprendre les “Orientacions pastorals per a 
l’acolliment de promesos” aprovades pels bisbes de la 
Tarraconense i publicades a l’editorial Claret el juny de 
2009. 

Diu Mons. Agustí Cortés a la presentació de les 
orientacions “Una pastoral familiar, i, més concretament, 
una pastoral específica amb el promesos, com a preparació 
del matrimoni cristià, és avui indispensable i urgent.” 

Pensem que aquesta referència del Sínode és una nova 
oportunitat per iniciar o reprendre la reflexió sobre quina 
pastoral prematrimonial i familiar fem en els nostres àmbits. 

Des de la delegació de Família i Vida podem donar-vos el 
suport que necessiteu, ens ho podeu demanar al telèfon 
639.78.34.30 o a través del correu electrònic de la 
Delegació, el trobeu a l’encapçalament d’aquest butlletí. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nTHJdNJ6faY
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