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AGENDA FAMÍLIA I VIDA
11/3/2017.- Jornada de la Família
26/3/2017.- Missa Sagrada Família
Jornada de la Família

Les diòcesis amb seu a Catalunya proposen, cada
any els primers 10 dies de març, fer la família
centre de la nostra pastoral. A la nostra diòcesi en
el marc del pla pastoral us oferim una xerrada
sobre l’educació afectiva i sexual com un àmbit
que de manera transversal ha d’estar present a
les nostres accions pastorals. Serà a la Casa de
l’Església, que obrirà les portes a dos quarts de
cinc per acabar després de l’Eucaristia presidida
pel Bisbe Agustí. Els ponents, Juanjo Sanz i Núria
Marcet, presentaran l’educació afectiva i sexual
com un procés de maduració a l’amor, un itinerari
que, de manera transversal, incideix en els
diferents moments en que nens, joves i adults
s’apropen a l’Església. La convocatòria d’aquesta
jornada s’adreça no només a les famílies sinó
també als responsables de la pastoral
prematrimonial, de la catequesi, dels centres
juvenils, i als preveres.

Cloenda conjunta de les Diòcesi amb seu
a Catalunya de la Setmana de la Família a
la Sagrada Família.

Celebració de les famílies cristianes a la
Basílica de la Sagrada Família de Barcelona.
Diumenge 26 de març, a les 17 h.
Per poder participar d’aquesta eucaristia ha
de ser amb invitació.
Per reservar la invitació ho podeu fer al
correu de la Delegació de Família i Vida:
familia@bisbatsantfeliu.cat

Vida de Família. El racó de les virtuts
Alimentar l’amor del dia a dia.
De jove sempre m’embadalia pensant en l’amor a la família. Seria com atemporal, inamovible; no passaven els
anys, res ens faria trontollar: ni malalties, ni dolor, ni la mort... Tot idíl·lic, perfecte!
Un dia vam formar una família i davant tota la comunitat vam rebre el sagrament del matrimoni. Des de llavors hem
descobert el què implica l’amor del dia a dia: problemes que et fan patir fins que de cop i volta s’esvaeixen, imprevistos que
et fan perdre la tranquil·litat, pressions a la feina, malalties dels fills, defectes meus i dels altres...
I malgrat tot, continuem cultivant cada dia el nostre amor. Ara ja no ens centrem en aquella “estampa” de família perfecta ja
que tenim una ajuda millor: coneixem i parlem amb famílies que,com nosaltres, treballen cada dia per estimar-se més. Allí
trobem l’ajut necessari per acceptar amb realisme els nostres límits i els desafiaments que se’ns presenten cada dia; ells
ens ajuden créixer junts, a madurar en l’amor i a conrear la solidesa de la unió, passi el que passi.
Per això, de tot cor, us demanem: cerqueu ajut en aquells que fan el mateix camí que vosaltres i trobareu llum
per alimentar l’amor del dia a dia!

