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E LS  S A GR A ME NT S  D E  LA  V IDA  

Teniu a les vostres mans aquesta primera fitxa que vol ser una ajuda per a 
reflexionar i fer present l’objectiu diocesà, els sagraments, celebració i vida, en 
el dia a dia de les nostres famílies. I, que ens servirà per a preparar la Jornada 
Diocesana de la Família que si Déu vol serà el proper 17 de maig de 2.009. 

Presentació de l'infant Jesús al temple  
(Lluc 2, 22-38) 

Quan van complir-se els dies que manava la Llei de Moisès 
referent a la purificació, portaren Jesús a Jerusalem per 
presentar-lo al Senyor. Així ho prescriu la Llei del Senyor: Tot 
primogènit mascle serà consagrat al Senyor. Havien d'oferir en 
sacrifici, tal com diu la Llei del Senyor, un parell de tórtores o 
dos colomins. 

Hi havia llavors a Jerusalem un home que es deia Simeó. Era 
just i pietós, esperava que Israel seria consolat i tenia el do de 
l'Esperit Sant. En una revelació, l'Esperit Sant li havia fet saber 
que no moriria sense haver vist el Messies del Senyor. Va anar, 
doncs, al temple, guiat per l'Esperit, i quan els pares entraven 
amb l'infant Jesús per complir amb ell el que era costum segons 
la Llei, el prengué en braços i beneí Déu dient: Ara, Senyor, 
deixa que el teu servent se'n vagi en pau, com li havies promès. 
Els meus ulls han vist el Salvador, que preparaves per 
presentar-lo a tots els pobles: llum que es reveli a les nacions, 
glòria d'Israel, el teu poble. 

El seu pare i la seva mare estaven meravellats del que es deia 
d'ell. Simeó va beneir-los i digué a Maria, la seva mare: Aquest 
infant serà motiu que a Israel molts caiguin i molts d'altres 
s'aixequin; serà una senyera combatuda, i a tu mateixa una 
espasa et traspassarà l'ànima. Així es revelaran els sentiments 
amagats al cor de molts. 

Hi havia també una profetessa, Anna, filla de Fanuel, de la tribu 
d'Aser. Era d'edat molt avançada: havia viscut set anys amb el 
seu marit, però havia quedat viuda, i ara ja tenia vuitanta-quatre 
anys. Mai no es movia del temple i donava culte a Déu nit i dia 
amb dejunis i pregàries. Ella, doncs, es va presentar en aquell 
mateix moment i donava gràcies a Déu i parlava de l'infant a 
tots els qui esperaven que Jerusalem seria alliberada. 
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Per a pensar. 

Iniciem aquesta reflexió amb la referència a la presentació de 
Jesús al temple, una activitat que els pares de Jesús van voler 
dur a terme com a bons jueus, complint la Llei del Senyor. El 
que Josep i Maria no esperaven eren les paraules de Simeó. 
Déu els va sortir al pas en una activitat quotidiana per 
manifestar-los el seu projecte per a Jesús. 

■ Som conscients de les manifestacions de Déu en la nostra vida? 

I. Tracte quotidià amb Déu 

“Als laics els pertoca, per la seva vocació específica, 
aconseguir el regne de Déu gestionant les coses 
temporals i ordenant-les segons Déu. (...) Estan cridats 
per Déu per tal que exercint llur professió, guiats per 
l’esperit evangèlic, contribueixin a la santificació del món 
des de dins, com el llevat.” (LG 31) 1 

■ Com tothom, els cristians cada dia tenim un munt d’activitats. 
Deixem que Déu en participi? li deixem espais? Mirem des 
d’aquesta talaia les activitats quotidianes que fem cada dia! 

II. Santifiquem les coses quotidianes 

“Així, doncs, tant si mengeu com si beveu, com si feu una 
altra cosa, feu-ho tot a glòria de Déu.” (1 Co 10,31) 

A la llar, al treball, a l’escola ... 

Abans de començar l’àpat al darrer sopar Jesús va rentar 
els peus als deixebles i els digué: “Si, doncs, jo, que sóc el 
Mestre i el Senyor, us he rentat els peus, també vosaltres 
us els heu de rentar els uns als altres.” (Jn 13, 14) 

■ Preguntem-nos com podríem d’un àpat fer un signe d’unitat 
familiar, un moment de compartir il·lusions, projectes, 
fracassos, èxits ... Procurem, sempre que podem, trobar-nos 
en família, sovint al voltant de la taula. Als pares els agrada 
fomentar la unió entre els fills, sovint procuren organitzar 
alguna trobada que enforteixi els llaços familiars. A les nostres 

                                                
1
 LG 31; La Constitució dogmàtica sobre l’Església, Lumen Gentium (LG), document del 

Concili Vaticà II.  
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tasques diàries fem com diu Sant Pau: “feu-ho tot a glòria de 
Déu”. 

■ Jesús ens ensenya a servir: que el qui vulgui ser primer es 
posi el darrer. Amb aquestes actituds hauríem de relacionar-
nos amb el proïsme, sobretot amb els de casa. 

A l’Església, amb la nostra comunitat cristiana. 

“El sagrament del pa eucarístic significa i al mateix temps 
fa real la unitat dels creients, que formen un sol cos en 
Crist” (Ecclesia de Eucharistia n. 21)2 

■ Quina ha de ser la nostra actitud? Voldríem començar per la 
nostra família, que cada vegada estigui més unida, que s’esforça 
en créixer en virtuts, que junts gaudim de les coses bones que 
ens passen, que compartim el molt o el poc que tenim. 

■ A la nostra llar podem fer possible una unió cada vegada més 
ferma: pregant individualment, en parella, en família; oferint l’un 
per l’altre aquells esforços que ens porta cada dia, celebrant les 
joies que tenim amb alegria i fent partícips tots els de casa. 

■ Formem part de l’Església i de la comunitat cristiana. En ella 
la nostra família participa cada diumenge de l’Eucaristia, font i 
cimal de la nostra vida cristiana. 

 

 

Per a la reflexió personal i/o de cada matrimoni. 

Tracte quotidià amb Déu. 

Hi ha moments de pregària familiar a casa nostra? Com els 
podríem potenciar o bé incorporar? 

Podríem unir la pregària a les nostres tasques ordinàries i, 
així, estar en una pregària constant? Com? 

Pots oferir a Déu les activitats de cada dia? 

                                                
2
 L’Església viu de l’Eucaristia, Carta encíclica de Joan Pau II signada el 17 d’abril, Dijous 

Sant, de l’any 2.003. 
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Santifiquem les coses quotidianes. 

Què et mou a treballar, a sevir els altres? On posem el nostre 
cor? Com podries orientar les teves tasques vers Déu? Si 
orientem les coses a Déu, les fem el millor que sabem? 

Conec els meus defectes i les meves virtuts? Treballo per 
corregir els defectes i créixer en virtuts? 

Quan a la meva vida hi ha alguna cosa desordenada busco 
reconciliar-me amb el pròxim i amb Déu? 

Sóc un cristià format. 

Dediquem temps per a la nostra formació cristiana? Llegir la 
Paraula de Déu, conèixer els documents del Magisteri de 
l’Església Catòlica, repassar el catecisme. 

 

PREGÀRIA 

Oració per la família 
 

Oh, Déu, que en la Sagrada Família ens vau deixar un model 
perfecte de vida familiar viscuda en la fe i l’obediència a la 
vostra voluntat. Ajudeu-nos a ser exemple de fe i amor als 
vostres manaments. Socorreu-nos en la nostra missió de 
transmetre la fe als nostres fills. Obriu el seu cor perquè creixi 
en ells la llavor de la fe que van rebre en el baptisme. Enfortiu 
la fe dels nostres joves, perquè creixin en el coneixement de 
Jesús. Augmenteu l’amor i la fidelitat en tots els matrimonis, 
especialment aquells que passen per moments de sofriment o 
dificultat. Units a Jesús i Maria. Us ho demanem per Jesucrist, 
el vostre Fill, Senyor nostre. Amén. 
 

(Pregària resada per Benet XVI en la Vna. Trobada Mundial de la Família a Valencia) 
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