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8ena Jornada diocesana de la Família. 
Bisbat de Sant Feliu de Llobregat. 

 

Aquest any la proposta de reflexió de la Jornada de la família ha seguit la 
intuïció de l’Any de la Fe proclamat pel papa emèrit Benet XVI. 

Mons. Sebastià Taltavull ens ha exposat la transmissió de la fe a la família. 
 

 
 

Hem començat la Jornada amb la pregària dirigida per Mons. Sebastià Taltavull per 
continuar amb la seva exposició. 

Començà la reflexió interpel·lant-nos, aprofitant la presència d’un nen de setze mesos, 
pregunta: “¿com a un nen de setze mesos se li pot transmetre la fe?” i afirma que ha 
hagut una dimissió de les famílies a l’hora de transmetre al fe als més petits des del 
naixement. 

Recorda com els seus pares d’una forma natural transmetien la seva fe en un clima 
d’amor, pregant, acompanyant els fills des de petits a l’eucaristia i a la visita al 
santíssim. 

La transmissió de la fe es fa des d’un clima d’amor. 

Ha situat la seva reflexió des del fet que som matrimonis amb la gràcia de sagrament 
que fa present una gràcia especial i a l’Esperit Sant. 



S’hi refereix a Familiaris Consortio “la família és manifestació i realització de l’Església” 
¿Què és l’Església? La família! 

Recalca que la família és una manifestació necessària i imprescindible de l’Església. 
Per mitjà de la família l’Església viu i realitza la seva missió. 

La família pot, com a comunitat, transmetre l’Evangeli. És el lloc natural de la 
transmissió de la fe. No es pot pensar en la nova evangelització sense sentir-nos 
responsables de l’anunci de l’Evangeli a les famílies i sense ajudar-les a la seva tasca 
educativa. 

La trobada amb Jesús és la qüestió decisiva perquè la fe creixi. Ens conta el Bisbe 
Sebastià que el seu pare, el dia de la primera comunió, li va dir “ara parla amb Jesús 
perquè amb ell s’hi pot parlar” diu que a la nit li va demanar “què li has dit? i Ell, què 
t’ha dit?” Els fills han de veure els pares que preguen, que estimen l’Església ... 

El goig i la responsabilitat de l’anunci de l’Evangeli. Quan no s’és conscient d’aquesta 
responsabilitat, d’aquest goig, cal ajudar als pares perquè ho descobreixin. Cal revifar 
la fe, que té el risc d’apagar-se. 

El Bisbe Sebastià va anar donant-nos pistes pràctiques per a la transmissió de la fe. A 
la fi de l’exposició, es va obrir el diàleg amb el ponent. 

Es va constatar la necessitat de continuar reflexionant sobre la transmissió de la fe i 
les actituds que hem de tenir els pares a les diferents edats dels fills. 

 

 

Van assistir a la Jornada uns trenta-cinc matrimonis; alguns d’ells es van acompanyar 
dels seus fills. 

Després de la conferència i el diàleg amb el ponent vam poder celebrar l’Eucaristia a la 
capella de la Casa de l’Església. On la paraula de Déu també va il·luminar la nostra 
reflexió. 

El Bisbe Agustí a l’homilia s’ha referit a les paraules del Bisbe Sebastià, ens ha 
remarcat que deia que els pares transmeten la fe en la família, en el perdó, quan els 
fills veuen que els pares són capaços de viure el perdó i de donar-lo. Referint-se a 
l’Evangeli (el del fill pròdig) ens fa notar que de vegades no es dóna ni es rep, també 
passa que podem convertir el perdó en una mena de tàctica, jo et perdono però tu 
m’hauràs de perdonar quan jo faci alguna cosa malament. 

La família transmet la fe quan perdona des de l’experiència d’haver estat perdonat per 
Déu. Tots som perdonats perquè som estimats per Déu. 

Jornada ha continuat després al menjador de la Casa de l’Església on hem compartit 
el dinar. 

Ha finalitzat el dinar amb una estona de sobretaula on s’ha presentat la Secció de la 
vida de la Delegació de Família i Vida, un dels matrimonis d’aquest equip ha presentat 
el seu testimoni sobre l’experiència d’un embaràs de bessons. 

Tot seguit s’ha presentat les iniciatives que va promovent la Delegació de Família i 
Vida. 

 

 

Més informació: 
639.78.34.30, de 19.00 a 21.00 (Josep Maria) 
O bé al correu electrònic de la Delegació. 
familia@bisbatsantfeliu.cat 
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