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Sant Feliu de Llobregat, 1 de febrer de 2012 

 

 

 

Benvolgut mossèn, 

 

 

Amb aquesta comunicació us volem recordar dos esdeveniments, a saber: 

 

 

1. La Setmana de la Família Catalana, convocada per les Delegacions de Família i 

Vida de les diòcesis de la Tarraconense. Serà la setmana del 19 al 25 de març. 

Us convidem a promoure activitats entorn de la família cristiana, tenint a la vegada en 

compte la situació de crisi actual que estem vivint amb l’esperança posada en Nostre 

Senyor mort i ressuscitat, tot preparant-nos per viure intensament la Setmana Santa. 

Ha de servir també per preparar la VII Trobada Mundial de les Famílies amb el Papa. 

Juntament amb les altres Delegacions de Família i Vida de la Tarraconense estem 

acabant de definir el lema de la setmana que versarà al voltant d’aquest missatge 

+família –crisi, us convidem a promoure trobades per reflexionar i prendre 

iniciatives per pal·liar els efectes de la crisi i que afecten directament a l’àmbit familiar. 

 

Des de la Delegació estem organitzant, com cada any, la Jornada diocesana de la 

Família que celebrarem el mateix diumenge 25 de març. Aquest any serà, a més 

de la celebració de l’Eucaristia a la Catedral, una conferència al voltant del lema en 

relació a l’objectiu diocesà “El compromís social cristià”; volem acompanyar la 

conferència d’alguns testimonis. 

 

Més endavant us tornarem a informar i us enviarem material. 
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2. Us fem memòria que des del 30 de maig fins al 3 de juliol tindrà lloc a Milà la VII 

Trobada Mundial de les Famílies amb el Papa, podeu trobar més informació al 

següent web: http://www.family2012.com/. 

 

Si us cal algun tipus de suport no dubteu a adreçar-vos a aquesta Delegació mitjançant 

el correu electrònic familia@bisbatsantfeliu.cat o al telèfon mòbil 639.78.34.30 (Josep 

Maria Guardiola). 

 

a. El més important d’aquesta trobada, pensem, és preparar-la bé espiritualment, com 

ja us hem informat en altres ocasions. Des de la Delegació hem promogut un espai 

de reflexió adreçat a matrimonis que anomenem Jornades de Diàleg en Família i 

que al llarg d’aquest curs treballem les catequesis preparatòries per aquesta trobada. 

 

 

b. Per poder participar des d’aquí la Delegació facilitarà la possibilitat de seguir 

l’Eucaristia del diumenge 3 de juliol amb el Papa a la Casa de l’Església, fins 

que acabi l’homilia i en aquest moment celebrarem la missa de diumenge a la capella 

de la Casa. 

 

 

Rebeu una cordial salutació, 

 

 
 
 
 

Josep Maria Guardiola i Dolors Ripollès 

Delegats de Família i Vida 

 


