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Diumenge 12, de 9:30 a 18:00 
DIVERTIM-NOS EN FAMÍLIA! 
Un dia ple d’activitats familiars. Vine i viuràs! 

- 10:00 Olimpíada de les paràboles 
- 13:00 Eucaristia presidida pel Bisbe Javier 
- 14:00 Dinar familiar 
- 16:30 Concert de Nico Montero  

Col.legi Pare Manyanet Les Corts 
Travessera de les Corts 331, BCN 
                                             

Dissabte 18, de 17 a 19:30 
CURSA DE LA FAMÍLIA 
En solidaritat amb les mares embarassades 
Complex de la Mar Bella, BCN 
Inscripcions: Cronocheck 
Organitza: deportistasporlavidaylafamilia.com 
 

Diumenge 19, a les 12h.  
FESTA DE SANT JOSEP 
Missa presidida pel Bisbe Salvador Giménez  
Santuari de Sant Josep de la Muntanya 
 

Dimarts 21, a les 19:30h 
Conferència de Mn. Xavier Sobrevia “L'avortament, alliberació o 
sofriment?” Basílica de la Mercé, BCN.  
 

Dissabte 25, de 18 a 20 h.  
JORNADA PER LA VIDA 
“Amb tu per la vida, sempre” 
Rosari i Missa presidits pel Bisbe Javier 
Basílica de la Mercè, BCN  
 

Dimarts 28, a les 19:30h 
Conferència de Mn. Sobrevia “La eutanàsia, una mort digna?” 
Basílica de la Merccè, BCN 
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MARÇ 2023, PER LA FAMÍLIA I LA VIDA 
Som família, estimem la vida 
Una proposta de les Delegacions i Secretariats de pastoral familiar 
de Barcelona, Sant Feliu i Terrassa perquè les famílies visquin 
l’alegria de l’evangeli juntament amb d’altres.  

Amb la col.laboració de moviments per la família i la vida, aquestes propostes s’adrecen 
a les famílies de les parròquies, els moviments, les escoles i d’altres, com una 
oportunitat de gaudir de l’encontre familiar per compartir la vida i la fe.   
 
El diumenge dia 12, celebrarem una jornada festiva familiar. Al matí ens acostarem a 
l’Evangeli amb una olimpíada de les paràboles, celebrarem l’Eucaristia i compartirem un 
dinar familiar. A la tarda gran concert de Nico Montero. Esperem les famílies, els joves i 
la gent gran…   
                                                                                
                                                                              Més informació e inscripcions 

 

 

Com mostren aquestes anelles olímpiques, signe de la sana vida 
familiar, el centre és Jesús que és present en tot, unint-lo tot.  
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El dissabte 18 escalfarem el cos i els cors, caminarem i correrem pensant en les famílies 
que acullen el do de la vida. La vida és una cursa en la que tots ens necessitem. I 
acabarem amb una xocolatada!  

 
El diumenge 19, Festa de Sant Josep ens aplegarem sota la seva protecció, com a pare 
de tendressa i moltes altres virtuts ressaltades pel Papa Francesc a Patris Corde. En 
somnis descobria el que el Senyor li demanava per cuidar la seva família i a l’endemà es 
posava en camí ple de la força de l’Esperit Sant.   

 
El dissabte 25, festa de l’Anunciació i aniversari de la publicació de la carta encíclica 
Evangelium Vitae de Sant Joan Pau II, Jornada de la Vida sota el lema “Amb tu per la 
vida, sempre”. Presidits pel Bisbe Javier, Sant Rosari i l’Eucaristia a la Basílica de la 
Mercè. Pregària, meditada i serena, animada musicalment, per totes les víctimes a 
causa de guerra, la fam, la violència, l’avortament o l’eutanàsia i per tots aquells que 
cuiden dels malats fins al final de la vida, acompanyen les dones gestants que estan 
soles i en dificultats, acullen els pobres i els migrants i treballen per la cultura de la vida. 
 
Dimarts 21 i 28, Cicle de conferències “Apostant per la vida” a càrrec de Mn. Xavier 
Sobrevia, metge i sacerdot.   
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Pregàries dels Papes per la família i la vida, en l’aniversari de la publicació de l’exhortació apostòlica Amoris 
Laetitia, del Papa Francesc, i de la carta Encíclica Evangelium Vitae, del Papa Sant Joan Pau II.  
 

 

 

 

Pregària a la Sagrada Família 
 
Jesús, Maria i Josep,  
en vosaltres contemplem 
l’esprendor del veritable amor,  
a vosaltres, confiats, ens dirigim.  
 
Santa Família de Natzaret,  
feu també de les nostres famílies  
lloc de comunió i cenacle 
d’oració,  
autèntiques escoles de l’Evangeli 
i petites esglésies domèstiques.  
 
Santa Família de Natzaret,  
que mai més hi hagi a les famílies 
episodis 
de violència, de tancament i 
divisió; 
que qui hagi estat ferit o 
escandalitzat sigui aviat consolat 
i guarit.  
 
Santa Família de Natzaret,  
feu prendre consciència a tots  
del caràcter sagrat e inviolable de 
la família,  
de la seva bellesa en el projecte 
de Déu.  
Jesús, Maria i Josep,  
escolteu, acolliu la nostra súplica.  
 
Amén.  
 
Amoris Laetitia, 19 de març de 
2016. 

Pregària a Jesús i Maria 

Senyor Jesús,  
aviva en nosaltres el respecte 
per tota vida humana naixent,  
que veiem en el fruit del si 
matern l'admirable obra del 
Creador;  
obre el nostre cor a la generosa 
acollida de cada nen que s'aboca 
a la vida. 

Beneeix les famílies, la unió dels 
esposos, que el seu amor sigui 
fecund. 

Acompanya amb la llum del teu 
Esperit les decisions de les 
assemblees legislatives,  
per tal que els pobles i les 
nacions reconeguin i respectin 
el caràcter sagrat de la vida, de  
tota vida humana. 

Educa tothom a fer-se càrrec 
dels nens orfes o abandonats, 
perquè experimentin la calor de 
la teva caritat, el consol del teu 
Cor diví.  

Amb María la teva Mare, 
esperem de tu, la força d'amarar 
i servir a la vida, a l'espera de 
viure sempre en tu, en la 
comunió de la santíssima Trinitat. 

Vigília de Pregària per la vida 
naixent, 27 de novembre de 2010 

Pregària a Maria 
 
Oh María,  
aurora del món nou, Mare dels 
vivents,  
et confiem la causa de la vida: 
mira, Mare, el nombre immens  
d’infants als quals els és impedit 
de néixer, 
de pobres als quals es fa difícil 
viure,  
d’homes i de dones víctimes 
d’una violència inhumana,  
d’ancians i de malalts morts  
a causa de la indiferència  
o d’una pietat enganyorsa.  
Fes que els qui creuen en el teu 
Fill 
sàpiguem anunciar amb fermesa 
i amb amor  
als homes del nostre temps  
l’Evangeli de la vida.  
Dóna’ls la gràcia d’acollir-lo 
com un do sempre nou,  
l’alegria de celebrar-lo amb 
gratitud 
durant tota l’existència 
i el coratge de testimoniar-lo  
amb sol.lícita constància, per 
construir,  
junt amb tots els homes de bona 
voluntat, 
la civilització de la veritat i de 
l’amor,  
a lloança i glòria de Déu Creador 
i amant de la vida.  
 
Evangelium Vitae, 25 de març de 
1995.  
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