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Amb aquest lema, la família esperança del món, totes les diòcesis amb Seu a
Catalunya celebraran del la Setmana de la Família del 1 al 9 de març i han publicat
un manifest on defensen els valors familiars i la necessitat de tenir-ne, no sols per
la trans
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celebraran del la Setmana de la Família del 1 al 9 de març i han publicat un manifest on
defensen els valors familiars i la necessitat de tenir-ne, no sols per la transmissió de la fe,
cura pel bé comú de la societat.
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Mn. Manel Claret, Delegat de Pastoral Familiar de Barcelona, ha convidat per carta a totes les
parròquies, grups i moviments a organitzar tota mena d’actes a favor de la família mitjançant
conferències, xerrades, trobades festives comunitàries, pregàries, etc.
Juntament amb el cartell de la Setmana de la Família, s’ha editat un punt de llibre i petit
opuscle amb pregàries, tant per la celebració comunitària, com personal i familiar, sobre la
família, els pares, els infants, els avis, etc.
Certament l’Església de Barcelona és conscient del moment actual que viu l’ institució
familiar i del moment eclesial, gràcies a l’actual consistori i als Sínodes del 2014 i 2015, en
que l’ institució familiar, i els temes que l’afecten, serà focus de la reﬂexió social, teològica, i
sobre tot pastoral, amb la “primacia de la misericòrdia” com ha expressat el Papa Francesc.
De fet, l’Arquebisbat de Barcelona, sensibilitzada ja pels futurs treballs sinodals, es va
avançar en els actes a favor de la família inaugurant el passat 29 de desembre una exposició
permanent sobre la família a la Basílica de la Sagrada Família en la celebració de l’eucaristia
presidida per Mons. Vicenzo Paglia, President del Pontiﬁci Consell per la Família, precisament
en la festa litúrgica de la Sagrada Família. Aquesta exposició està realitzada en distints
idiomes, reﬂecteix el missatge cristià sobre la família, com a fon de vida, ens de transmissió
de fe i valors i eix de la societat, roman encara a la basílica de Gaudí i és visitada pels
centenars de milers de turistes que s’apropen a contemplar la Sagrada Família. També
aquell dia, 29 de desembre, al termini de la celebració, el Papa Francesc va saludar
afectuosament des de la Plaça de Sant Pere als ﬁdels barcelonins reunits per pregar per la
família i la bona marxa dels treballs consistorials i sinodals.
Ara la Delegació de Pastoral Familiar treballa per tal que, en breu, aquesta exposició que
expressa gràﬁcament, valors i situacions diverses de la vida de família, pugui arribar a les
parròquies per ser exposada i servir així de referent a la reﬂexió dels ﬁdels, grups i
comunitats.
A Barcelona la cloenda de la Setmana de la Família es celebrarà amb l’Eucaristia, presidida
pel Cardenal Arquebisbe, Lluís Martínez Sistach, el proper 30 de març a les 17 hores a la
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Basílica de la Sagrada Família. Tal com és costum caldrà disposar d’entrada gratuïta per
accedir al temple i en breu serà anunciat com aconseguir-la. Cal recordar que durant el més
de març hi ha altres celebracions eucarístiques ja convocades a la Sagrada Família, que han
conﬁgurat aquest calendari: així el dia 9 hi ha la missa pels catequistes i les famílies de les
Zones Pastorals 2,4 i 6, i el diumenge 16 la tradicional celebració del Dia del Seminari a les
portes de Sant Josep.
Encomanen, doncs, a la Sagrada Família de Natzaret les nostres llars i familiars i tant de bo
que tots els actes, materials, celebracions i pregàries serveixin per proclamar ben fort i sense
por ni embuts que la Família és l’Esperança del Món!
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