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El tresor de la família
Les diòcesis amb seu a Catalunya organitzen de l’1 al 10 de març la Setmana de la
Família
01 març, 2019 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

La “Família” és el “grup de persones emparentades entre si que viuen juntes”, o almenys
d’aquesta manera ho descriu la RAE. Però la família és molt més que una deﬁnició prescrita.
És un món, un conjunt de personalitats unides per un vincle. És un plor, una alegria, una
abraçada i, deﬁnitivament, un dia a dia compartit. Una distància, un rostre, una ﬁlosoﬁa de
vida, una expressió o, com diu el Papa, “un tresor“. Amb la seva totalitat, la família és etèria.
Així, les diòcesis amb seu a Catalunya dediquen de l’1 al 10 de març la Setmana de la
Família. Uns dies, doncs, dedicats a promoure els valors familiars i a pregar per la família.
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“La família, bressol i referència de la nova humanitat”

D’aquesta manera, se
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segueix com a lema d’aquest any “La família, bressol i referència de la nova humanitat”. Un
lema que, amb tot, convida a considerar que, en Jesús, Déu s’ha encarnat en una família.
Remarca que la família és el lloc on l’amor de Déu no es cansa de generar vida i on la
humanitat renovada descobreix la joia de viure en pau i estimació.
Per portar aquest goig al món, el Papa Francesc va voler que la IX Trobada Mundial de la
Família, celebrada a Dublín el passat mes d’Agost, es dediqués a donar testimoni que la crida
de la seva exhortació a viure d’acord amb “La joia de l’amor” és possible. Així també ho ha
manifestat el Sínode dels Joves celebrat el passat més d’Octubre.
Amb la seva decisió de fonamentar-se en l’amor, les famílies entren en el somni de Déu i
conﬁrmen als joves que viure en l’amor no és una quimera impossible. En conclusió, aquesta
setmana convida a renovar l’amor familiar que esdevé força pels joves, companyia pels
grans i esperança per la humanitat. En deﬁnitiva, “un tresor” que “cal cuidar”.

Uns dies de família
Per la setmana commemorativa, estan preparades un seguit d’activitats:
Diumenge 3 de març a les 16:30 h: Tallers de comunicació “Som signe de l’amor de Jesús en
el món” a la Parròquia Mare de Déu de la Miraculosa.
Diumenge 3 de març a les 17:30 h: “Desigual” al Santuari de Santa Gemma, d’Encontre
Matrimonial.
Dilluns 4 de març a les 21 h: Hora santa dedicada a la família, amb Hakuna. Es farà a la
Parròquia de sant Vicens de Sarrià de Barcelona.
Divendres 8 de març a les 19 h: Conferència “La família a la Bíblia”. Dra. Claustre Soler, a la
Sala Juntes del Seminari, Diputació 231, Barcelona.
Dissabte 9 de març a les 17 h: Presentació “El rellotge de la família” a la Verge de la Pau de
Barcelona.
Dissabte 9 de març a les 17:30 h: Tallers de comunicació “Pas a pas” a la Parròquia de Santa
Anna i “Pares i ﬁlls” al Santuari de Santa Gemma, d’Encontre Matrimonial.
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Diumenge 10 de març: Caminada popular, “Kms d’amor” al Monestir de Sant Ponç de
Corbera, d’Encontre Matrimonial.
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