
Fes família: creu i estima! L’enigma d’aquesta expressió 
ens dóna l’oportunitat de pensar, ni que sigui tan sols un 
moment, en una sèrie de conceptes que ens són fonamen-
tals per estructurar l’ésser humà: el creure, l’estimar, la 
família i el fet de ser capaços de fer, de construir quelcom 
edificant el nostre esdevenidor. Potser, en mig de tot 
plegat, fins i tot copsarem que la llibertat de sostraure’ns a 
la revolada de les imposicions ideològiques és possible i 
només depèn de nosaltres mateixos. 
 
Creure i estimar són dos aspectes de la vida humana ínti-
mament vinculats al missatge de Jesús. Ens cal creure, 
manifestació profunda de la nostra transcendentalitat en 
reconèixer el Transcendent, tot acceptant el que coneixem 
d’Ell i adherint-nos a la seva persona de tal manera que 
certament es produeixi un canvi en nosaltres mateixos. 
Ens cal estimar perquè la nostra pròpia naturalesa ens ho 
reclama, ho necessitem per satisfer la necessitat 
d’encontre amb l’altre, acollir-lo i donar-nos sense límits, 
per ser realment imatge i semblança de l’Amor que n’és 
Déu, per complir el manament que el Crist ens va donar 
quan ens va dir: Us dono un manament nou: que us estimeu els 
uns als altres tal com jo us he estimat. 
 
Per una altra banda ens cal plantejar-nos si creiem en la 
família. Són realment les nostres famílies comunitats 
d’amor que generen vida? O, malauradament, allò que 
estava cridat a ser l’espai revifador, d’acollida, de segure-
tat i aixopluc, de creixement, generador de vida de tot 
tipus i, per tant, nucli revitalitzador de la nostra societat, 
s’esmorteeix per l’abandó i la manca d’estima? Cadascú 
donarà la resposta des de l’angle de la seva experiència, de 
totes maneres, però, la realitat social ens porta a constatar 
que cal ensenyar les famílies a estimar responent a la ne-
cessitat de ser autènticament humans (imatge i semblança 
de l’Amor). Per una altra banda, també responent a la 
necessitat bàsica de transcendència que tot ésser humà té, 
s’ha d’ajudar les famílies a creure per tal de reeixir i viure 
profunda i intensament el Crist com un més dels seus 
membres. És evident que tots dos termes van íntimament 
units i que en tant que creguem i estimem estarem fent 
família. 
 
Blanca Roca i Juan Luis Salinas 
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A l’organitzar la Setmana de la Família es pretén afavorir 
que durant aquest període es puguin realitzar diferents 
actes o activitats que vagin encaminats a fer present la 
família dins la nostra comunitat i a aprofundir-hi en el seu 
coneixement. 
 
 

Enguany el lema ha estat: 
 

Fes família: creu i estima! 

 
 
Cada institució (parròquia, moviment, col·legi,...) que ha 
estat interessada en participar-hi, ha preparat l’activitat o 
activitats que ha considerat adients pels seus membres, o 
per aquelles persones a les que fa servei. 
 
 
La Delegació Diocesana de Família i Vida s’ha encarregat 
de coordinar-les per tal de confeccionar un programa con-
junt. 

 

Totes les activitats programades són obertes a tothom que 
pugui estar interessat, tot i que han estat pensades des 
dels interessos de formació i participació de les instituci-
ons que les han programat i les persones a les que elles es 
dirigeixen.. 
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horahorahorahora    activitat i lloc de realitzacióactivitat i lloc de realitzacióactivitat i lloc de realitzacióactivitat i lloc de realització    organitzaorganitzaorganitzaorganitza    

4 de març 

   

5 de març 

20 h Xerrada L’educació i la 

transmissió de la fe en la 

família. Dr. Laureano Sán-

chez. A la Parròquia de 

Sta. Teresa Jornet 

P. Sta 

Teresa 

Jornet i 

Del. D. de 

Família 

6 de març 

   

7 de març 

15:30

h 
Taller sobre Experièncias 

de fe en familia.  El portarà 

el P. Paco García Gómez. Al 

saló d’actes del Col·legi Ara-

bell 

Col·legi 

Arabell 

18 h Conferència La formación 

dels joves, reptes del seu 

futur, a càrrec de l’Honorable  

Josep Pelegrí (Conseller 

d’Agricultura). Al saló 

d’actes del Col·legi Episcopal 

Col·legi 

Episcopal 

19 h Pregària per les famílies 

davant el Santíssim 

Parròquia 

de Sant 

Martí 

 

 

8 de març 

18:30 

h  

Res del Sant Rosari  ofert 

per les família 

 

Parròquia 

de Sant 

Martí 

19:3

0 
Missa per les famílies 

 

 

Parròquia 

de Sant 

Martí 

 

 

 
 

 

9 de març 

17’30 

h 
La decisión de Anna, sessió 

de cinema amb fòrum, al 

teatre de l’Acadèmia Ma-

riana 

 

Del. D. 

de Famí-

lia i Vida 

10 de març 

11 h Via Crucis infantil i famili-

ar a l’ermita de Granyena 

Unitat 

Pastoral de 

Cap Pont 

 

12 h Eucaristia per les famílies i 

la vida, a la Parròquia de la 

Sagrada Família 

Delegació 

de Família 

i Vida 

durant la setmana 

durant 

la 

set-

mana 

Pregàries per la família 

 

 

 

comunitats 

religioses i 

parròquies 

diari 

18’30 

h  

Res del Sant Rosari  ofert 

per les família 

 

 

Parròquia 

de Sant 

Martí 

diari 

19’30 

h 

Missa per les famílies 

 

 

Parròquia 

de Sant 

Martí 

durant 

la 

setma. 

Centre d’interès en totes les 

activitats amb el tema de la 

família 

Col·legi 

Mater 

Salvatoris 
segons 

horaris 

de 

cateq. 

Catequesis sobre la família 

per a infants i joves (a dife-

rents parròquies de la diòce-

si) 

cada 

parròquia 

durant 

el mes 

de 

febrer 

Creus en la família? Tro-

bades de matrimonis  de les 

parròquies d’Alfarràs, Vila-

nova de Segrià i Almenar 

Arxipres-

tat Segrià-

Noguera-

Ribagorça 

durant 

el 

març 

Trobades de matrimonis  
de les parròquies de Torre-

farrera i Alpicat 

Arxipres-

tat Seg.-

Nog-Riba. 

durant 

el 

març 

Trobades de matrimonis  
de les parròquies de Rosselló 

i Alguaire 

Arxipres-

tat Seg.-

Nog-Riba. 

dia 17 Creus en la família? Tro-
bada de matrimonis d’Alfa-

rràs, Vilanova de Segrià, 

Almenar, Torrefarrera, Alpi-

cat, Rosselló i Alguaire, a 

l’Acadèmia Mariana 

Arxipres-

tat Segrià-

Noguera-

Ribagorça 

A més a més, hi ha diferents parròquies que a l’hora de 

tancar el programa no havien pogut concretar l’hora 

de les activitats que tenen pensades. Consulteu als 

rectors de les vostres parròquies. 
 


