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En familia. Si, aixi és com s'anomena aquest butllelí que avui estrena
la Delegaci6 de Familia i Vida. En familia neix com un infan!. Tot ell necessita
d'ajuda i acollida. Quan un nad6 arriba a una familia, li preparem amb amor
un calíu i, quan van passant el temps, ens meravellem de cada repte nou que
assoleix el peti!. També aquest és un repte que emprén la Delegaci6 i que
pretenem assolir amb I'ajuda i la col·laboraci6 de tots vosaltres, amics i
amigues.

I us preguntareu: quin objectiu té aquest butllelí que avui tenim a les
mans? És ben senzill. Tots formem part d'una familia, i les relacions que en
ella hi establim s6n les que més ens marquen en el cami de la vida. Les
i1·lusions que es viuen en familia s6n més plenes. Les angoixes que es viuen
en familia s6n més lIeugeres. Els projectes que s'emprenen en familia s6n
més enriquidors. Els fracassos de la vida gairebé deixen de ser-ho si es viuen
en familia. Per aix6 ens engresca la idea de crear un espai per a la familía
d'avui en dia, per la nostra, per la de cadascú. Un espai on tots hi puguem
trobar algun missatge esperan~ador que ens ajudi a viure amb més plenitud
l'Evangelí en familia. Perqué del que es tracta és de saber cercar i donar les
raons de la nostra esperan~a, i la famflía hi té molt a dir avui en aquest
comen~ament de mil·lení.

Els apartats que trobareu
a la revista poden anar varian!. HI
haura seccions que tindran
continurtat a cada número. Altres
ens seran una ajuda en moments
puntuals de I'any. Algunes
estaran elaborades per I'equip de
redacci6 de la Delegaci6; altres
seran una finestra des d'on ens
parlaran els convidats. Toles
volen ser una invitaci6 a la
reflexi6 i a la vida: una alenada
per viure en la familia I'amor que
sempre hi hauria de regnar.

Equip de Redacció

TROBADA FAMILIAR A RAIMAT

Diumenge, 20 novembre, celebrem una
trobada adre~da a totes les families.
La jornada inclourá una reflexió 'guiada pel
Pare Joan Pujol: Un equip de monitors
organitzará activitats per als infants.
Horari: des de les 9:30 a les 18:00.
Preu dinar i despeses: 9,50 €; gratu"lt per
als infants menors de 2 anys.
Informació/inscripcions: de 17 a 22
hores, fins al 10 de novembre.
Te!.: 973267000 (Salinas-Roca)

973560787 (Tomé-Esteve)
Les places són limitades!

Organitza la Defegació de Familia ¡ Vida.



Els nostres temes: I'agraiment
La paraula "gracies" endolceix la vida, sobretot la vida que es va

teíxint cada dia. La convivéncia ens proporciona moltes ocasions per sentir
nos en deute amb els altres. Quants regals obtenim al lIarg del dia? Pensem
hi. De vegades ens acostumem a tenir el dinar preparat a taula, a trobar-nos
les coses recollides, a que hi hagi silenci mentre treballem al despatx, a rebre
un petó cada nit i cada mati, a que els fills col·laborin a casa... I tots aquests
actes es poden convertir en un regal que els altres ens fan. Qui es queda
indiferent davant deis regals? La paraula grácies demostra que valorem el
que els altres fan per nosaltres. I el fet de valorar-ho ens ho fa dir i crear un
clima més enriquidor i positiu. De vegades pensem que no cal dir "gracies"
perqué els altres ja saben que ens fan contents, peró tots sabem reconéixer
que ens anima rebre mostres explicites d'aquest agrarment.

A més, una altra manera de donar les gracies és respondre amb
actituds d'amor envers els altres. Qui sap valorar el que els altres fan per ell,
no gasta temps pensant que només és ell qui treballa o fa les coses pels
altres. Al contrari, sempre se sent en deute amb els qui I'envolten i troba
constantment motius per donar-se ell mateix, per regalar somriures, feines de
casa, paraules amables, silencis quan es necessiten...

Només pot ser agrart qui se sent immensament estimat, i qui més ens
estima és el Pare del Cel. No tenim molt per agrair-Ii? No podriem dir-Ii
"gracies" molts cops alllarg del dia? Pensem-hi: gracies per la vida que tenim
cada mall, gracies pel treball, gracies per ies qualitats que tenim, gracies pels
amics, gracies per les ocasions per créixer a vegades dificultoses, gracies per
tenir-Io com a Pare, gracies... Només aixi sabrem adonar-nos que els altres
ens estimen també i es mereixen rebre aquest agrarment que fa dol9a la
convivéncia.

David i Judith

Per formar....os
Inlciarem a.questa secció amb un texl en qué l'Església a Catalunya 1I0a les

families cristianes. Es del Concili Provincial Tarraconense del1gg5 (Resolució 41):
"El Concili /loa les fami/ies cristianes que s6n generases en la

transmissi6 de la vida i també els esforyos que fan per /'educaci6 deIs seus
fills, i les encoratja a avanyar encara més en /'intent d'obfenir-ne /'educaci6
integral (inteHectual, afectiva, sexual, social, religiosa i vocacional). En tot
aquest pracés els pares hi tenen un paper insubstituible i una responsabilitat
irrenunciable, sense que aix6 vulgui significar el menysteniment de /'acci6
d'altres tan importants com s6n e/s educadors i els catequistes, amb els quals
cal col·/aborar. Fent-ho aixl els pares acompleixen /lur missi6, encara que no
sempre aconsegueixin els resultats humans i cristians que pretenien. "

El Concili elogia la generositat deis que estimen i I'esfory que suposa
I'educació deis fills, anima per tal que I'educació sigui integral, defensa el paper deis
pares i la responsabilitat davant lIurs fills, valora la co¡'¡aboració amb els educadors i
esperona els pares a sentir-se satisfets d'haver sembrat, complint així la seva missiá
(la collita no sempre la veu el pagés).

Juan Luis ¡Blanca



Avuí convidem

Us recomanem Ilegir...

Viure a fans, de P.L1uis Armengol i SernUs, sj. Ed. Claret.
Aquest llibre és un recull deis articles publicats al Full

Dominical de les diócesis de Barcelona, L1eida, Tortosa i la Seu al
lIarg deis anys 1999 al 2001. És senzill de lIegir, amb un format a
base de petits comentaris curts i independents sobre aspectes de
la vida ordinaria.

Destaca per la sobrietat d'estil, per la visi6 positiva de la vida que
transmeten les seves reflexions i per la seva amenital. El P. Armengol, amb el
seu humanisme i la seva espiritualitat, sap connectar amb els problemes reals
de la gent, aportantla lIum de l'Evangeli de Jesús a situacions quotidianes.
Recomanem una lectura meditativa i espalada d' aquests articles breus!

Tesa i EmiHo

PER MOLTS ANYS!

En familia. El butllelí de.la Delegaci6 Diocesana de Familia i Vida del
nostre Bisbat ja ha estat batejal. El nom elegit expressa el que ha de ser la
Delegaci6: una familia. Tots els seus membres han de sentir-se IIigats per un
comú afecte familiar. I hi han de col· laborar, sabent que escriuen per a
germans d'una mateixa familia. Amb aixó s'ha d'aconseguir un butllelí calid i
viu. És important que per les pagines d'aquest senzill instrument de
comunicaci6 hi flueixi la vida. La de les Parróquies i la de la Diócesi. La de la
Delegaci6 de Familia i Vida. La deis moviments i associacions familiars.

El Pla Pastoral ens invita a afavorir la formaci6, tant necessaria per a
tenir un bagatge suficient de coneixements doctrinals, i no deixar-se portar
per un subjectivisme cómode. El butlleti En familia pot ser una eina valuosa
per aconseguir una formad6 fonamental. Sense grans pretensions, com la
pluja primaverenca que cau suaument i amara la terra, En familia pot anar
creant opini6 sobre fets importants, donant la visi6 imparcial deis fets i oferint
el criteri evangélic sobre ells.

Com educar els fills perqué assumeixin ben preparats, amb virtuts
humanes i evangéliques, les responsabilitats que hauran de desenvolupar en
un futur no lIunya. Els pares no poden oblidar que l'educaci6 integral deis
seus fills és la primera obligaci6 que tenen. ElIs han d'escollir el tipus
d'ensenyament i la pedagogia que volen pels seus fills. I les autoritats
públiques han de vetllar perqué cada ciutada pugui complir amb la seva
obligaci6.

Desitjo que, per molts anys, En familia aconselli als esposos els
camins per reeixir, ajudats per la gracia del Matrimoni, en la construcci6 d'una
comunitat d'amor i els ofereixi experiéncies per a educar els seus fills.

+ Francesc Xavier, Bisbe de L/eida



Tesa ¡Emilio

David i Judith

Coses de casa

Cliqueu www.bisbatlleida.org i descobrireu: la carlellera, I'agenda,
pubJicacions, história i vida de les nostres parróquies així com.els comentaris i
publicacions diverses, i tot alió que us pugui interessar de la diócesi . El
nostre butlletí també el trobareu penjat en una de les finestres corresponents
a la Delegació de Familia i Vida i a I'aparlat de PubJicacions.

Avui el pare s'ha lIevat abans d'hora. Fa dies que rumia i troba que la
seva famflia ho és tot per ell... no obstant, la feina de I'oficina de vegades
I'aclapara, I'absorbeix i s'adona que els qui més s'estima sovint queden en un
segon pla. I Ji sap greu. Els nens ja li ho recorden de tant en tant, el que
passa és que ell es fa I'omi; és ciar, la feina, les obJigacions, el cansamenl...
Peró avui ha pensat que aixó no pot ser.

S'ha lIevat i ha anat a la cuina, ara que no hi ha ningú desperl encara.
Sap on guarden la xocolata en pols. Sempre li diuen que la seva xocolata
desfeta está per lIepar-se els dits... i no obstant, no en fa gairebé mal. No té
temps. Se'n riu per sota el nas, perqué sap que no és qúestió de temps sinó
de prioritats. Si pensés en els nens com pensa en els~
documents... L'oloreta comenya a escampar-se per la ..
cuina i per la casa, i la mare es lleva sorpresa i alhora - '-"
satisfeta. "Aquest Pau és una joia, sempre pensant en
nosaltres... " Dóna un petó al seu marit i ensuma amb els ulls clucs.

"Son dia, nens! Avui hi ha xocolata desfeta del pare!" Ui, com s'han
desenganxat deis lIen<;:ols tots tres, sense queixar-se de I'hora! Aquest
esmorzar és especial. Feia temps que el pare no esmorzava amb ells i encara
més que no feia xocolata. "Celebrem alguna cosa?"" pregunta el Marc.

Els pares es miren amb tendresa. Si, ceiebren que són una familia i
que s'estimen. Celebren que sempre hi ha d'haver temps per dedicar als qui
més estimem.

S, 12, 26 de novembre i 3 de desembre - Curs "Estimar i estimar-se: reptes i malentesos", a
carree d'Eduard Fonts, s.j. i psic6leg. Horari: 9h-14h. Infonnació a la web de Fundació Verge
Blanca.

20 de novembre- Trabada de families a Raimat.

30 de novembre - Caritas comenc;a el curs de preparació al voluntariat sobre la familia. La
primera sessió tracta I'estudi de la familia avui, les seves necessitats i l'atenci6 que rep des de la
diócesi.

1 al 9 de juliol de 2006- V Encontre Mundial de les Families, a Valéncia. Infannació a la pagina
web del Bisbal de L1eida.

Si navegueu per Internet...

Agenda


