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PRESENTACIÓ

La família, és una comunitat de fe, esperança 
i caritat. Per això la podem anomenar Església 
domèstica.

La família cristiana és una comunió de perso-
nes, que reflecteixen la comunió que existeix en 
Déu entre el Pare, el Fill i l’Esperit Sant.

Així com Déu és creador, la família comparteix 
amb Ell aquesta obra, la de procrear i educar 
els fills. Quina gran dignitat té la família que 
s’assembla a Déu en la seva obra creadora!.

La família cristiana, com Jesús, que quan va ve-
nir al món es va dedicar a portar la paraula del 
seu Pare a tots els homes, així, la família té la 
missió de seguir els seus passos, d’evangelitzar; 
primer que res, als seus propis fills i a tots els que 
l’envolten. 
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La família cristiana també és missionera, ja que vol-
drà que altres persones també coneguin a Déu, i 
seran testimoni de l’amor de Déu per tots.

La família cristiana està cridada a la pregària. Així, 
una família que resa unida, romandrà unida, doncs 
junts, els membres de la família s’ajudaran mútua-
ment a viure com a autèntics cristians.

És molt bo el que cada dia, en família es llegeixi la 
Paraula de Déu. Si Déu és present en les conver-
ses, el comportament dels membres de la família 
serà reflex de l’amor de Déu. Si únicament es par-
la de futbol,   xafarderies, enveges, ..., el comporta-
ment de la família serà de la mateixa manera.

La família cristiana és cridada per Déu nostre Pare a  
educar en els valors cristians com l’amor, l’ajuda 
mútua, el servei als altres i sobretot, a seguir Crist 
com ho van fer els seus apòstols.

Quan Déu habita en una família, la felicitat abun-
da en tots els seus membres.
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Han celebrat el matrimoni

En
Na
El dia   de  de
a la parròquia de
Partida inscrita al 
tom   full    número

  Segell  Rector
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L’espòs

En

Fill de

I de

Va néixer el  de  de

A

Va ser batejat el     de        de

A la parròquia de

Població   

Província

Diòcesi de

Va ser confirmat el        de                de
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L’esposa

Na

Filla de

I de

Va néixer el  de  de

A

Va ser batejada el     de        de

A la parròquia de

Població   

Província

Diòcesi de

Va ser confirmada el        de                de
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El/la nostre/a fill/a

Va néixer el  de  de

A

Baptisme
Va ser batejat el     de        de

A la parròquia de

Padrins:
En
Na
Ministre
Tal com consta al llibre   full    número

Eucaristia
El    de   de

A la parròquia de

Població   

Província

Catequista
Ministre
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Confirmació
El    de   de

A la parròquia de

Població   

Província

Catequista
Padrí/na
Ministre
   Segell  Rector

Altres esdeveniments
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Va néixer el  de  de

A

Baptisme
Va ser batejat el     de        de
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En
Na
Ministre
Tal com consta al llibre   full    número

Eucaristia
El    de   de

A la parròquia de

Població   

Província

Catequista
Ministre
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Confirmació
El    de   de

A la parròquia de

Població   

Província

Catequista
Padrí/na
Ministre
   Segell  Rector

Altres esdeveniments
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Va néixer el  de  de

A

Baptisme
Va ser batejat el     de        de
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En
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Ministre
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Catequista
Ministre
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Confirmació
El    de   de

A la parròquia de

Població   

Província

Catequista
Padrí/na
Ministre
   Segell  Rector

Altres esdeveniments
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Ministre
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Confirmació
El    de   de

A la parròquia de

Població   

Província

Catequista
Padrí/na
Ministre
   Segell  Rector

Altres esdeveniments
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Va néixer el  de  de
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Confirmació
El    de   de

A la parròquia de

Població   

Província

Catequista
Padrí/na
Ministre
   Segell  Rector

Altres esdeveniments
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Confirmació
El    de   de

A la parròquia de

Població   

Província

Catequista
Padrí/na
Ministre
   Segell  Rector

Altres esdeveniments
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LA SAGRADA
ESCRIPTURA
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Benaurances

Feliços els pobres en l’esperit: 
d’ells és el Regne del cel!

Feliços els qui ploren:
Déu els consolarà!

Feliços els humils: 
ells posseiran la terra!

Feliços els qui tenen fam i set de ser justs: 
Déu els saciarà!

Feliços els compassius: 
Déu se’n compatirà!

Feliços els nets de cor: 
ells veuran Déu!

Feliços els qui treballen per la pau: 
Déu els anomenarà fills seus!

Feliços els perseguits pel fet de ser justs: 
d’ells és el Regne del cel!

Feliços vosaltres quan, per causa meva, vos insultaran, vos 
perseguiran i escamparan contra vosaltres tota mena de 
calúmnies! Alegrau-vos-en i celebrau-ho, perquè la vostra 
recompensa és gran en el cel. També així van perseguir els 
profetes que us han precedit. (Mt 5, 1-11)
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El camí més excel·lent: l’amor

Si jo parlàs els llenguatges dels homes i dels àngels però 
no estimàs, seria com una esquella sorollosa o un címbal 
estrident. Si tingués el do de profecia i penetràs tots els 
designis amagats de Déu i tot el coneixement, si tingués 
tanta fe que fos capaç de moure les muntanyes, pero no 
estimàs, no seria res. Si repartís tots els meus béns als po-
bres, fins i tot si em vengués a mi mateix per esclau i tin-
gués així un motiu de glòria, pero no estimàs, de res no 
em serviria. 

El qui estima és pacient, és bondadós; el qui estima no 
té enveja, no és altiu ni orgullós, no és groller ni egoista, 
no s’irrita ni es venja; no s’alegra de la mentida, sinó que 
troba el goig en la veritat; tot ho excusa, tor ho creu, tot 
ho espera, tot ho suporta. L’amor no passara mai (1Co 13, 
1-8).
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La família de l’home nou

Per darnunt de tot, revestiu-vos de l’ amor, que tot ho lli-
ga i perfecciona. Que la pau de Crist regni en els vostres 
cors, ja que per a obtenir aquesta pau heu estar cridats a 
formar un sol cos. I sigueu agraïts. Que la paraula de Crist 
habiti en vosaltres amb tota la seva riquesa; instruïu-vos i 
encaminau-vos els uns als altres en tota casta de saviesa; 
moguts per la gracia de Déu, cantau-li en els vostres cors 
amb salms, himnes i cantics de l’Esperit. Tot allò que feis, 
sigui de paraula, sigui d’obra, feis-ho en nom de Jesús, el 
Senyor, donant grácies per mitjà d’ell a Déu Pare (Col 3, 
14-17).
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VIDA A
L’ESGLÉSIA
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Credo apostòlic

Crec en un Déu, 
Pare totpoderós, creador del cel i de la terra. 

I en Jesucrist, únic Fill seu i Senyor nostre; 
el qual fou concebut per obra de l’Esperit Sant, 
nasqué de Maria Verge; 
patí sota el poder de Ponç Pilat, 
fou crucificat, mort i sepultat; 
davallà als inferns, 
ressuscità el tercer dia d’entre els morts; 
se’n pujà al cel, seu a la dreta de Déu, Pare totpoderós;
i d’allí ha de venir a judicar els vius i els morts. 

Crec en l’Esperit Sant; 
la santa Mare Església catòlica, 
la comunió dels sants; 
la remissió dels pecats; 
la resurrecció de la carn; 
la vida perdurable. Amén.
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Els set sagraments

1 Baptisme.
2 Confirmació.
3 Eucaristia.
4 Reconciliació (o penitència).
5 Matrimoni canònic.
6 Unció dels malalts.
7 Orde sacerdotal.

 Catecisme de l’Església Catòlica n. 210

Com confesar-se?

El sagrament de la Penitència, Confessió o reconciliació 
és una trobada especial amb Déu per experimentar el seu 
perdó i misericòrdia.

1. Dirigeix-te al sacerdot i saluda’l dient: Ave Maria Pu-
ríssima. El sacerdot et respondrà: «sense pecat conce-
buda».

2. Explica els pecats que vols confessar.

3. Abans que el sacerdot acabi l’absolució, fes algun 
acte de contrició (exemple: Jesús, Fill de Déu, tingues 
misericòrdia de mi, que som pecador).

4. Al final de l’absolució es respon: Amén

Per confessar-se bé es necessita:
1. Realitzar un examen de consciència.
2. Estar empenedit dels pecats comesos.
3. Propòsit d’esmenar-se.
4. Confessar al sacerdot tots els pecats mortals.
5. Complir la penitència que ens sigui imposada.
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Els deu manaments

1. Estimaràs Déu sobre totes les coses.

2. No diràs el nom de Déu en va.

3. Santificaràs les festes.

4. Honraràs pare i mare.

5. No mataràs.

6. No faràs accions impures.

7. No robaràs.

8. No diràs falsos testimonis ni mentides.

9. No consentiràs pensaments ni desitjos impurs.

10. No desitjaràs els béns del teu proïsme.

Aquests deu manaments es resumeixen en dos:
Estimar Déu per damunt de tot 
i el proïsme com a un mateix.

   Catecisme de l’Església Catòlica n. 2052
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PREGÀRIES
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Parenostre

Pare nostre, que estau en el cel,
sigui santificat el vostre nom;
vengui a nosaltres el vostre regne;
faci’s la vostra voluntat,
així en la terra com es fa en el cel.

El nostre pa de cada dia donau-nos, 
Senyor, el dia d’avui;
i perdonau les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors;
i no permeteu que nosaltres caiguem en temptació;
ans alliberau-nos de qualsevol mal. Amén.

Avemaria

Déu vos salve, Maria,
plena de gràcia;
el Senyor és amb Vós;
beneïda sou Vós entre totes les dones;
beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús.

Santa Maria, Mare de Déu,
pregam per nosaltres pecadors,
ara i a l’hora de la nostra mort. Amén. 

Glòria al Pare

Glòria al Pare i al Fill i a l’Esperit Sant.
 
Com era al principi, ara i sempre,
i pels segles dels segles.
Amén.
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Àngelus (salutació a Maria)

V. L’Àngel del Senyor va anunciar a Maria.
R. I ella va concebre per obra de l’Esperit Sant.

Déu vos salve, Maria, plena de gràcia; 
el Senyor és amb Vós;
beneïda sou Vós entre totes les dones;
beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús.

Santa Maria, Mare de Déu, 
pregau per nosaltres pecadors,
ara i a l’hora de la nostra mort. Amén.

V. Soc l’esclava del Senyor.
R. Que es compleixin en mi les teves paraules.

Déu vos salve, Maria...

V. El qui és la Paraula es va fer home.
R. I va habitar entre nosaltres.

Déu vos salve, Maria...

V. Pregau per nosaltres, Santa Mare de Déu.
R. Perquè siguem dignes de les promeses de Jesucrist.

Preguem: Infoneu, Senyor, la vostra gràcia en els nostres 
cors. I feu que els qui, per l’anunci de l’àngel, hem conegut 
l’encarnació de Jesucrist, el vostre Fill, siguem conduïts, 
per la seva passió i la seva creu, a la glòria de la resurrec-
ció. Pel mateix Crist Senyor nostre.
R. Amén.
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Benedicció de la taula

Abans de començar a menjar 

1. Déu i Pare omnipotent amb sa divina paraula
beneeixi aquesta taula i a tots nosaltres. Amén 

2. Beneïu, Senyor, la taula que hem preparat i hem 
proveït a la mesura vostra, i com un invisible convidat, 
no vos aparteu, Senyor, de vora nostra, 

3. Beneïu-nos, Senyor, beneïu l’aliment que ara hem 
de menjar i procureu el pa a aquells que passen fam. 

4. Oh, Pare Déu, que alimentau
tots els ocells del nostre bosc,
beneïu la nostra taula
el nostre pa i el nostre cos!

Després d’haver menjat 

1. Déu i Pare omnipotent que ens heu alimentat, 
sigueu per sernpre alabat per tots nosaltres. Amén. 

2. Senyor, vulgueu donar a tots els homes l’aliment 
que necessiten, perqué tots puguin donar-vos gracies 
com nosaltres ho feim avui. Amén.
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Feis-me instrument de la vostra pau

Senyor, feu de mi un instrument de pau. 
Que on hi hagi odi, hi posi l’ amor. 
On hi hagi ofensa, hi posi el perdó. 
On hi hagi discordia, hi posi la unió. 
On hi hagi error, hi posi la veritat. 
On hi hagi dubte, hi posi la fe. 
On hi hagi desesperació, hi posi l’ esperança. 
On hi hagi tenebres, hi posi la llum. 
On hi hagi tristesa, hi posi l’ alegria. 

Oh Mestre, feu que jo vulgui més aviat consolar que ser 
consolar, comprendre que ser comprès, 
estimar que ser estimat. 

Perqué és donant que es rep, oblidant que es troba, 
perdonant és que s’és perdonat, 
i morint que es ressuscita a la vida eterna 

  (Oració inspirada en sant Francesc d’Assís) 
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Benediccions de la família

Benedicció de l’infant al ventre de la mare

Déu, autor de tota vida, vós demanam que beneíu 
aquest infant encara per néixer; donau-li protecció 
constant i un saludable naixement, com a signe del dia 
que renaixerem al goig de la vida eterna en el cel. 

Benedicció de la mare

Senyor, que heu concedit a aquesta dona el gran goig 
de la maternitat, concediu-li serenitat en les preocupa-
cions i donau-li decisió per guiar el seu fill pels camins 
de la salvació. 

Benedicció del pare

Senyor de tots els temps, que heu triat aquest home 
per a experimentar el do i l’honor de la paternitat, do-
nau-li fortalesa en aquesta nova responsabilitat per-
què que sigui exemple de justícia i veritat per al seu fill. 

Benedicció de la família

Senyor, vessau sobre aquesta família un amor sincer 
i constant, perquè es prepari a rebre aquest infant a 
casa seva. Senyor, que heu sembrat en el cor de tots 
els homes i dones de bona voluntat el respecte i l’ad-
miració pel regal d’una nova vida, feu que aquesta co-
munitat (parròquia), fidel als ensenyaments de l’Evan-
geli, participi en l’educació espiritual d’aquest infant, 
en Crist, nostre Salvador. El qual viu i regna pels segles 
dels segles. 

 R/.Amén. 
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Consagració de la família 

Pare nostre, que heu preparat la llar de Josep i Maria per 
l’arribada del vostre Fill, Jesucrist, nosaltres (es diuen els 
noms dels membres de la família) consagram la nostra fa-
mília a la Sagrada Família de Nazaret, vos demanam que 
Jesús, Maria i Josep la protegeixin i l’ omplin de benedic-
cions. 

Volem que la nostra casa, a semblança d’aquella casa llu-
minosa de Nazaret, realitzi el pla amorós que Vós heu tra-
çat per a la nostra vida. 

Donau-nos, Pare, la gràcia d’esforcar-nos per practicar en 
la nostra vida diària els valors i les virtuts que són necessa-
ris per a fer que l’amor venci l’egoisme i la solidaritat venci 
la nostra tendència a competir entre nosaltres. 

Concediu-nos de ser responsables en el treball, en els es-
tudis, i en el cornpliment dels nostres deures com a perso-
nes i com a família. 

Que Jesús, Maria i Josep, ens ensenyin a viure la vida ocul-
ta de la llar de Nazaret, feta d’amor i de servei, de silenci, 
de treball i de pau. 

Que Ells protegeixin els joves matrimonis que comencen 
una nova llar, i confortin aquelles famílies que passen per 
dificultats i creus. 

Feu que siguem receptius a l’acció de l’Esperit Sant i que 
ens guiem sempre pels exemples de la Sagrada Família 
de Nazaret. 
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