
Testimonis de fε 

Viure la fe en família

A finals de desembre l’Església celebra la Festa de la Sagrada Família, una Jornada 
dedicada a la Família i la Vida.

Joan Pau II deia que la família és la base de la 
societat i el lloc on les persones aprenen per 

primer cop els valors que els guien durant tota la 
seva vida. En aquest Any de la fe dues famílies de 
l’arxidiòcesi ens expliquen el seu testimoni de fe.

—Família Salvat - Roquet Jalmar

«Viure la fe en família! Tasca del dia a dia, amb 
moments fàcils i moments complicats. Som el David 
i l’Emma, fa 10 anys que ens vam casar i tenim 2 fills: 
el Lluc (5 anys) i el Pau (2 anys).»

»La nostra trajectòria de fe cristiana va començar 
amb els nostres pares, ara avis, i va anar creixent 
gràcies a la comunitat parroquial de Sant Joan 
Baptista de Tarragona. En aquesta comunitat 
ens vam conèixer quan ens preparàvem per a la 
confirmació. Des d’aquell moment vam passar per 
grups de postconfirmació, animadors de joves, 
monitors de colònies, etc. Actualment col·laborem 
puntualment amb la Parròquia, fent l’acollida de 
les parelles que s’han de casar. A més, formem part 
d’un grup de matrimonis que ens ofereix un espai de 
creixement personal com a parella i com a família 
cristiana, amb l’ajuda d’un consiliari.

»La nostra vivència de fe ha anat canviant, 
madurant i creixent amb nosaltres. Ara tenim una 
tasca molt important a les nostres mans: transmetre 
aquesta fe als nostres fills. Com ho fem?

»El bateig, moment d’iniciació a la vida cristiana. 
Gràcies a l’àlbum de fotos d’aquell dia podem 
reviure i explicar els símbols d’aquest sagrament. 
La missa en família és un moment molt important i 
fonamental per a l’educació en la fe dels nostres fills, 
tot i que ens resulta un pèl complicat quan l’homilia 
és massa llarga! La pregària diària, moment que ens 
agrada molt, però no sempre hi podem dedicar tot 
el temps que voldríem. Al vespre, abans que els nens 
se’n vagin a dormir, fem una pregària plegats, donem 
gràcies per les coses bones d’aquell dia i cadascun de 
nosaltres fa una pregària.

»Un altre aspecte que hem tingut en compte per a 
l’educació en la fe ha estat matricular als nostres fills 
en una escola cristiana.

»Tot i això creiem que transmetre la fe no consisteix 
només en aquests moments puntuals i programats 
sinó que és en el dia a dia, en cada acció, situació, 
comentari i reflexió en què donem testimoni als 
nostres fills de manera natural.»

«La nostra vivència de 
fe, ha anat canviant, 
madurant i creixent 
amb nosaltres.»
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Família Català-Gomis
Parròquia de Sant Pere Apòstol de Reus

Som una família que, a l’igual que la resta de les 
famílies, intenta compaginar la vida laboral amb 
l’educació dels fills, i tot emmarcat en la crisi que ens 
envolta i les dificultats que puguin sorgir.

Sempre hem intentat ser coherents, mantenir-nos 
fidels als nostres principis cristians i inculcar en els 
nostres fills uns valors de respecte, gratuïtat, esforç 
i sentit comú.

Formem part d’una comunitat i com a membres 
col·laborem en els àmbits que ens toca: escolar 
(AMPA, Consell Escolar), esportiu (membres 
de la secció on els nostres fills fan esport), i a la 
nostra comunitat parroquial de Sant Pere Apòstol 
de Reus, formant part del Consell Parroquial, fent 
catequesi, assistint a les formacions i participant en 
la celebració de l’eucaristia dominical.

Som cristians, practicants i 
convençuts, i participem en les 
celebracions. Sentim la necessitat 
de formar part d’allò que creiem 
important per acompanyar 
els nostres fills. Pensem que el 
testimoniatge dels pares ajuda 
els fills a fer-se la imatge real del 
que volem per a ells. Sempre s’ha 
dit que els fills són el mirall dels 
pares, per tant ells no faran allò 
que nosaltres no fem.

No som millors que ningú, tan 
sols intentem ser coherents. 

Gràcies a la fe que els nostres pares ens han 
traspassat pensem que ara la nostra responsabilitat 
és transmetre aquesta vivència cap als nostres fills. 
Creiem que tot és una «llavor» que, amb l’ajuda 
de Déu i l’acompanyament encertat, pot ajudar a 
germinar un bon creixement en la fe.   εδτ

«Sentim la necessitat 
de formar part d’allò 
que creiem important 
per acompanyar els 
nostres fills.»

Fra Eulogi i Auguri         per Bernabé

Les dotzes van tocant,
ja és nat el Déu Infant
fill de Maria....

Estem esperant si surt
un gall per Nadal amb la crisi aprofitem

el que surti...

Bon Nadal!

ε
sg

lé
si

a 
δ

e 
τ

ar
ra

go
n

a


