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“Fidanzati: Diventare Sacramento permanente delle Nozze, quali?, 

Come? és un curs creat i ofert per Proyecto Mistero Grande que se 
n’ocupa de crear i oferir a l’Església catòlica els instruments per descobrir 

i valoritzar el sagrament del matrimoni (www.misterogrande. 
org; segreteria@misterogrande.org 

). 
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A les parelles 
que us prepareu 
per al matrimoni 

 
Inicieu un itinerari que us acompanyarà en la vostra 

preparació per rebre el sagrament del matrimoni. Això 
pressuposa un desig de voler-se unir sota un compromís 

que sigui “per a tota la vida”. Avui, molts joves, encara 

que aprecien el valor d’aquest compromís, dubten de 

les seves forces per assumir-lo. I per això, honestament, 

prefereixen quedar-se’n al marge. Es lògic, perquè mirant- 

se nomes a si mateixos desconeixen la possibilitat 

de fundar el seu matrimoni sobre una roca mes sòlida, 

que és l’amor de Deu. Per tal de poder fer aquest pas, sense 

enganyar-se a un mateix ni enganyar la seva parella, 

és necessari obrir-se al sentit profund del matrimoni, 
que nomes pot ser descobert a la llum de la fe. L’amor 

entre un home i una dona, el matrimoni proposat per 

les diferents cultures, és una realitat natural present en 

totes les civilitzacions de tots els temps. El matrimoni 

cristià és aquest mateix matrimoni natural però viscut a 
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la llum de la fe. La fe es com una espècie de rajos X que 

permeten descobrir allò que els ulls no veuen, allò que, 

a més, resulta ser el més profund i important. Si només 

creiem el que veiem, ens quedarem en la superfície de la 

nostra relació. Si volem aprofundir-hi, necessitem creure- 
hi, perquè només així podrem veure el matrimoni en 

la seva realitat més fonda. L’amor i la fe van units i no 

poden créixer l’un sense l’altre. 

  

Per això, aquest itinerari ha d’ajudar-vos a sentir-vos 

acompanyats per l’Església, de tal manera que, en la 

vostra preparació al matrimoni, sentiu la proximitat 

de la comunitat cristiana que, amb la seva fe, il·lumina 

i dona perspectiva a la vostra vocació a l’amor, i us 

convida a formar-ne part d’ella, perquè el vostre amor 

no quedi aïllat i pugui créixer al servei del món i de la 

societat. 

El títol d’aquest curs vol cridar la vostra atenció sobre 

la transformació que esteu cridats a viure i la gràcia 

que aneu a rebre, la qual és la que us permetrà convertir- 

vos en signe visible (això és el que significa sagrament) 

d’un AMOR amb majúscules, que és l’amor de 
Déu, nomes visible amb els ulls de la fe. No rebaixeu 

l’horitzó que Déu ha posat a les vostres mans. 

Desitjar ser signe de l’amor amb que Jesús estima 

l’Església i la humanitat sencera implica fer un recorregut 

per descobrir aquell amor i desitjar unir-se a ell. 

Ser signe no vol dir que d’un dia a l’altre la parella es 

torna perfecta. Sempre arrossegarem amb nosaltres 

defectes, però haurem descobert que aquests defectes 

no han estat un límit a l’amor de Deu i aprendrem a 
estimar-nos per sobre d’ells. 

No es pot ser signe d’aquest amor sense anar-lo descobrint 

de mica en mica en contacte amb la comunitat 

que viu d’ell. Per això, us proposem que us dirigiu a la 

parròquia propera al lloc on viviu o viureu i dieu que voleu 

preparar-vos per rebre el sagrament del matrimoni. 

L’Església esta desitjant rebre-us i acompanyar-vos. 
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