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Benvinguts a l’esglésiaBenvinguts a l’església

en aquesta en aquesta 

celebració celebració 

del del 

matrimonimatrimoni

amb tota l’alegria
amb tota la il·lusió
amb els millors desigs 
 pels nuvis
amb ganes d’aprendre 
 a estimar més a tothom
amb molta fe en Jesús, 
 que és aquí, 
 en aquesta festa

Diu el poema del Càntic dels Càntics:

El meu estimat és tot meu, i jo sóc tota seva. Ell m’ha dit: Porta’m com 
un segell en el cor, com un segell en el braç, que l’amor és tan fort com 
la mort. Ni l’aigua de tots els oceans no podria apagar l’amor, ni totes 
les fonts dels rius arribarien a ofegar-lo (Ct 2,16; 8,6-7).

Diu sant Pau:

El qui estima és pacient, és bondadós: el qui estima no té enveja, no és 
presumit ni orgullós, no és groller ni egoista, no s’irrita ni es venja…  
i no perd mai la confi ança, l’esperança, la paciència. L’amor no passarà 
mai! (1C 13,4-8).

Diu Jesús:

Al principi, Déu creà l’home i la dona. Per això l’home deixa el pare i la 
mare, per unir-se a la seva dona, i tots dos formen una sola carn. Per 
tant ja no són dos, sinó una sola carn. Allò que Déu ha unit, l’home no 
ho pot separar (Mc 10,6-9).

Que tingueu 
molt bona festa!



Això que fem avui…

És una festa. 
 Perquè aquests familiars o amics nostres s’estimen, i ens han reunit 

per manifestar públicament aquest amor i compartir amb nosaltres 
la seva alegria. Quina cosa millor pot haver-hi que celebrar l’amor!

És un compromís. 
 Els nuvis avui fan una cosa molt seriosa per a les seves vides. No 

ens han reunit per dir-nos que avui s’estimen i demà ja veurem. Sinó 
que ens fan testimonis del seu compromís d’estimar-se sempre. 
Quina cosa millor pot haver-hi que voler estimar-se tota la vida!

És un començament. 
 Els nuvis avui no diuen: Ja està, ja hem arribat on volíem! Sinó 

que diuen: Ara hem d’aprendre encara més a estar realment l’un 
per l’altre, a disfrutar plegats, a saber-nos respectar, a animar-nos 
mútuament, a perdonar-nos quan calgui, a estimar molt els fi lls 
que tinguem… Quina cosa millor pot haver-hi que estar disposats 
a anar endavant en l’amor, tant quan les coses vagin molt bé com 
quan hi hagi difi cultats!

És un sagrament. 
 Jesús és aquí, en aquesta festa. Ell acompanya aquest moment 

tan important. I ho fa no pas mirant-s’ho des de fora, sinó posant-
s’hi dintre, amb tota la seva força i la seva gràcia, omplint amb el 
seu amor l’amor que els nuvis es tenen. L’amor dels nostres amics 
que avui es casen serà des d’ara un senyal de l’amor de Jesús. 
Quina cosa millor pot haver-hi que tenir Jesús al costat i portar 
dintre el seu amor! 

És un estímul. 
 Tant als nuvis com als convidats, la festa d’avui ens estimula. A 

refermar l’amor en tots els nivells: a la vida de parella, a la família, 
amb els amics i companys, de cara als pobres i els qui pateixen… 
és a dir, en defi nitiva, a refermar les ganes de viure tal com Jesús 
ens ha ensenyat. Quina cosa millor pot haver-hi que això!

La celebració del matrimoni

❖  Primer, rebem els nuvis, que són els protagonistes del dia. 

❖  Després, escoltem la Paraula de Déu, la paraula de Jesús que 
ens ajuda a entendre més la importància i el sentit que té 
aquesta festa.

❖ Després, celebrem pròpiament el sagrament del matrimoni:

✳  els nuvis es donen el consentiment, el seu compromís  
públic  d’estimar-se tota la vida;

✳  els nuvis s’imposen els anells l’un a l’altre, com a senyal  
d’amor i de fi delitat;

✳   el mossèn, en nom de l’Església, beneeix aquest matri- 
moni, i tots preguem per ells, perquè s’estimin, siguin  
feliços, sàpiguen posar amor al seu voltant, i tinguin sempre 
present en les seves vides l’amor de Jesús.

❖ Després, es pot celebrar també l’Eucaristia, segons les cir-
cumstàncies.

❖ I fi nalment, sortim de l’església i continuem compartint l’alegria 
del que hem celebrat.
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prés, amb bon realisme, ens parla de les coses que poden fer malbé l’amor 
i de les que hi ajuden. Llegim-lo i refl exionem-lo frase per frase, que segur 
que ens anirà bé.

❋ I podem llegir també un fragment de l’evangeli, el de Joan 2,1-11. És l’escena 
de les noces de Canà, en què veiem com Jesús participa de l’alegria d’una fes-
ta de casament. Jesús també ara participarà de la nostra festa, i ens ajudarà a 
convertir l’aigua de la vida quotidiana en el vi de l’alegria, de l’amor compartit, 
de les ganes de ser senyal de fe i d’amor per tota la gent que tractem.

◆ Final: Diem junts el Pare nostre

Com a fi nal d’aquesta estona de refl exió i pregària, res millor que dir la pre-
gària que ens va ensenyar Jesús, la pregària dels fi lls de Déu, el Pare nostre. 
Diguem-la amb molta fe i amb moltes ganes d’estimar-nos.

Pare nostre, que esteu en el cel:
Sigui santifi cat el vostre nom.

Vingui a nosaltres el vostre Regne.
Faci’s la vostra voluntat,

així a la terra com es fa en el cel.

El nostre pa de cada dia,
doneu-nos, Senyor, el dia d’avui.

I perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem

els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació,

ans deslliureu-nos de qualsevol mal. 
Amén.

Que sigueu molt feliços!

ENS CASEM... ENS CASEM... 

i volem viure-ho a fonsi volem viure-ho a fons

Casar-se és molt important. I com que és molt important, 
ho preparem molt. Qualsevol parella, quan es 
casa, vol que tots els detalls estiguin ben 
a punt, i que tothom en quedi tan 
content com sigui possible. I volen, 
també, és clar, quedar ells, els nu-
vis, també ben contents. 

Dintre totes les coses que anirà bé 
preparar, n’hi ha una que potser, amb 
l’atabalament dels dies previs al casa-
ment, pot quedar força oblidada, i se-
ria una llàstima que hi quedés. Es tracta 
de la preparació més profunda, la de dins el 
cor: ¿què signifi ca per a nosaltres dos, cristians, 
aquest pas de casar-nos, de comprometre’ns da-
vant Déu a compartir la nostra vida en el matri-
moni?

Amb aquest full volem fer-vos una proposta. I és 
que, uns quants dies abans del casament, bus-
queu una estona (sigui una tarda sencera o sigui 
només un parell d’hores) per compartir junts el 
sentit que té per a vosaltres casar-vos. Potser us 
semblarà difícil trobar aquesta estona, perquè 
hi ha moltes coses per preparar, però com que 
aquesta també és molt important, segur que la 
trobareu. I en quedareu satisfets.

Aquesta estona de compartir i pregar junts podria 
seguir els passos que aquí us proposem (tots o els 
que més ens agradin), alternant-los, si us sem-
bla oportú, amb moments de silenci.



◆ Primer: Ens posem davant Déu i preguem

En algun lloc pacífi c i tranquil (o, si cal, a casa mateix, però desconnectant els 
telèfons i qualsevol altre destorb), comencem amb uns moments de silenci, 
per posar-nos en pau amb nosaltres mateixos. I després, diem junts aquesta 
pregària:

A mesura que s’acosta el nostre casament
ens adonem, Pare, que tu ets l’amor, tot l’amor.
Per això nosaltres ens posem davant teu
amb el goig de viure també l’amor. 
Et donem gràcies perquè ens has acompanyat
en el nostre camí d’estimació,
i perquè sabem que ho continuaràs fent.
I et preguem que ens facis costat 
en tot el camí que ens queda per recórrer junts,
tant en els moments de més felicitat
com en els moments que ens resultin
més complicats i difícils.

◆ Segon: Compartim els nostres motius i il.lusions

Després de la pregària, podem dedicar una estona a compartir què fa que 
tinguem ganes de casar-nos, de comprometre’ns en aquest camí de vida 
conjunta.

❋ Podem dir què ens agrada l’un de l’altre, què esperem que sigui el nos-
tre camí conjunt,  en què ens podem ajudar mútuament, com estem vivint 
aquesta preparació...

❋ Podem, igualment, dir-nos com estem disposats a treballar i esforçar-nos 
per enfortir la nostra unió, i la nostra voluntat d’estar l’un per l’altre, de no 
voler tenir sempre la raó, de comprendre’ns...

❋ També farem bé de mirar més enllà de nosaltres dos, i pensar en la gent 
que tenim al voltant i com nosaltres podem ser-hi signe d’amor: el nostre 
ambient familiar, de treball, la realitat social...

❋ I també podem pensar en els fi lls. Ens casem per ser feliços junts, però 
aquesta felicitat té un fruit ben important: els fi lls que tindrem, i que volem 
que creixin com a persones i com a cristians.

◆ Tercer: La nostra unió serà un sagrament de Jesucrist

Ara, podríem refl exionar sobre què vol dir que el matrimoni és un sagrament 
de l’Església:

❋ El casament no és només una cosa de cristians. Des del començament 
de tot, l’home i la dona s’han atret mútuament i han creat unions estables, el 
que anomenem matrimoni. La unió del matrimoni és, sens dubte, una de les 
realitats més riques i intenses que hi pot haver en la vida de les persones. Un 
fet que expressa, com cap altre, el desig humà d’unió mútua, d’amor.

❋ Això, aquesta realitat humana, els cristians la vivim amb uns riquesa encara més 
gran. Perquè hi veiem en ella un senyal de l’amor de Jesucrist. I l’hi veiem tant, 
que afi rmem que és un sagrament, és a dir, una de les set accions de l’Església 
en què reconeixem de manera plena i visible la gràcia de Déu en el món.

❋ El matrimoni que consagra l’amor de la parella és un senyal públic de 
l’amor de Déu, un do de l’Esperit de Jesús. I això és alhora un compromís i 
una garantia. Un compromís de ser-hi fi dels, de mantenir i fer créixer sempre 
aquest amor i aquesta unió. I una garantia de que Déu ens acompanyarà en 
aquest camí, amb el seu Esperit, amb la seva força amorosa. 

◆ Quart: Volem compartir la fe

Aquesta estona de refl exió tranquil·la és una bona ocasió per proposar-se 
algunes coses. 

❋ Especialment útil serà proposar-se de quina manera compartirem la fe com 
a parella. Resar junts és una de les coses importants que podem aprendre 
a fer i que ens pot anar molt bé. Podem pensar quan i com ho farem. (Un 
llibret del Centre de Pastoral Litúrgica titulat Pregar en parella ens hi podria 
ajudar). 

❋ I valdrà la pena proposar-nos, si no ho fem ja, de participar junts de la mis-
sa de cada diumenge, on experimentarem que pertanyem a una comunitat, 
on escoltarem la Paraula que Déu ens adreça, on rebrem l’aliment de Jesu-
crist per al nostre camí.

◆ Cinquè: Llegim la Paraula de Déu

❋ Podem llegir un text de sant Pau molt conegut, i deixar que ens penetri. 
Es tracta del fragment de la primera carta als Corintis 13,1-7. Ens parla de 
la importància de l’amor, i ens diu que és la cosa més gran que hi ha. I des-




