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Aquest llibre serveix per recordar els moments fonamentals 
del camí humà i cristià del matrimoni i dels fills.

Té també valor documental, i per això convé que el rector 
de la parròquia posi el segell i signi cada una de les dades 
que s’hi inscriuen (matrimoni, bateig, confirmació, primera 
comunió, defuncions).

Hi podeu inscriure també altres esdeveniments i records, 
així com el dia del sant i el perquè d’aquell sant.

Hi trobareu a més una reflexió per al compromís matrimo-
nial, i una explicació sobre el camí sacramental dels fills. I 
a les darreres pàgines hi ha també algunes pregàries per 
ajudar a fer present la vida cristiana a casa.
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