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Nou itinerari de preparació al matrimoni
Xavier Novell, bisbe de Solsona

Fa anys que davallen el nombre de celebracions del sagrament del matrimoni. A més, les parelles que es casen
majoritàriament ja conviuen i volen fer més sòlid el seu
projecte de parella a causa del naixement d’un fill. Aquesta realitat, impensable fa 20 anys, demana un canvi en el
contingut i l’estil de preparació al matrimoni.
Ja fa anys que s’explora fer del curset un primer anunci de
l’Evangeli. Els encerts i fracassos d’aquestes experiències
desemboquen en una proposta d’itinerari de preparació al
matrimoni que, si Déu vol, començarà a experimentar-se
en algunes parròquies i arxiprestats de la diòcesi i que estic convençut que suposarà una passa endavant en la conversió pastoral de les preparacions als sagraments.
El treball d’evangelització que s’està duent a terme a la diòcesi, ens ha mostrat que les conversions d’adults allunyats es
donen quan hi ha recerca de sentit, invitacions significatives
a mitjans adequats, decisions lliures i, sobretot, l’acció de la
gràcia de Déu. Així, doncs, el nou itinerari de preparació al
matrimoni consisteix en un acompanyament personalitzat
que, enmig de la conversa sobre els interrogants i les inquietuds dels futurs esposos, invita oportunament i lliurement al
mitjà de primer anunci i de conversió més proper o adaptat a
llur situació i interès –curs Alpha, recés d’Emmaús, Curs Nova
Vida-. També ofereix “una mena de ‘iniciació’ al sagrament del
matrimoni que els aporti [als futurs esposos] els elements necessaris per a poder-lo rebre amb les millors disposicions i començar amb certa solidesa la vida familiar” (AL 207). Aquesta
formació serà per als qui ho vulguin i consistirà en un cap de
setmana intensiu, en grup, vivencial i testimonial per als qui
desitgin una millor preparació al sagrament.
El nou itinerari té com a proposta base tres trobades personalitzades, dues d’elles en el marc d’un sopar a la casa del ma-

trimoni que acull i acompanya. El contingut és el testimoni
del matrimoni acollidor a partir de les preguntes i les inquietuds dels promesos i les invitacions, en el marc d’apertura i
confiança que es generi, a les diferents ofertes esmentades.
La gràcia d’aquest nou itinerari és l’acolliment càlid, personalització de la formació i la llibertat. La parella sense
interès podrà continuar enllestint-ho amb una tarda de
preparació en grup. Aquella altra que vulgui una preparació més pausada i personalitzada podrà fer aquest nou
itinerari. Aquella que, arran d’aquest acolliment, desitja
provar alguna de les propostes que li seran presentades,
podrà assistir-hi i continuarà essent acompanyada fins
que el Senyor faci la gràcia de la seva conversió i incorporació a una comunitat cristiana.
Us demano que pregueu, doncs, per aquesta nova experiència: que hi hagi matrimonis joves de les nostres parròquies que vulguin fer aquest servei; que hi hagi promesos que escullin aquest nou itinerari; i que el Senyor es
valgui d’aquest nou esforç per a fer créixer les nostres
comunitats parroquials.
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