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PREPARA’T
per

PASES A REALITZAR

1.- Itinerari de preparació al matrimoni

2.-Preparar la documentació per l’Expedient Matrimonial

3.-Preparació la Celebració Litúrgica

PARELLES QUE SE PREPAREN

Candido Vivas Blaya - Rosa Maria Crespi Ordinas
Parròquia Port de Sóller, 22 d’abril del 2023, a las 13:00h

Andreu Arbona Morell - Monica Sánchez González
Parròquia de Sóller, 20 de maig del 2023, a las 19:00h

Gustavo Enrique Guevara Vegas-Dayanna Lisseth Tumbaco Loor
Parròquia de Sóller, 27 de maig del 2023, a las 17:00h

Ioana Bebesalea - Marc Ridorsa Mascorda
Parròquia de Sóller, 3 de juny del 2023, a las 17:30h

Adrià Miquel Zanoguera Garcies-Maria Antònia Gil Clar
Parròquia de Sóller, 10 de juny del 2023, a las 12:30h

Jaume Pocovi Pons – Maria Bel Mojer Cañellas
Convent Sant Bonaventura (Llucmajor), 24 de juny de 2023, a las 17:00h 

Elena Rosselló Colom - Iñigo Astray Garcia Sanmiguel 
Església de Campamet, 15 de julio del 2023, a las 17:30 h

Pierre Mariotto-Yaël - Anne Marie Agnes Sprauel
Església de Biniaraix, 29 de setembre 2023, a las 12:00h

a

a

ITINERARI PREMATRIMONIAL

gHORARI DE LES REUNIONS

19:30 h Acollida i presentació

19:35 h Dinàmica de grup

20:30 h Pregària

21:00 h Sopar compartit

22:30 h Comiat

CALENDARI DE TROBADES
9 de desembre de 2022 - El noviazgo ¿Per què Déu en el vostre matrimoni? 

20 de gener de 2023 - Del diàleg i la confiança a la comunicació 

17 de febrer de 2023 - La realitat, l’acceptació i la llibertat dels fills de Déu 

17 de març de 2023 - La sexualitat i l’afectivitat, un plaer compartit

31 de març de 2023 - Celebració de la reconciliació a las 19:00h

14 d’abril de 2023 - De l’amor romàntic a l’amor madur

15 d’abril de 2023 - Celebració de Presentació dels nuvis a la Comunitat a las 19:00h

5 de maig de 2023 - La paternitat i maternitat responsable

26 de maig de 2023 - Celebrar l’amor i la felicitat (Preparar la celebració)
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CASARTE

• Fe de baptisme dels contraents, si no estan batejats en la parròquia que instrueix l’expedient. 

• Certificat de l’Itinerari Prematrimonial

• Si hi ha algun impediment a dispensar o llicència a concedir, document facilitat per la Notaria de Matrimonis.

• DNI, Passaport o NIE, per acreditar la identitat dels contraents. 

• Certificat d’empadronament, per determinar la parròquia competent per a instruir l’expedient.

• Certificat literal de naixement (ja no és útil la fotocòpia del llibre de família, ja que no podem obtenir informació sobre l’estat 
civil dels contraents).

• Fe de vida i estat o certificat de solteria. Aquests dos darrers document, si provenen de l’estranger hauran d’estar legalitzats 
degudament amb la postil·la de l’Haia i traduïts oficialment al català o castellà excepte si estan en anglès, francès, alemany, italià 
o portuguès.

QUINS DOCUMENTS NECESSITAU?

ACOMPANYAMENT PREMATRIMONIAL

Heu demanat rebre el Sagrament del Matrimoni per 
l’església i davant el Déu de Jesucrist. Això vol dir que 
sou creients i voleu seguir essent deixebles de Jesucrist 
de casats. 

Això és un fet molt important dins la vida dels cristians. 
Però aquesta unió necessita preparació. Així que ens 
trobarem un cop al mes per compartir el vostre Projecte 
de Vida en comú.

Si no podeu comprometeu-vos amb aquest ITINERARI 
PREMATRIMONIAL, voldrà dir que tampoc teniu temps 
per dedicar a la vostra COMUNITAT DE VIDA I D’AMOR, i 
millor serà cercar altres alternatives.


