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Catedral de Matera (Itàlia)

PREGÀRIA A LA FAMÍLIA DE NATZARET
Gràcies, Senyor,
per donar-nos la Sagrada Família de Natzaret
com a model per viure en família
confiant sempre en les teves promeses.
Gràcies per mostrar-nos que no hi havia un lloc millor
perquè nasqués i creixés el teu Fill
que en el si d'una família, d'una comunitat d'amor.
Gràcies per Josep, el pare que va cuidar i protegir Jesús
i li va ensenyar l'ofici de fuster.
Gràcies per Maria,
la mare que el va portar en el seu ventre,
el va alletar i va estar sempre al seu costat,
fins i tot en el moment de la creu.
Gràcies per Jesús,
el fill que ens va ensenyar a ser obedients,
a romandre al costat dels pares fins a la vida adulta,
a preocupar-se pels seus pares fins al final.
Que el seu exemple sigui un model per a nosaltres
a l'hora de conviure i de creure fins a quin punt
la família és un lloc sagrat on et manifestes.

CÀRITAS:
CAMPANYA DE NADAL
Cada any, pels dies de Nadal, CÀRITAS obre la seva campanya. Acabarà el diumenge després de Reis
(10 de gener). Es poden fer les aportacions monetàries directament a
Càritas, a les caixetes que hi ha a
cada Parròquia, o al c/c ES64 2100
0023 4101 0161 5988

VALORAR EL QUE TENIM
Cap família és perfecta. Però la nostra comença a ser bona quan l'accepto com és i no la comparo amb altres, o
amb el que "m'hagués agradat" que fos. És veritat que el meu avi comença a fer catúfols, però que savi és!. És veritat que el meu pare m’abandonà, però vaig heretar d’ell un somriure preciós...
LA CASA GRIS
L’amo d'un petit negoci, amic del gran poeta Olavo Bilac, un dia el va trobar pel carrer i li va dir:
-Senyor Bilac, necessito vendre la meva casa, la que vostè coneix tan bé. Em podria redactar l'avís per al diari?
Olavo Bilac va agafar llapis i paper i va escriure: "Es ven una encantadora propietat, on canten els ocells
quan surt el sol, en les extenses arbredes. Envoltada per les cristal·lines aigües d'un preciós rierol, la casa, banyada pel sol durant el dia, ofereix l'ombra tranquil·la de les tardes a la terrassa"
Al cap d’uns mesos el poeta es va trobar amb el comerciant i li preguntà si ja havia venut la casa.
-No vaig pas pensar mes en això. Després de llegir l'avís em vaig adonar de la meravella que tenia entre mans.

De vegades no ens adonem de les coses bones que tenim i anem darrera falsos tresors. Hem de valorar el que tenim
i hem rebut gratuïtament de Déu. Entre aquests regals hi ha la vida, la salut, l'amor, la família, els amics, el
somriure dels nens, la saviesa que posseïm, la pau, i tants altres : TRESORS QUE NO TENEN PREU

