
27 de Desembre de 2020 

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. 

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 ve-

ritat 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 ca-

sa, 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 

Catedral de Matera (Itàlia) 

CÀRITAS:  

CAMPANYA DE NADAL 

Cada any, pels dies de Nadal, CÀ-

RITAS obre la seva campanya. Aca-

barà el diumenge després de Reis 

(10 de gener). Es poden fer les apor-

tacions monetàries directament a 

Càritas, a les caixetes que hi ha a 

cada Parròquia, o al c/c ES64 2100 

0023 4101 0161 5988 



 

 

 Telèfon parròquia: 972 57 04 95        E mail:  smturers@gmail.com            http://www.parroquiesbanyoles.org  
 

En les misses del 28 de desembre de 2020 al 3 de gener de 2021 al  pregarem per: 

                                                   A Santa Maria                                                                             A Sant  Pere 

HA MORT I HEM PREGAT PER  
 

Martí Teixidor Masó, de 88 anys  

Dilluns 7,30 v Joaquim Fernández Sanz (Aniv.) 7 t. Ànimes  

Dimarts 7,30 v Les Ànimes  7 t. Ànimes  

Dimecres 7,30 v Pepita Castany i Família Castany Roset;   7 t. Ànimes  

Dijous  8 v. Josep Massanas 
7 t. 

  
Ànimes 

Divendres 

ANY 
NOU  

10 m. Sebastià Rigau  Pararols  

Comunitat  
Parroquial 

 
11 
m.  

12 

Manel Vilar Casadevall; Gratacós-Pairó i Güell-Subirós; 
Geli-Soler i Julbe-Roda; Gna. Custodia; Carme Quera i 
Carme Vilarrubias, Fam. Colomer-Sarquella, Sarquella-

Gubert, Combis-Gimbernat, Combis-Amat, Miquel Batlle i 
Miquel Hurtós;  

8 v. Comunitat Parroquial  

Dissabte 8 v Jesús Güell Casademont; Josep Celrà 7 t. 
Família Costabella-

Jordà 

Diumenge  

10 m. Intenció particular; Josefa Famada Vilà  

11 m 
Comunitat  
Parroquial  

12 Lluís i Rafel Juncà i Teresa LLurba 

8 v. Comunitat Parroquial  

FESTA D’ANY NOU: Divendres vinent començarem  un nou 

any. L’església ens proposa per aquell dia contemplar a Santa 

Maria, Mare de Déu. Per any nou les misses seran com els diu-

menges i festes, en les diferents esglésies de Banyoles 

LES LLUMS D’UN ARBRE DE NADAL 

En vespres de Nadal, amb la meva dona fèiem un ba-
lanç de l'any que estava a punt d'acabar, mentre so-
pàvem en l'únic restaurant d'un poblet dels Pirineus. 
Jo vaig començar a queixar-me d'alguna cosa que no 
havia passat exactament com jo hauria desitjat. 
La meva dona va concentrar la seva atenció en un ar-
bre de Nadal que decorava el menjador. Vaig creure 
que ja no estava interessada en la conversa i vaig can-
viar de tema:  
-Que bonica la il·luminació d'aquest arbre- vaig dir. 
- Ho és, i més, si t’hi fixes amb atenció: enmig d'a-
questes desenes de bombetes, n’hi ha una que està 
fosa. T'estava escoltant; i em semblava que, en lloc de 
veure l'any com desenes de benediccions que brilla-
ven, has anat a fixar-te precisament en l'única bom-
beta que no feia llum. 
 


