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FESTA DE LA SAGRADA FAMÍLIA : 26 de desembre 2021
Hem començat les festes de Nadal que pràcticament duren quinze dies. Són fins a cinc o sis celebracions: Nadal, Sagrada família, Any nou, Reis i els diumenges d’entremig. Durant aquestes festes anem contemplant diferents aspectes del misteri de Déu que es fa home en un infant. Les festes vénen a ser com un gran retaule on hi ha diferents escenes i aspectes de la vida de Jesús. La
diada d’avui ens convida a centrar la mirada en Jesús, infant i jove, que creix i viu formant part
d’una família. El temps que Jesús va viure amb la seva família a Natzaret és el període més llarg
de la seva vida: trenta anys. És en aquest espai de temps on Jesús aprengué i va descobrir el que
després aniria vivint i testimoniant mentre va durar la seva etapa de predicació. Tot aquest temps
va ser molt important per anar acceptat i assumint tot el que el Pare del cel li demanava. Ens
l’hem d’imaginar fent vida amb Josep i Maria, allà a Natzaret, treballant i relacionant-se amb els
infants i joves de la seva edat, compartint les tasques i responsabilitats de tota la família. “A mesura que Jesús creixia, avançava en enteniment i es guanyava el favor de Déu i dels homes” ens deia
l’Evangeli que hem escoltat avui.
La família normal és el santuari de l’amor. És en la família on hem aprés a estimar i és entorn de
la família on hem anat creixent i fent-nos grans. La primera lectura ens deia que era bonic i plaent a Déu que els fills estimessin i honoressin el pare i la mare. I deia: “Fill meu, acull el teu pare en
la vellesa, no l’abandonis mentre visqui. Si s’afebleix el seu enteniment, sigues compassiu, no el
menyspreïs. Déu no oblidarà mai la pietat que tens pels teus pares”.
A la segona lectura, Sant Pau donava consells de bona convivència que a tots ens poden servir. Deia “Suporteu-vos els uns als altres i, si algú tingués res a dir contra un altre, perdoneu-vos-ho”. Una
sèrie de consells de convivència que sempre ens va bé repassar i rellegir.
Avui: preguem per les nostres famílies, per les que estan marcades per la malaltia o ho passen malament; per les que tenen dificultats en la convivència. I intentem fer com feia Jesús i ens ha explicat l’Evangeli: “avançar en enteniment i guanyar-nos el favor de Déu i dels homes”

26 de desembre de 2021

Ens ha nascut el Crist,
veniu, adorem-lo!

GRÀCIES, EMMANUEL
Has multiplicat la seva alegria,
els has omplert d’una alegria immensa. Isaïes 9:2

Infant del pessebre, gràcies per venir
a fer present el somriure de Déu
a tots els habitants de la terra!
Nen Jesús, gràcies per venir
a oferir l'alegria de Déu
a tots els desventurats de la nostra terra.
Infant Crist, gràcies per venir
a repartir l'amor de Déu
a tots els pobres de la nostra terra.
Déu nen, gràcies per venir
a mostrar la cara de Déu a tots
els que estan esperant en la nostra terra.
Infant Emmanuel,
gràcies per romandre en la nostra terra.
Nen Déu amb nosaltres,
gràcies per ser la tendresa de Déu
amb nosaltres i amb tothom,
per sempre sobre la nostra terra!
El P. Charles Singer

AMB QUINA FIGURA DEL PESSEBRE
T’IDENTIFIQUES?
Durant aquestes festes celebrem l'entrada de Déu a la història humana. No ens deixem arrossegar aquests dies per
la inèrcia d’una festa repetida cada desembre, per la invitació al consumisme, per la simple celebració festiva de
porta tancada i cor blindat.
A moltes llars hi ha el costum de guarnir el pessebre, o
potser anireu a veure els diorames, pessebres vivents en
directe o per la tele. Des del coneixement que tenim dels
personatges de la Nativitat i també des de la sensibilitat
que ens inspira cadascun, som convidats a fer un exercici
ben simple i que podem fer tots plegats: Quina és la figura del pessebre que ens crida més l’atenció? Amb quina
de les figures
m’identifico millor? Si jo, de
manera invisible, pogués córrer aquests dies
de Nadal per
l’establia amb
Jesús al pessebre, què els hi
diria o què els
faria a Maria, a Josep o a l’infant Jesús? Que els preguntaria als pastors i als altres personatges?
Si fem aquest exercici, segur que tindrem una percepció
més propera al misteri de Nadal i això en permetrà interioritzar millor aquesta gran notícia que Déu s’ha fet un
de nosaltres!.

CÀRITAS: CAMPANYA DE NADAL
Continua oberta la campanya Nadalenca de
CÀRITAS, fins diumenge després de Reis (9 de
gener). Es poden fer les aportacions monetàries directament a Càritas, a les caixetes que hi
ha a cada Parròquia,
o al c/c ES64210000234101-0161-5988

LIMITACIONS D’AFORAMENT: Degut a la pandèmia torna haver-hi limitació d’aforament a les esglésies, tal com diu l’autoritat civil. Es permet un màxim
del 70% de la capacitat, mantenint sempre la distància
de 1,50 metres entre persones, degudament equipades
amb mascareta.
FESTA D’ANY NOU: El proper dissabte s’escau l’inici
d’un nou any. Aquella dia les misses seran com els
diumenges i festes. Cal dir que a Sant Pere, dissabte
primer de gener hi haurà la missa de les 11 del matí
però no l’anticipada de les set del vespre

HAN MORT I HEM PREGAT PER
Joan Dilmé Frigolé, de 89 anys
Montserrat Puig Corominas, de 91 anys
Hna. Eugènia Fernàndez Fernàndez, de 96 anys
Maria Teresa Bover Quintana, de 92 anys
Emília Funtané Ayuso, de 90 anys
Dolors Geli Casademont, de 84 anys

ELS LLUMS DE NADAL

Durant una vesprades de Nadal, la meva dona i jo fèiem un
balanç de l'any que estava a punt d'acabar, mentre menjàvem
en l'únic restaurant d'un poble dels Pirineus. Jo vaig començar
a queixar-me d'alguna cosa que no havia passat exactament
com ho hagués desitjat. La meva dona va concentrar la seva
atenció en un arbre de Nadal que decorava el lloc. Vaig creure
que ja no estava interessada en la conversa i vaig canviar de
tema:
-Que bonica la il·luminació d'aquest arbre- vaig dir.
- Ho és, més, si mires amb cura, enmig d'aquestes desenes de
bombetes, hi ha una que està cremada. T'estava escoltant; i em
semblava que, en lloc de veure l'any com desenes de benediccions que brillaven, has anat a fixar-te precisament en l'única
bombeta que no feia cap llum.
En les misses del 27 de desembre de 2021 al 2 de gener de 2022 pregarem per:
A Santa Maria
A Sant Pere
Dilluns

7,30 v

Difunts Fraguell Birolés; Tots els difunts;

7 t.

Josep Coll Estany

Dimarts

7,30 v

Joaquim Fernández Sanz (Aniv.)

7 t.

Ànimes

Dimecres

7,30 v

Josep Oller Cordomí; Carme Masdevall i Pere de Palol.

7 t.

Ànimes

Dijous

7,30 v

Pepita Castany i difunts de la seva família

7 t.

Ànimes

8v

Difunts Família Fraguell Pujadas; Josep Massanas

7 t.

Teresa Gifra

Dissabte

10 m

Intenció particular; Sebastià Rigau Pararols

ANY

12

NOU

8v

Comunitat Parroquial

10 m.

Intenció Particular; Jesús Güell; Josep Celrà

12

Lluís i Rafel Juncà i Teresa LLurba

8 v.

Família Bosch Badia

Divendres

Diumenge

Josep Sitjà i Maria Salvatella;
Manel Vilar Casadevall; Josep Mª Soler i Família; 11 m.
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11 m.

Comunitat Parroquial
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