
 
 
 

 
 

 
HORARIS FESTES DE NADAL 

 
 

CAP D’ANY.  SANTA MARIA, MARE DE DÉU,  
Dimarts, 31 de desembre de 2019 
A 2/4 de 7 del vespre: Missa de vigília 
Dimecres, 1 de gener de 2020 
A les 12 del migdia, Missa de Santa Maria, Mare de Déu. 
A 2/4 de 7 del vespre: Missa vespertina 
 

DIUMENGE SEGON DESPRÉS DE NADAL 
Dissabte, 4 de gener de 2020 
A 2/4 de 7 del vespre: Missa de vigília 
Diumenge, 5 de gener de 2020 
A les 12 del migdia, Missa del diumenge 
A 2/4 de 7 del vespre: Missa vespertina 
 

DIADA DE REIS. EPIFANIA DEL SENYOR 
Diumenge, 5 de gener de 2020 
A 2/4 de 7: Missa vespertina de la vigília de l’Epifania 
Dilluns, 6 de gener de 2020 
A les 12: Missa solemne del dia de Reis. 
 

FESTA DEL BAPTISME DEL SENYOR 
Dissabte, 11 de gener de 2020 
A 2/4 de 7: Missa vespertina de la vigília del diumenge 
Diumenge, 12 de gener de 2020 
A les 12: Missa del Diumenge 
A 2/4 de 7: Missa vespertina del Diumenge 
 
 

NOTA: El dia de Cap d’Any (1 gener) i el dia dels Reis (6 gener) la 
Basílica quedarà tancada de la 1 del migdia fins a les 6 de la tarda. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Diumenge, 29 de desembre de 2020. Núm. 527 
 

DIUMENGE DINS L’OCTAVA DE NADAL 
 

FESTA DE LA SAGRADA FAMÍLIA 
 

n aquest diumenge després de Nadal som invitats a 
contemplar la Sagrada Família de Natzaret. 
És una manera de ajudar-nos a reflexionar sobre el model 
de la família cristiana i sobre com ens comportem en 

l’entorn familiar. 
La família cristiana és un projecte de vida que ha de ser proposat i 
assumit. Cal maduresa humana i psicològica per a formar una 
família, ja que es fonamenta en un compromís estable, definitiu. I 
aquest compromís només es pot assumir superant tota mena 
d’egoismes personals i estimant sense mesura. Tot el que és contrari 
a l’amor no té cabuda en el matrimoni cristià, ni en la família. Sí, en 
canvi, hi té cabuda, una concreció ben ferma de l’amor que és el 
perdó. Cal recordar que l’amor entre els esposos és signe 
(sagrament) de l’amor amb què Déu ens estima: ens estima tant que 
fins i tot ens perdona. El papa Francesc, en una d’aquestes homilies 
seves, tan característiques, va dir a uns esposos: “Tireu-vos els plats 
pel cap, si cal, però no aneu a dormir sense haver parlat, sense haver 
fet les paus”.  
L’expressió del Concili Vaticà II “Comunió d’amor i de vida” vol 
expressar precisament això. Mai estimarem prou. Convé, doncs, que 
els esposos i els que es preparen per a ser-ne, aprenguin a créixer 
cada dia en l’amor. I a superar, també cada dia, la temptació de 
l’egoisme, que pot fer fracassar l’amor. 
Però l’amor entre els esposos no és un amor tancat. Ben al contrari, 
és un amor obert. Sempre l’amor s’ha de bolcar cap als altres. I en 
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concret, d’una manera especialíssima, cap als fills. Primer, per 
desitjar-los i esperar-los. Després per fer-los créixer i educar-los. 
Finalment per ajudar-los a emprendre, també ells, el camí de l’amor, 
orientant-los cap al seguiment de la seva vocació, segons la crida de 
Déu. 
Que la Sagrada Família de Natzaret, amb el seu exemple de 
comunió, treball, pregària i compliment del deure, inspiri la manera 
de fer de totes les famílies cristianes.  
I demanem al bon Jesús, que volgué passar tants anys en el clos de 
la seva llar familiar de Natzaret, que ens ajudi a valorar la senzillesa 
i la profunditat de la vida en família. 
I sense oblidar que som la família de Déu, disposem-nos a participar 
de la santa Eucaristia, ja que ens asseiem envoltant la taula dels seus 
fills.■ 
 

* * * * * * * 
 

 

La família cristiana 
 

«La família cristiana ve a ser una revelació i una realització 
específica de la comunitat eclesial; raó per la qual (...) cal designar-
la com una església domèstica». És una comunitat de fe, 
d’esperança i de caritat; té una importància singular dintre 
l’Església, tal com veiem en el Nou Testament. 
La família cristiana és una comunió de persones, reflecteix una 
imatge de la comunió del Pare i del Fill en l’Esperit Sant. La seva 
activitat procreativa i educativa és el reflex de l’obra creadora del 
Pare. És cridada a participar en la pregària i el sacrifici del Crist. 
L’oració diària i la lectura de la Paraula de Déu l’enforteix en la 
caritat. La família cristiana és evangelitzadora i missionera. 
Les relacions dintre la família inclouen una afinitat de sentiments, 
d’afeccions i d’interessos, que ve sobretot del respecte mutu de les 
persones. La família és una comunitat privilegiada, cridada a «una 
deliberació comuna dels esposos, a una col·laboració contínua dels 
pares en l’educació dels fills». 

 

CATECISME DE L’ESGLÉSIA CATÒLICA, n. 2204-2206 
 

 

HORARI DE MISSES 
 

BASÍLICA SANT FELIU 
Vigílies: 18’30.   

Festius: 12’00 i 18’30.   
Feiners: 18’30 

 

MONESTIR SANT DANIEL 
Festius: 9’30.   
Feiners: 8’30 

 

MISSES ENCOMANADES 
Dissabte, 28:  18,30: Intenció particular 
Diumenge, 29:  12,00: Pel poble 
  18,30: Intenció particular 
Dilluns, 30:  18’30: Pel difunts de la Parròquia 
Dimarts, 31:  18,30: Per les Vocacions 
Dimecres, 1:  12,00: Pel poble 
  18,30: Intenció particular 
Dijous, 2:   18’30: Francesc Bartumeu Sanllehí 
Divendres, 3:  18,30: Pels difunts de la parròquia 
Dissabte, 4:  18,30: Pel poble 
Diumenge, 5:  12,00: Família Juanola-Prada Bohigas-Horta 
  18,30: Família Masó-Aragó 

 

CONFESSIONS 
Cada dia: 17’00 - 18’25. Diumenges: 11’30 - 11’55 i 18’00 - 18’25. 

 

DESPATX PARROQUIAL 
Dijous de 12’00 - 13’00 i de 17’00 - 18’00 i a hores convingudes.  

 

HA REBUT EL BAPTISME 
Clara Vieta Artigas 

 

HA MORT EN EL SENYOR 
Parròquia de sant Daniel: José Velázquez Pasamar 

 
 

A tots els lectors del FULL PARROQUIAL 
us desitgem un  

BON COMENÇAMENT DE L’ANY DEL SENYOR 2020!  

 

 
 


