
 

 

INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES 
MISSES 

 
Dissabte dia 29.- Sant David, rei de Judà i d’Israel.  
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva).- Alba Antonio.                                         
 
Diumenge dia 30.- FESTA DE LA SAGRADA FAMÍLIA. 
9h.- Miquel Via i esposa Dolors. Joan Saperas i esposa Benita.  
        Rosa Campmany Campmany.           
12:30h.-  Adela Roca, Josep Ollé i esposa Adela, i Gertrudis Romera.     
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
 

Dilluns dia 31.- Sant Silvestre I, papa i màrtir.  
Vespre.- Vicenç Casasampere i Teresa Ferrés i fill Antoni. 
   Família Reverter-Margarit. 
   Lluís Bosch i Francisca Vendrell i Plàcid Tres i Dolores Ferrés.                
 

Dimarts dia 1.- Santa Maria, Mare de Déu / Imposició del Nom de Jesús.  
9h.- Joan Nicolau Toral (5è. aniversari).           
12:30h.-Missa.       
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
 
Dimecres dia 2.- Sants Basili el Gran i Gregori Nacianzè, doctors de 
l’Església. 
Matí.- Missa.                                   
Vespre.- Missa.                                 
 

Dijous dia 3.- Santísssim nom de Jesús. 
Matí.- Missa. 
Vespre.- Missa. 
 
Divendres dia 4.- Sant Rigobert, bisbe. 
Matí.- Missa.                          
Vespre.- Missa.                  
 

Dissabte dia 5.- Sant Telèsfor, papa. 
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva).- Missa.                                            
 
Diumenge dia 6.- EPIFANIA DEL SENYOR. 
9h.- Difunts Font-Parés.            
12:30h.- Missa.      
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
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ORACIÓ A LA SAGRADA FAMÍLIA 
 

 

Oració del Papa Francesc al final de la seva Exhortació apostólica 
“L’alegria de l’amor”, sobre l’amor en la familia. 

 

Jesús, Maria i Josep, en vosaltres contemplem 
l’esplendor del veritable amor, 
a vosaltres, confiats, ens adrecem. 
Santa Família de Natzaret, 
feu també de les nostres famílies 
lloc de comunió i cenacle d’oració, 
autèntiques escoles de l’Evangeli 
i petites esglésies domèstiques. 
Santa Família de Natzaret, 
que mai més no hi hagi en les famílies 
episodis de violència, tancament i divisió; 
que el qui hagi estat ferit o escandalitzat 
sigui aviat consolat i guarit. 
Saanta Família de Natzaret, 
feu prendre consciència a tothom 
del caràcter sagrat i inviolable de la família, 
de la seva bellesa en el projecte de Déu. 
Jesús, Maria i Josep: escolteu, acolliu la nostra súplica. Amén. 
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“LA BONA POLÍTICA ESTÀ AL SERVEI DE LA PAU” 
Aquest és el missatge del papa Francesc per la Jornada Mundial de la 
Pau, el proper dia 1 de gener de 2019. 
Amb aquest desig que tots estiguem més al servei de la pau comencem 
aquest nou Any. Que el Senyor ens beneeixi i ens guardi. Giri envers 
nosaltres la seva mirada i ens doni la pau. Molt bon any 2019!  
  

 

 
 
 DIMARTS, DIA 1: CAP D’ANY 

SOLEMNITAT DE LA MARE DE DÉU 
HORARI DE MISSES: 

• Dilluns, dia 31, a les 20h.:  
MISSA DE FI D’ANY EN COMUNIÓ AMB TAIZÉ. 
Pregarem per la pau i ens unirem espiritualment amb els 
joves que es reuneixen en la Trobada Europea de Taizé, 
enguany a Madrid. 

 

• Dilluns, dia 1: 
o Misses a les 9 i a les 12:30h (amb la participació de 

l’Orfeó Vicentí).  
 
 PREGÀRIA DE TAIZÈ A BARCELONA 

Amb motiu de la trobada europea de joves de Taizé, que acabarà 
l’1 de gener, els germans de Taizè, de tornada cap a Taizé, 
seguiran amb el seu pelegrinatge de confiança –nom que tenen les 
seves trobades arreu del món– i s’aturaran a Àvila i Barcelona. El 
dijous 3 de gener, a les vuit del vespre, faran una pregària amb 
tota la comunitat a la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona 
i conviden a tota l’església a unir-s’hi, especialment als joves. 
 

 RESULTAT DE LA COL·LECTA DE CÀRITAS DIOCESANA 
Diumenge passat en la col·lecta per Càritas es recollí la quantitat 
de 1.559 € (any 2017: 1.708,50 €; 2016: 1.359 €). Gràcies per la 
vostra generositat! 

 
 CONDOLENÇA 

La donem als familiars de Jaume Cuyàs Caparà, que morí el passat 
dia 23, a l’edat de 88 anys. Descansi en pau! 

També encomanem a Déu l’ànima de Francisco Arce Hernández, 
que morí el passat dia 25, a l’edat de 95 anys. Als seus familiars el 
nostre condol. 
 

 GRÀCIES PER TANTES AJUDES! 
Les celebracions d’aquests dies –des de la missa del Pollet, passant 
per la missa del Gall i les del dia de Nadal- han estat molt 
participades. El meu agraïment a tants voluntaris que hi han ajudat 
i els qui han donat un cop de mà perquè les coses estiguin a punt. 
Gràcies als qui en aquestes dates heu recordat la Parròquia i 
Càritas, i heu ajudat econòmicament. 

 

 

UN CAP D’ANY SENSE MÀGIA 
 

Els missatges que solem enviar i rebre aquests dies al voltant del cap 
d’any tenen molta semblança amb les cartes que els infants escriuen als 
Reis. Com ells, desitgem que el nou any ens porti pau, felicitat, amor i 
benestar, amb la ingènua confiança que tots aquests béns ens poden 
arribar màgicament, com ploguts del cel. Com els passa als infants el dia 
dels Reis, seria com si les persones obríssim els ulls al nou any i es 
trobéssim de sobte inundats de pau, d’amor i de felicitat. 

Vist així, potser ens estem enviant uns missatges que són poc madurs 
des d’un punt de vista humà i poc consistents des d’un punt de vista 
cristià. 

Els cristians sabem que Déu va crear el món en sis dies i que va 
descansar el setè dia, deixant la seva obra a les nostres mans. Nosaltres 
som, doncs, els responsables de fer-hi una terra nova, de construir la 
pau, l’amor i la felicitat que ens desitgem. I com a adults sabem que tot 
el que val costa. I sabem a través de Jesús que només podem arribar a 
la glòria si passem pel camí de la creu. No podem desitjar, doncs, un cap 
d’any ingenu, màgic, irreal i allunyat de l’esperit evangèlic. 

Com a cristià trobo que el millor que puc desitjar a les persones que 
estimo (i el millor que em puc desitjar a mi mateix) és que Déu ens doni 
a tots més força interior per assumir els reptes que ens planteja la vida, 
per convertir-nos en sembradors de pau i d’amor, i perquè sapiguem fer 
front a les adversitats que inevitablement sobrevindran. 

Si m’ho plantejo així, segur que l’any vinent serà més feliç que aquest. 
Déu no m’haurà enviat directament la felicitat i la pau. Déu haurà estat 
la força interior que m’ajuda a construir-les.  
 

Joan Ferrés i Prats 


