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Diumenge dins l’Octava de Nadal 

Festa de la Sagrada Família.          27 DE DESEMBRE DE 2020. Nº 50            
 

DIA 1: 54 JORNADA MUNDIAL DE LA PAU 
 

El Papa Francesc en el missatge d’aquesta Jornada que sempre se celebra 
el primer dia de l’any parla de «La cultura de la cura com a camí de 
pau» és el tema d’aquest any. El Pontífex, en el seu missatge, remarca la 
gran crisi sanitària del Covid-19 d’aquest any 2020, «que s’ha convertit en 
un fenomen multisectorial i mundial, que ha agreujat les crisis fortament 
interrelacionades, com la climàtica, l’alimentària, l’econòmica i la 
migratòria, i causa grans patiments i penúries». «Aquests i altres 
esdeveniments, que han marcat el camí de la humanitat en l’últim any, ens 
ensenyen la importància de fer-nos càrrec els uns dels altres i també de la 
creació, per a construir una societat basada en relacions de fraternitat». 
Per això posa de relleu la cultura de la cura, per «eradicar la cultura de la 
indiferència, del rebuig i de la confrontació, que acostuma a prevaldre avui 
dia». 

«La cultura de la cura», escriu el papa Francesc, «com a compromís comú, 
solidari i participatiu per a protegir i promoure la dignitat i el bé de tots, 
com una disposició a la cura, a l’atenció, a la compassió, a la reconciliació i 
a la recuperació, al respecte i a l’acceptació mutus, és un camí privilegiat 
per a construir la pau». 

"La pau es construeix tenint cura dels més fràgils”.  

També remarca que "es necessiten, en molts indrets del món, camins de 
pau que portin al guariment de les ferides, així com artesans de la pau 
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INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

Dissabte dia 26.- Sant Esteve, protomàrtir  
Matí.- 12 h.: Acció de gràcies 50 aniv casament d’Heliodoro Gómez i  
                       Fina Pérez. 
Vespre (festiva), 20 h..-  Rosita Esteve Duran. /   Família Morral Termes. 

  Charo Pérez Abas. /    Aurora Guitart                                            
 

Diumenge dia 27.- SAGRADA FAMÍLIA: JESÚS MARIA I JOSEP.  Sant Joan, 
apòstol i evangelista. 
9 h.-     Miquel Via, esposa Dolors i filla Maria  Rosa; 
  Joan Saperas i esposa Benita.        
12:30 h.-   Eleuteri Termes i Sebastià Serra./ Roser Munné./  
       Esposos Isidre Prats i Maria Almirall    
 
Dilluns dia 28 .- Els Sants Innocents, màrtirs  
Vespre, 20 h.-    Francisco Giménez Gaitán i esposa. 
  Eulàlia Font (14 aniv.) i espòs Joan                                 
 

Dimarts dia 29.- Sant Tomàs Becket, bisbe i màrtir.  Sant David, rei. 
Matí, 9 h.-  Difunts família Ferrés  Ruestas 
Vespre, 20 h..-  Teresina Masana                          
 

Dimecres dia  30.- Sant Mansuet, màrtir.   
Matí, 9 h.-  Difunts més oblidats./ Francisca Vega 
Vespre, 20 h..-  Teresina Masana 
 

Dijous dia 31.- Sant Silvestre I, papa i màrtir  
 9 h.-  Teresina Masana 
 Vespre (festiva), 20 h..- Família Reverter Margarit 
 
DIVENDRES DIA 1.- OCTAVA DE NADAL. SANTA MARIA,  MARE DE DÉU  
9 h.-  Teresina Masana 
12, 30 h.- Antoni Casasampere Ferrés./ Manuel Ager i Inés González. 
 

Dissabte dia2.- St. Basili, el Gran i Gregori Nacianzè, doctors de l’Església.  
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva), 20 h..-  Rosita Esteve Duran  
     Difunts família Torredemer Roig.                                           
 

Diumenge dia 3.- DIUMENGE II DE NADAL 
9 h.-      Miguel Narbona       
12:30 h.-     Teresina Masana  
 

 

 



disposats a iniciar processos de curació i d'encontre renovat amb enginy i 
audàcia". 

Acaba el missatge convidant tothom a treballar «junts per avançar vers un 
nou horitzó d’amor i de pau, de fraternitat i solidaritat, de recolzament mutu 
i acolliment.  
 

 
 

 DIA 1: FESTA DE CAP D’ANY: OCTAVA DE NADAL  
o Missa de vigília (dijous) a les 20 h. 

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, i que enguany i per 
primera vegada es farà en el mateix Taizé. 

o Misses del dia: 9 h.   
   12,30: Amb la participació de l’Orfeó Vicentí 
   del Centre Catòlic.  
 

 CONDOLENÇA 
La donem als familiars de Trinidad Castillo Arias, que morí el passat 
dia 23 de desembre, a l’edat de 83 anys. Descansi en la pau del 
Senyor. 
 

  RESULTAT DE LA COL·LECTA DE CÀRITAS DIOCESANA  
Diumenge passat en la col·lecta per Càritas diocesana es recollí la 
quantitat de 1.330 € (any 2019: 1245; any 2018: 1.259; any 2017: 
1.708; 2016: 1.359). Gràcies per la vostra generositat! 
 

 UN NADAL DIFERENT, PERÒ AMB MOLTES AJUDES 
Les celebracions d’aquests dies han estat força participades. Raons 
sanitàries han fet que la tradicional Missa del Gall fos substituïda per 
dues misses vespertines i el resultat ha sigut que s’han omplert 
segons l’aforament manat. El meu agraïment a la vostra comprensió 
i als voluntaris que han ajudat en les celebracions: Grup Ítaca, 
l’Orfeó, organistes, Consell, catequistes, decoració del temple 
(ponsèties i arbre de Nadal i els qui l’han arranjat), la Televisió local 
que s’ha esmerçat a que les celebracions arribin a les cases en 
temps de pandèmia, l’escolania, etc. i els qui han donat un cop de 
mà perquè les coses estiguin a punt. 

Gràcies als qui en aquestes dates recordeu la nostra parròquia i 
Càritas per ajudar-la econòmicament o aportant aliments que ja 
hem fet arribar a moltes famílies. Gràcies, gràcies, gràcies! 

 

 

“I A LA TERRA PAU ALS HOMES” 

Com més passa el temps i més gran em faig, més consciència vaig 

prenent de la importància de la pau en l’experiència cristiana i, per altra 

banda, més em sobta la desproporció entre la insistència amb la que es 

parla de la pau a l’evangeli i el poc que en parlem els cristians i sobretot el 

poc que ens examinem sobre la vivència de la pau. 

Durant el temps litúrgic de la Pasqua vaig comentar que l’expressió 

“Pau a vosaltres” és -amb diferència- la més freqüent a les aparicions de 

Jesús, la més repetida en les trobades de Jesús ressuscitat amb els seus 

deixebles. Doncs bé, ara és el moment de dir que, segons l’evangeli de 

Lluc, la pau és a l’eix de la festa de Nadal. Només cal fixar-se en el cant 

dels àngels: “Glòria a Déu a dalt del cel i a la terra pau als homes que ell 

estima”. I també en el final del càntic de Zacaries, on se’ns diu que el 

Messies ha vingut a “il·luminar els qui viuen a la fosca i a guiar els nostres 

passos per camins de pau”. 

La pau és, doncs, un component fonamental de l’experiència 

cristiana. Això comporta, des del punt de vista social, que si hi ha guerres, 

és senyal que no hem sabut encarar els conflictes a la llum de Déu. 

Comporta, des del punt de vista interpersonal, que si estem en conflicte 

amb altres persones, és senyal que els nostres interessos prevalen sobre 

els de Déu a la nostra vida.  

I m’hauria de plantejar el mateix des del punt de vista personal. 

Quan no tinc pau interior, quan no m’accepto a mi mateix o quan em 

rebel·lo contra la vida, poso de manifest que Déu no pesa prou a la meva 

vida.  

La manca de pau amb les altres persones o amb mi mateix 

demostra, doncs, que necessito que Déu torni a néixer a la meva vida, 

necessito que cada dia sigui Nadal a la meva vida.  

Joan Ferrés Prats 

 


