
 

 

INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

Dissabte dia 30.- Sant Mansuet, màrtir. 
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva).- Joan Marcè Rigol i intenció familiar. 
     Esposos Joan Matas i Anna Ferrés.                                          
 

Diumenge dia 31.- LA SAGRADA FAMÍLIA: JESÚS, MARIA I JOSEP. 
9h.- Difunts Planas-Tuset / Miquel Via i esposa Dolors 
  Joan Saperas i esposa Benita.                   
12:30h.- Xavier Mondragón Almirall (2n. aniversari) / Isidre Prats.  
                Josep Ollé i Adela Grau. Adela Roca i Gertrudis Romera. 
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
20h.- Família Reverter-Margarit. Plàcid Tres i esposa Dolores / Lluís Bosch, 
esposa Francisca i fill Lluís. 
 

DILLUNS DIA  1.- SANTA MARIA, MARE DE DÉU. 
9h.-  Missa. 
12:30h.- Manel Ollé i esposa Rosa. 

Vicenç, Teresa i fill Antoni Casasampere.                                 
 

Dimarts dia 2.- Sant Basili el Gran i St. Gregori Nacianzè, doctors de 
l’Església.  
9h.- Missa.                             
20h.- Missa. 
            

Dimecres dia  3.- Santíssim Nom de Jesús. 
9h.-  Missa.                            
20h.- Missa.                              
 

Dijous dia 4.- Sant Rigobert, bisbe.  
9h.- Missa.                              
20h.- Missa. 
 

Divendres dia 5.- Sant Telèsfor, papa. 
9h.-  Missa.                         
20h (festiva).-  Josep Baqués Ollé.                
 

DISSABTE DIA 6.- SOLEMNITAT DE L’EPIFANA DEL SENYOR.  
9h.- Jaume Perals Aymerich. 
12:30h.- Maria Llopart (aniversari) i difunts de la família. 
Vespre (festiva de vigília).- Família Torredemer Roig.                                           
 

Diumenge dia 7.- FESTA DEL BAPTISME DEL SENYOR. 
9h.- Missa. 
12:30h.- Jaume Casanovas i Vicenta Tuset.                                                                                                                                       
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
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LA SAGRADA FAMÍLIA  
I LES NOSTRES FAMÍLIES 

 

 

La festa de la Sagrada Família, en ple ambient nadalenc, ens fa 
pensar que pertoca als cristians el deure d’anunciar amb joia i convicció 
la “bona nova” sobre la família, la qual té absoluta necessitat d’escoltar 
sempre de nou i d’entendre cada vegada millor les paraules autèntiques 
que li revelen la seva identitat, els seus recursos interiors, la importància 
de la seva missió en el món i en el si de l’Església. 
El Papa Joan Pau II en l’Exhortació Apostòlica sobre la Família, ja va 
invocar la protecció de la Sagrada Família de Natzaret amb aquestes 
paraules: 

 “En la Sagrada Família, per misteriós designi de Déu, el Fill de Déu 
visqué amagat durant llargs anys: és, doncs, el prototipus i 
exemple de totes les famílies cristianes. Mirem aquesta família, 
única en el món, que va viure una existència anònima i silenciosa 
en un petit llogaret de Palestina; que fou provada per la pobresa, 
la persecució i l’exili; que glorificà Déu de manera 
incomparablement elevada i pura, ella no deixarà sense ajut a les 
famílies cristianes, més encara, a totes les famílies del món, a fi 
que siguin fidels a llurs deures quotidians, perquè se sàpiguen 
suportar les inquietuds i tribulacions de la vida, obrint-se 
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gennerosament a les necessitats dels altres i complint amb goig els 
plans de Déu sobre elles. 
Que Crist Senyor, Rei de l’univers, Rei de les famílies, estigui 
present com a Canà en cada llar cristiana per vessar-hi llum, 
alegria, serenitat i fortalesa. A ell demano que cada família sàpiga 
donar generosament la seva aportació original per la vinguda del 
seu Regne en el món. “Regne de veritat i de vida, Regne de 
santedat i de gràcia, Regne de justícia, d’amor i de pau” vers el 
qual està fent camí la història. 
A Crist, a Maria i a Josep encomano cada família.” 

 

Bon any 2018, ple de la gràcia del Senyor! 

 


 DILLUNS, DIA 1: CAP D’ANY 
SOLEMNITAT DE LA MARE DE DÉU. FESTA DE PRECEPTE 
HORARI DE MISSES: 

• Diumenge, 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 Basilea (Suïssa). 

 

• Dilluns, dia 1: MISSES 
9h. i 12:30h. amb la participació de l’Orfeó Vicentí. 

 

 DISSABTE, DIA 6: EPIFANIA DEL SENYOR. FESTA DE 
PRECEPTE 

• MISSES:  Vigília: 20h. 
Dia: 9 i 12:30h. 

 

 GRÀCIES PER LA COL.LABORACIÓ: 
Les Misses de la festa de Nadal han estat molt participades, amb 
força concurrència de fidels. El meu agraïment a tants voluntaris 
que hi han ajudat: membres del Consell parroquial, catequistes,  
pessebristes, grup instrumental, directors de cant, corals, lectors, 

i tots aquells que donen un cop de mà perquè les coses estiguin a 
punt. Gràcies també als qui en aquestes dates heu recordat la 
parròquia i l’heu ajudat econòmicament. 
 

  BAPTISMES  
Dissabte, dia 30, rebé el sagrament del Baptisme la nena Alba 
Romero Díaz. Benvinguda a l’Església!  

    
 

ELS PICAPEDRERS I L’ANY NOU 
L’escriptor francès Charles Péguy va explicar la història d'un home 

de l’Edat Mitjana que es dirigia a peu a Chartres i va trobar en el seu 
camí un treballador que exercia el més dur dels oficis: picapedrer. 
 

- Visc com un gos –li va dir-. Exposat a la pluja, al vent, a la gelada, 
al sol. Faig un treball penós per quatre cèntims. La meva vida no 
mereix el nom de vida. 
 

Una mica més lluny, va trobar amb un altre picapedrer que tenia una 
actitud ben diferent. 
 

- És un treball dur –li va dir-, és veritat, però almenys és un treball. 
Em permet alimentar la meva dona i els meus fills. A més, estic a 
l'aire lliure, veig passar la gent. No em queixo. Hi ha situacions 
pitjors. 
 

Una mica més endavant es va creuar amb un tercer picapedrer que, 
mirant-lo als ulls amb il·lusió, li va dir: 
 

- Jo estic construint una catedral! 
 

Trobo que és una història meravellosa, amb un regust molt i molt 
cristià. I, per altra banda, és una història molt adient de cara a l’inici d’un 
nou any. Sovint ens preguntem, en iniciar un any nou, què hem de fer 
que no fèiem abans. Potser n’hi hauria prou a preguntar-nos amb quina 
actitud hauríem de fer el que ja venim fent. De vegades l’important no 
és el que fem, sinó el perquè ho fem, el sentit que donem a allò que 
fem.   
 

La nostra vida canvia de manera radical quan som capaços de donar 
un sentit nou al que ens toca viure. I la fe ens permet donar-lo. Gràcies 
a la fe interpretem el que som, el que fem i el que ens passa com a part 
d’un pla de Déu que és el nostre Pare. A l’inici d’un nou any aquest sentit, 
aquest perquè, ens pot ajudar a afrontar qualsevol cosa que ens passi. 
 
 

Joan Ferrés i Prats 


