
 

 
     
      Ens visitarà un sol que ve del cel, 
      per il·luminar els qui viuen a la fosca... 
      i guiar els nostres passos per camins de pau 
 

(Lc 1,78-79) 
 

      A casa nostra el 20% 
      viu en la fosca de la pobresa.  
     Algú barra els camins de la pau. 
 
      Que el  missatge de Nadal  

                            ens duri tot l’Any Nou 
 
 
 
Mare, m'han dit a catequesi que la Sagrada Família és Jesús, 
Maria i Josep.  Sí, Joanet, molt bé, és ben veritat això que dius, 
però has de saber que Jesús fa encara molt més gran la seva 
família. «¿Qui són la meva mare i els meus germans? ...El qui fa 
la voluntat de Déu, aquest és el meu germà, la meva germana, 
la meva mare.» (Mc 3, 33-35). I nosaltres què hi diem, a això? 
Volem realment ser membres de la Sagrada Família? 
 Mare, així Jesús és el meu germà? Sí, Joanet, Jesús  a dir-
nos que vol que tots siguem germans seus. Ell, que els coneixia 
des de sempre, els ha destinat a ser imatge del seu Fill, que així 
ha estat el primer d'una multitud de germans.» (Rm 8, 28-29) 
 Ara preguntem-nos: podem dir-nos en veritat germans 
de Jesús? Fem el que ell feia? Anunciem el que ell anunciava? 
Estimem com ell ens estima? 
 Mare, i Maria també és la meva mare? Així mateix com 
ho dius Joanet; mare teva i meva i mare de totes les persones. 
«Quan Jesús veié la seva mare i, al costat d'ella, el deixeble que 
ell estimava, digué a la mare: Dona, aquí tens el teu fill. 
Després digué al deixeble: Aquí tens la teva mare. I d'aleshores 
ençà el deixeble la va acollir a casa seva.» (Jn 19, 26-27) 
 Veiem Maria com la mare que Jesús ens va donar? 
Prenem Maria com un model de fe i de caritat? Aprofitem 
aquesta diada per a fer un propòsit per al 2015 i per a la resta 
de les nostres vides: siguem germans, siguem fills, siguem la 
Sagrada Família, la família de Jesús. 

la sagrada família 
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DIUMENGE, dia 28:   A les 11,00: Missa cantada (difs. esp. Joaquim 
Arisa i Teresa Crosas; Ramona Rosanas i 
Moratona; Francesc Lòpez i Làzaro; esp. Felip 
Torres i Maria Arau) 

Dimecres,    dia 31: A les 20,00: Missa (dif. Teresa Godayol i Riera) 
DIJOUS,         dia 1: A les 11,00: Missa cantada (difs. esp. Josep Ma 

Martí i Maria Pradell) 
Dissabte,       dia 3: A les 20,00: Missa (dif. Montserrat Puig i Estrada) 
DIUMENGE,   dia 4: A les 11,00: Missa cantada (difs. germans Jaume 

i Carme Serra Rovira, i famílies; família Pont 
Abellà) 

 

 

 

CONFIRMACIÓ: Divendres, dia 2, a 3 quarts de 10 es 
reunirà tot el grup per acabar de preparar la Confirmació que 
rebran el dia 10 de gener. 
 

CAPELLES DE LA SDA. FAMÍLIA: Tots aquells que us 
cuideu de les didferents capelles podeu passar per la parròquia 
quan us vagi bé. 
 
ENTERRAMENT: Dijous, dia 25, es celebrà el Funeral i 
l’Enterrament d’Enric Jiménez i Caballero, que morí el dia 
abans a l’edat de 62 anys. Al cel sigui! 
 
COL�LECTA DE NADAL: En la col·lecta del dia de Nadal 
destinada a l’escola de Bobog (Camerun), dins el projecte 
d’agermanament que hem emprès, es recolliren 932 €. Moltes 
gràcies. 
 
REPRESENTACIÓ DEL POEMA DE NADAL: A la 
representació del Poema de Nadal i Contes de Dickens, al 
teatre, el dia de St. Esteve, es recolliren 501,81 €, donats per 
l’escola de Bobok. Moltes gràcies 
 
DONATIUS: Se n’han rebut un de 15, un de 50, un de 75, 
un de 500 € per l’escola de Bobog (Camerun); un de 5, un de 
25, un de 50 i un de 500 € per Càritas;  un de 10 i dos de 50 
per les necessitats de la parròquia. Moltes gràcies. 
Recordem que es poden fer donatius per a la construcció de  
l’escola de Bobog als C/c: La Caixa 2100 0453 02 0200242517 
i BBVA 0182 1807 1402 0154 8114 ó a la parròquia. 
 

    la campana avisa     la campana avisa 

cultes de la setmana 


