
signes espirituals del 
poble 

 
 

cr       creus a les llindes     
d                 de les cases 

  
Fer gravar creus sobre les llindes de portes o finestres és un 
costum que va començar a tot Europa a partir del segle XII, i 
que tenia la funció de posar la casa i els seus habitants sota la 
protecció divina. Aquest era un costum cristià, que com el del 
salpàs estava vinculat a la tradició bíblica de l’àngel 
exterminador. Un símbol que, més enllà de demanar la 
protecció física, volia també santificar la casa i els seus 
habitants. Si mirem les llindes encara en veurem moltes. 

Avui, per a la protecció física, més aviat 
recorrem a mitjans tècnics: portes de 
seguretat, alarmes, etc. Una pregunta 
resta oberta, però: com fem de la nostra 
llar i de les nostres famílies llocs sagrats? 

Santificar les nostres cases ha 
d’estar lligat a santificar la vida, ha de 
voler dir fer de les nostres vides imatge 
de Crist: participar del seu misteri, 
traslladar el seu exemple al concret de la 
pròpia vida.  

Així santificar la casa avui pot 
voler dir fer d’ella una llar on es respiri 
amor, pot passar per donar part dels 
ingressos de la família a finalitats 
benèfiques, pot voler dir que els seus 
habitants dediquin temps al servei dels 
altres.  

A l’Evangeli d’avui llegim: «El poble que vivia a les 
fosques ha vist una gran llum». Santificar la casa ha de voler dir 
que els que hi viuen siguin per als altres un mirall que 
reflecteixi aquesta llum de Crist, ha de voler dir que els que hi 
viuen procurin ser un model d’amor i servei. 
 
 
 

DIUMENGE,dia 26:   A les 11,00: Missa cantada (difs. Àngel Mira i 
Joan Serrabassa, de la Sda. Flia)   

Dissabte,       dia 1:  A les 20,00: Missa (difunts família Pont Abellà) 

DIUMENGE,   dia 2:   A les 11,00: Missa cantada (difs. Pere Rosanas 
i Labró, Sda. Flia.; a la M. de D. de la Salut de-
manant la salut per una malalta; a St. Cosme i 
Damià; en acció de gràcies a la Mare de Déu del 
Sòl del Pont ) 
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Diumenge III durant l’any 

26 de gener del 2020 

cultes de la setmana 



MISSA A LA RESIDÈNCIA: Serà dimecres vinent, dia, 
29, a les 5, com cada darrer dimecres de mes. 

BOBOG-CAMERUN: Dijous, dia 30, a 2 quarts de 9, es 
trobaran tots els membres  de la delegació Agermanament amb 
Camerun per parlar de nous plans i del Pla Estratègic que es 
prepara per totes les delegacions de Catalunya.  

CÀRITAS: Dissabte, dia 1, a les 10 al Seminari de Vic, es 
celebrarà l’Assemblea de totes les Càritas del bisbat i Càritas 
Diocesana per fer valoració del curs 2019 i preveure el 2020. 

CASALOT: Ahir, diassabte 25, a les 3, hi hagué reunió de 
tots els monitors per preveure i preparar noves activitats. 

DONATIUS: Se n’ha rebut un de l’Ajuntament de Els Hos-
talets de Balenyà de 4.658,78 €	per un pou al Camerun i pel 
projecte de cooperatives de dones. Moltes gràcies.  

la campana avisa     


