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«Que l’Infant de Betlem ens ajudi a ser disponibles, generosos i 

solidaris, especialment amb les persones més fràgils, els malalts i tots 

aquells que en aquest moment es troben sense treball o en greus 

dificultats per les conseqüències econòmiques de la pandemia, així com 

les dones que ens aquests mesos de confinament han sofert violència 

domèstica» 

 
papa Francesc, 25 de desembre de 2020. 
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«LÒGICA DE L’EVANGELI: AMB LA SAGRADA FAMÍLIA» 
La lògica evangèlica d’aquests dies ens situa en l’òrbita de la infantesa 
de Jesús, príncep de la pau, redemptor de la humanitat. El temps es 
succeeix amb rapidesa, i pròpiament, seguint un calendari biogràfic 
lògic, però no precís, anem saltant d’un moment a un altre, per la 
infància de Jesús, observant teològicament, els moments més 
rellevants del seu creixement. És així que ens adonem de com Jesús 
creix i com en Ell es va mostrant l’Amor de Déu, i com Ell el va 
compartint amb la seva família i amb els qui són al seu costat. Avui, 
festa de la sagrada família, ens disposem d’una manera especial a 
pregar pels nostres pares, pels nostres fills, per aquella família més 
estreta. Que bo el fet de descobrir que Déu ha volgut viure en el si 
d’una família. Les nostres vides no tenen sentit quan van per camins de 
soledat. Quina gran lliçó de respecte ens mostra Déu mateix, que 
permet, que Josep i Maria, siguin aquells que vagin acompanyant la 
trajectòria, millor dit, les primeres passes de Jesús. El seu testimoni, el 
de Josep i Maria, és la primera mostra que rep Jesús, de la bondat de 
Déu vers ell mateix, vers el seu propi Fill. Sembla estrany, però aquest 
misteri d’encarnació ens porta a descobrir la proximitat de Déu, i la 
infinita confiança que Déu diposita en nosaltres. Josep, home espavilat 
que fa les seves feines de fusteria i del que calgui, com un bon 
manetes que fa mans i mànigues per ser respectat i porta a casa 
quatre calerons. Maria, la mare que alimenta, cuida, acompanya i 
ensenya les primeres coses que Jesús aprèn, sobreposant-se davant les 
situacions inesperades d’una mare jove i inexperta, però d’una mare 
que va acollint Déu com pot i com sap. Portes enfora, Josep i Maria, es 
fan valer, són coneguts, són acceptats. Portes endins, no cessa mai el 
diàleg de parella, la pregària en família, el goig per veure créixer el seu 
Fill. Déu és així, el totpoderós ens fa saber que per a Ell, la família és un 
escenari important per créixer i per mostrar al món que totes les 
famílies són estimades, tant si viuen moments de dolor com moments 
d’esperança. Les famílies són també testimonis vius de l’Evangeli. Que 
les nostres famílies siguin llum i esperança. 

Mn. Daniel Palau 



HORARIS DE MISSA 

Dilluns i divendres a les 19h. 

Dimarts i dimecres missa 

compartida a les 19h. Dissabte a les 

20. Diumenge missa a les 12h.  

 

INTENCIONS 

Diumenge 26: Maria Auxili Borràs.  

 

 

 

 

 

MISSA VESPERTINA DEL 31 DE DESEMBRE: ANUL·LADA 

MISSA DE L’1 DE GENER: A LES 12h. 

MISSA DEL 2 DE GENER: A LES 12h. 

MISSA DEL 5 DE GENER: A LES 20h. 

MISSA DEL 6 DE GENER: A LES 12h. 

++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 

 

HORARIS DE MISSA  

Dimarts i dijous a les 9’15h. Dissabte  

a les 18h. Diumenge a les 10’30h. 

 

 

INTENCIONS 

Diumenge 26: Adrià Canals. Mn. 

Josep Mª Lara. Montserrat Boltà 

Cañellas. Salvador Ros i Dolors Roca i 

família. Joan Ribas. Josep Martí Tor. 

 

 

MISSA VESPERTINA DEL 31 DE DESEMBRE: ANUL·LADA 

MISSA DE L’1 DE GENER: A LES 10’30h. 

MISSA DEL 2 DE GENER: A LES 10’30h. 

MISSA DEL 5 DE GENER: A LES 18h. 

MISSA DEL 6 DE GENER: A LES 10’30h. 

++++++++++++++++++++++++++++ 

 
 

Pregària per la Sagrada Família 
 

Oh Déu, Pare bo:  
Maria i Josep,  

escoltant la vostra veu,  
us van oferir les seves vides  

amb sí generós,  
acollint el vostre Verb  
en la llar de Natzaret.  

Ells van cuidar a Jesús nen,  
amb tendresa i rectitud, 

el van educar en la seva adolescència. 
 en la mansuetud i fortalesa,  

per estimar a tots  
i perseverar davant l’adversitat;  

per la seva intercessió i exemple,  
concedeix a les nostres famílies  

escoltar la Paraula Divina  
per a restar arrelats en Crist;  

educar els fills en la veritat i el bé  
per tal que siguin deixebles missioners; 

acompanyar els ancians  
en el sofriment i el dolor  

per tal que experimentin la carícia divina.  
I així, per mig de l’Esperit Sant,  

siguem testimonis de l’Evangeli de la vida,  
llum i esperança de la nostra societat.  

Amén. 
 

 


