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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: EL PLA DE DÉU» 
Les festes nadalenques ens aproximen al misteri de Déu i ens permet, 
entre taula i taula, de trobar algun moment més relaxat per a 
fomentar la cultura, el repòs, per cuidar la nostra pregària, les nostres 
relacions familiars. També és cert, que no és pas fàcil baixar el ritme de 
la vida, en certes ocasions. Les lectures d’aquest diumenge ens 
conviden a tenir un punt de pausa i poder meditar i sospesar el pla de 
Déu. Per què Déu ha volgut comunicar-se? Per què Déu s’ha fet petit 
con un infant i ha acceptat de viure com nosaltres? Entenem que Déu 
s’ha comunicat des de sempre, al llarg de la història de la humanitat, 
però definitivament en Jesucrist ho ha fet tractant-nos com amics seus. 
Déu no vol que visquem amb por, ni que visquem, per tant, sota els 
efectes d’una violència continua. Déu vol per a tots nosaltres la nostra 
felicitat. És Déu mateix qui manté en les nostres vides un punt ferm de 
pau, d’esperança i de confiança en la vida humana, malgrat tot. 
Aquests dies, són ben bons per demanar una mirada interior renovada, 
vers nosaltres mateixos i vers els qui ens envolten. Un altre detall 
important és la manera que té Déu per anar acomplint el seu projecte. 
Nosaltres som molt del «fast food», del «dit i fet». Cada cop esperem 
menys, tenim menys paciència, el món de la tècnica que ens envolta 
ens ha fet entendre que les coses com més ràpides siguin, millor. Ens 
hem saltat un munt de passos intermitjos en els nostres processos 
educatius. Les coses porten el seu temps. Vet aquí, que el desig de Déu 
no actua mai en contra del gran regal que ens ha fet a cadascú de 
nosaltres, parlem de la llibertat. És com una cambra molt íntima, molt 
personal. La clau que obre aquesta cambra té forma de creu, es tracta 
justament, de la creu de Jesús, que lliurement porta el pla de déu fins 
al final, viure estimant des de la llibertat. Descobrir la nostra creu ens 
porta temps. Siguem pacients. Quan l’haguem trobada, acollim-la. I en 
el misteri de la nostra llibertat, siguem dels qui demanem a Déu que 
vingui al nostre rescat, per acceptar-la i deixar-nos transformar pel seu 
amor, només així podrem dur a terme el seu pla, el pla de Déu. 

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. 

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

 
 

PREGUEM AMB SANT FRANCESC D’ASSÍS 
 

Oh Senyor, 
feu de mi un instrument de la vostra pau! 

On hi ha odi, que jo hi posi amor. 
On hi ha ofensa, que jo hi posi perdó. 
On hi ha discòrdia, que jo hi posi unió. 

On hi ha dubte, que jo hi posi esperança. 
On hi ha error, que jo hi posi veritat. 

On hi ha desesperació, que jo hi posi 
l’esperança. On hi ha tenebra, que jo hi posi la 

llum. 

Oh Mestre, 
feu que jo no cerqui tant: 

ser consolat, com consolar; 
ser comprès, com comprendre; ser estimat, com 

estimar. 

Perquè és 
donant que es rep; 

perdonant que s’és perdonat; 
morint que es ressuscita a la vida eterna. 

 
Sant Francesc d’Assís (1181/1182-1226) 


