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Auxilia’ns en la nostra missió d’educar en l’amor i
transmetre la fe als nostres fills.
Ajuda’ls per tal que facin de la seva vida una donació generosa a imatge del teu Fill Jesucrist.
Obre els seus cors per tal que creixi en ells la
llavor de la fe que van rebre en el Baptisme.
Enforteix la fe dels nostres joves, per tal que
creixin en el coneixement de Jesús.
Augmenta l’amor i la fidelitat en tots els matrimonis.
Recorda’t sempre de totes les famílies, i especialment de les que passen per moments de sofriment o de dificultat.
Units a Josep i Maria, t’ho demanem per
Jesucrist, el teu Fill nostre Senyor. Amén.
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EDITORIAL

Pregària per la família
Oh Déu, que en la Sagrada Família ens vas deixar
un model perfecte de vida familiar viscuda en la
fe i obediència a la teva voluntat.

DE LA S AGRADA

Diumenge de la Sagrada Família

Després de celebrar dissabte el misteri del Nadal del Senyor, la
litúrgia de l’Església diumenge ens convida a fixar la mirada en
aquella família en la qual el Fill de Déu volgué néixer i créixer:
la Sagrada Família. En ella s’hi conté l’inici de la nostra
redempció i la millor escola de virtuts per a tots i cadascú de
nosaltres, com explica el Papa Pau VI en un text formós que us
convido a meditar en aquests dies:
“La casa de Natzaret és una escola en la qual es comença a conèixer la vida de Crist: és l’escola de l’Evangeli. En ella, primer
hi aprenem a veure, a escoltar, a meditar, a capir profundament
la força, pregona i misteriosa, que hi
ha en aquesta revelació del Fill de
Déu, simplicíssima, humilíssima i
plena de formosor. Potser hi aprenem fins i tot, sense adonar-nos-en,
a imitar-lo.
[...]
Ella ens ensenya, de bell antuvi, el
silenci. Tant de bo rebrotés en nosaltres l’amor al silenci, aquest hàbit
mental admirable i sempre necessari, però més ara, quan en la vida
massa agitada de la nostra època
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ens veiem escomesos per tants estrèpits, per tants clamors i per
tantes vociferacions! Oh silenci de Natzaret! Ensenya’ns a clavarnos en els bons pensaments, a atendre les mocions interiors espirituals, a estar preparats per a escoltar sense error els consells secrets de Déu i els manaments dels mestres veritables! Ensenya’ns
com ens són imprescindibles i el que valen l’adequada formació,
l’estudi, la meditació, l’ordre personal i íntim de vida, l’oració que,
en el seu secret, és vista només per Déu!
Aquí, hi aprenem, a més a més, la manera de viure en família.
Que Natzaret ens ensenyi què és la família, què és la seva comunió
d’amor, què és la seva bellesa, nítida i greu, quines són les seves
propietats, sagrades i inviolables, que ens demostri com ho és, de
dolça, la institució de la família, que no hi ha res que pugui substituir; que ens il·lustri sobre la seva comesa fonamental en l’ordre de
la societat.
Finalment, aquí coneixem la disciplina del treball. Oh mansió de
Natzaret! Oh casa del fill de l’obrer! És principalment aquí que desitgem entendre i lloar la disciplina severa, però redemptora, del
treball humà; volem afirmar aquí la dignitat del treball d’una manera tal que l’experimenti tothom; volem recordar, precisament
sota aquesta teulada, que el treball no és un fi per ell mateix, i que
extreu la seva llibertat i el seu honor no solament d’allò que hom
anomena aspecte econòmic, sinó també d’aquelles altres coses per
les quals s’adreça a un fi preclar; aquí volem anunciar la salvació
als obrers de tot el món, i proposar-los un gran model, llur germà
diví, profeta de totes les causes justes concernents a ells: ens referim a Crist, Senyor nostre.”
La llar de Natzaret, escola de pregària, de família, de treball, així
com de totes les demés virtuts. Jesús, Maria i Josep ens descobreixen la veritable bellesa de la vida cristiana. Que ells ens guiïn segurs en aquesta vida i ens duguin un dia a la glòria eterna.
Mn. Josep Maria Manresa

L A N OSTRA P ARRÒQUIA
AVISOS
Col·lecta de Càritas
La col·lecta de diumenge passat, que anava destinada a Càritas, va pujar
fins als 3.000 €. Déu Nostre Senyor us pagarà amb escreix tot el què heu

fet pel bé dels més pobres i necessitats.

Preparant la vinguda dels Mags d’Orient
Com ja sabeu, el proper 5 de gener a la tarda tenim l’alegria de rebre els
Reis Mags d’Orient. Enguany hem preparat la rebuda fent un petit
“pessebre vivent” amb els nens que vulguin participar, a fi i efecte que
els Reis Mags puguin adorar-lo més expressivament. Ho farem tant a
l’església de l’Assumpció, on el Reis arribaran a les 18 h, com a
l’església de Sant Joan de Mira-sol, en la qual està prevista l’arribada de
Ses Majestats a les 18:30 h. Els nens i nenes que vulguin participar en
aquests “pessebre vivent”, poseu-vos, si us plau, en contacte amb els
mossens com a màxim de tard el diumenge 26. Però, us ho recomano,

animeu-vos i veniu a participar-hi.

Per l’horari de Misses de Nadal, veure el full apart
Pareu especial atenció a alguns horaris d’aquests dies: a Sant Joan
Baptista de Mira-sol no hi haurà Missa anticipada del diumenge de la
Sagrada Família i del segon de Nadal, perquè regeixen les Solemnitats
de Nadal i de Cap d’Any.

