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ESTRENEM ANY 
 

Qui més qui menys, a començament d’any, tots fem projectes, tenim alguns 
somnis i  ens desitgem els uns al altres el  millor de cara al nou any. Fer 
projectes, somniar i tenir bons desitjos ens fa viure. Per això, ara en aquest 
inici de l’any, ens podem preguntar: Quins projectes, somnis o bons desitjos 
tinc per a mi com a pare o mare de família, com a fill o filla, com a noi o noia 
jove, com  a home o dona ja adult o anci{, com a dirigent d’una empresa, com 
a treballador, com a cristià... per aquest nou any que estrenem?  Però, a més 
de pensar en el que podria ser un bé per a nosaltres, també hauríem de 
pensar en el que podria ser un bé per als altres: Quins somnis o bons desitjos, 
de cara aquest any que estrenem, ens agradaria que es fessin realitat en bé 
del nostre món,  del  nostre país, del nostre poble, de la nostra societat, de la 
nostra família, dels  nostres amics, dels nostres companys de treball, dels 
nostres veïns, de la gent que est{ a l’atur, de les famílies que passen 
necessitat, de la nostra parròquia... ? 
 

Somniar és gratis. Però, com sabeu, no n’hi ha prou de somniar. Cal fer tot el 
possible perquè els nostres projectes, somnis i bons desitjos, almenys els més 
raonables,  esdevinguin realitat.  
 
Tant allò que desitgem per a nosaltres com allò que desitgem per als altres, 
no es farà mai realitat si no hi aportem el nostre gra de sorra. El cristià ha de 
ser una persona tenaç, engrescada, esperançada, que té somnis i desitjos 
com tothom, però sap que de seguida s’esfumen si no són somnis i desitjos 
realistes i si no hi ha una voluntat sostinguda de treballar en solitari i colze a 
colze amb d’altres per a cercar el  bé de tots. No vivim sols en el món, anem 
tots en un mateix vaixell i convé que remem tots si volem que el vaixell (el 
món, la societat, el poble, la família, la parròquia...) es mogui. És  l’única 
manera d’aconseguir que el nou any que avui estrenem sigui una mica millor 
que el que acabem d’acomiadar.       

       

   
 

 Mn. Joan  
 

 
 

 
 

 



AGENDA _____________________________________________________________             
 
Divendres, dia 1 de gener: Solemnitat de Santa Maria, Mare de Déu, missa a les 12 
del migdia. 
Dissabte, dia 2 de gener: Missa anticipada, a 2/4 de 8 del vespre. 
Diumenge, dia 3 de gener: Diumenge II després de Nadal, missa a les 12 del migdia.  
Dimarts, dia 5 de gener: Missa anticipada a 2/4 de 8 del vespre i, tot seguit rebrem, a 
l’església, els reis de l’Orient que vindran a adorar la imatge de l’Infant Jesús.  
Dimecres, dia 6 de gener: Solemnitat de l’Epifania del Senyor (popularment 
anomenada “Festa dels reis”). Missa a les 12 del migdia. 
 
Els altres dissabtes i diumenges de gener, missa  a 2/4 de 8 del vespre i a les 12 del 
migdia respectivament. 
 

 
SERVEIS PARROQUIALS 
Per a  tots els serveis parroquials que us facin falta, dirigiu-vos, si us plau, a Mn. Joan 
Mir, telèfon mòbil número: 699 12 73 62 
 
DESPATX PARROQUIAL  
Dijous, de 6 a 7 de la tarda. (Si no us va bé aquesta hora, truqueu-me al número de 
mòbil i ens posarem d’acord per a buscar una hora adient). 
 
PRESÈNCIA DEL MOSSÈN A LA PARRÒQUIA 
Recordeu que vindré a Viladrau els dijous, des de les 4 de la tarda fins després de la 
missa de 2/4 de 8 del vespre. 
Els dissabtes, de les 4 de la tarda fins després de la missa de 2/4 de 8 del vespre. 
Els diumenges, des de les 10 del matí fins després de la missa de les 12 del migdia. 
 

 
APUNT 

 
Com pregar?  

Convé cercar un lloc tranquil, on si és possible hi hagi algun signe que 
recordi la presència de Déu (una creu, una icona, la Bíblia), o entrar en una 

església o aturar-se davant el sagrari, on hi ha la presència de Crist en 
l’Eucaristia. (..) No hem de tenir por de dir-li-ho tot (a Déu), no sols les 
dificultats, sinó també la joia i l’esperança, fins i tot la rebel·lió i la protesta, 

si habiten en nosaltres. 
 

(Carta als qui busquen Déu, Conferència Episcopal Italiana, abril 2009) 

      

Viladrau, 31 de desembre del 2009 
 


