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DÉU S’APROPA, DÉU ENS VISITA:  

AIXÒ ÉS NADAL 

 
De nou, el Nadal de sempre. 

En sentit cristià: 

Davallament del Creador 

vers la creatura. 

El “sí” més gran de Déu a l’home. 

Presència, en un Infant, 

de la humanitat de Déu. 

Déu que s’apropa. 

Déu que ens visita. 
Déu que es fa home. 

 

I, de nou, un Nadal que, 

en sentit cristià, remet 

a les preguntes de sempre: 

Què farem per acollir aquest Infant? 

Com respondrem a aquest “sí” de Déu? 

Com viurem aquesta bona notícia? 

Com anunciarem aquest Misteri? 

 
 

     El mossèn 
 

 

 

 

 
 

 



 

 

HORARI DE LES MISSES  

D’ANY NOU I EPIFANIA DEL SENYOR 
 

Mes de desembre del 2010: 

 
Dijous, dia 30 de desembre: a 2/4 de 8 del vespre, missa com cada 

dijous de l’any.  

Divendres, dia 31 de desembre: a 2/4 de 8 del vespre, missa 
anticipada de la Solemnitat de la Mare de Déu.  

   

Mes de gener del 2011: 

 
Dissabte, dia 1 de gener: a les 12 del migdia, missa de la Solemnitat 

de la Mare de Déu.  

Diumenge, dia 2 de gener: a les 12 del migdia, missa del Diumenge II 
després de Nadal.  

Dimecres, dia 5 de gener: a 2/4 de 8 del vespre, missa anticipada de 

la festa de l’Epifania (festa de Reis);  

a 2/4 de 9 del vespre arribada dels Reis d’Orient.   
Dijous, dia 6 de gener: a les 12 del migdia, missa de la festa de 

l’Epifania (festa dels Reis)  

  

 
 

AGENDA   

 
INTENCIONS DE MISSES: Dijous, dia 30: per la feligresia de Viladrau; 

divendres, dia 31: per la feligresia de Viladrau;  

Gener del 2011:  
dissabte, dia 1 de gener: en acció de gràcies a Santa Llúcia;    

diumenge, dia 2 de gener: per la feligresia de Viladrau. 

 

INFORMACIONS 
 

DONATIUS PER A LES VITRINES: Tal com vam anunciar, després de reis, 

començaran les obres per a construir unes vitrines en el baptisteri i poder-hi 
exposar i guardar amb més seguretat els objectes litúrgics d’orfebreria que 

té la parròquia de Viladrau. El pressupost total de l’obra és de 21.000,00 

euros. A través de l’Ajuntament és previst rebre una subvenció de 

10.000,00. Faltarien, doncs, 11.000,00 euros. Demanem a tota la feligresia 
de Viladrau que, cadascú segons les seves possibilitats, faci un donatiu per 

a pagar aquesta obra. Podeu dipositar el vostre donatiu en una de les 

caixetes de l’església  en la qual ja hi s’indicarà que és per les vitrines o 
fer el donatiu directament al compte corrent de la parròquia de Viladrau “La 

Caixa” núm. c/c. 2100 3731 35  2200009611, indicant que és per a 

les vitrines. Podeu contemplar el projecte en els plafons que hi ha penjats 
a la porta de l’església. Confiem plenament en la vostra generositat. Gràcies 

per endavant.    
 


