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ANY NOU, NOVA OPORTUNITAT 

 
Encetem un nou any. La pregunta que ens devem fer tots és: Com 
serà? I la resposta depèn molt de l’estat d’ànim: els uns pensaran 

que el nou any serà com els altres anys; d’altres, desitjaran i 
esperaran que el nou any sigui molt millor que el que acabem de 

passar; d’altres que serà si fa o no fa com sempre… Però, d’alguna 
manera o altra i sigui quin siguii el nostre estat d’ànim, és de bon 

cristià desitjar i esperar que sigui un bon any per a tots. Per tant, un 
nou any és una ocasió de renovar, ni que sigui una mica, la il·lusió, 

de fer alguns propòsits, d’imaginar alguns projectes, de contemplar 
amb esperança l’horitzó…, encara que la persistent crisi econòmica ho 

ennuvola una mica tot. 
 
Pel cristià un nou any és un nou temps de gràcia, un nou regal de 

Déu, una nova oportunitat per anar avançant en el coneixement de 
Jesucrist, per a viure més d’acord amb el baptisme que un dia vam 

rebre. Aquest any hem de mirar de ser més bons cristians que l’any 
passat, perquè no ens podem cansar mai de progressar en la vida 

cristiana.  Davant nostre, si Déu vol, tenim tres-cents seixanta-cinc 
dies per a fer créixer harmoniosament la nostra vida cristiana en 

quatre direccions essencials: créixer en el coneixement cada vegada 
més aprofundit del missatge cristià i de la doctrina continguda en el 
Catecisme de l’Església Catòlica; créixer en la vivència de la fe 

cristiana, acollir la fe cristiana per tal que doni forma a la nostra 
manera de ser i d’actuar en tota circumstància; créixer  en la 

dimensió celebrativa de la fe, sobretot en la celebració de l’eucaristia 
del diumenge, fins el punt d’arribar a dir, com els màrtirs d’Abitina 

(s.IV): “no  podem viure sense celebrar l’Eucaristia en el dia del 
Senyor”. Estimar, doncs, l’Eucaristia perquè és la font i el cimal de la 

vida cristiana; créixer, també i finalment, en el compromís ferm de 
donar testimoni de la fe, sabent que el testimoniatge només s’aprecia 
si els fets acompanyen les paraules.  

 
Durant aquest 2011, i d¡’acord amb el que estableix el Pla Diocesà de 

Pastoral del Bisbat de Vic (2009-2014), el senyor bisbe, ens convida 
a fer-nos aquesta pregunta: Què n’has fet del teu baptisme? La 

pregunta és important perquè equival a demanar-nos si, 
habitualment, vivim com a batejats, això és, com a fills estimats de 

Déu; com a persones que ens esforcem per abandonar el pecat i per 



portar una vida conforme al voler Déu; com a cristians que participen 

activament en la vida i en la missió de l’Església, que l’estimen i que 
s’hi fan perquè sigui allò que ha de ser: una comunitat de fe, 

esperança i caritat; com a cristians que saben que tenen el deure 
d’anunciar l’evangeli a tothom; com a cristians que es preocupen que 

la seva fe vagi creixent i es vagi educant i així poder contribuir a fer 
créixer i a educar la fe dels membres de les nostres famílies… 

 
Per tant, estrenar el nou any és una nova oportunitat -cada any és 
una oportunitat!- de treure més partit de la nostra condició de 

batejats. Cal que visquem com a fills estimats de Déu, hem 
d’emprendre el camí d’una vida santa, que abasta una relació filial 

amb Déu i una atenció molt fraternal envers el proïsme, el més 
proper i el que trobem casualment.  

 
El mossèn 

_______________________________________________________ 
 
 
AGENDA 
 
INTENCIONS DE MISSES: dissabte,  dia 8: per Josep Font i Raimunda 
Autonell; diumenge, dia 9: pels difunts de la parròquia.    
 
 
INFORMACIONS 
 
COL·LECTA PER CÀRITAS DEL DIA DE NADAL (missa de la nit i del 
dia): Es van recollir 729 euros amb 28 cèntims. Moltíssimes gràcies en 
nom de Càritas. Aquests diners ja s’han fet arribar a la seva destinació.  
 
FORMACIÓ CRISTIANA PER A ADULTS: Recordem que el dia 9 de 
gener, segon diumenge de mes, de 2/4 d’11 a 2/4 de 12 del matí, 
tindrà lloc, a la rectoria, la trobada de formació cristiana per a adults. 
Insistim en què tothom hi és convidat, tant els qui viuen habitualment a 
Viladrau com els qui hi hi teniu la segona residència o hi veniu a passar uns 
dies determinats.   
 

DONATIUS PER A LES VITRINES: els podeu dipositar a la caixeta que hi 
ha a l’església, entrant a mà dreta, i en la qual hi ha un rètol que indica 
“donatius per a les vitrines” o bé directament al compte corrent de la 
parròquia de Viladrau “La Caixa” núm. c/c. 2100 3731 35  
2200009611, fent constar que és per a les vitrines.  
 
 
 

DONATIUS REBUTS PER A LES VITRINES: 20,00; 20,00; Moltes 
gràcies.   

     

       


