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Nadal, 

punt lluminós de trobada en el temps 
de la divinitat i la humanitat, 

de l’Esperit i la matèria, 
del cel i la terra, 

de l’Infinit i el finit 
de l’eternitat i el temps, 

de Déu i el món, 
de la gràcia i la llibertat 

del Tot i el fragment 
del Creador i la criatura 

de la omnipotència i la fragilitat 
de la ciutat celeste i la ciutat terrestre. 

 

La humanitat,  
la matèria,  

la terra,  
el finit,  

el temps,  
el món,  

la llibertat,  
el fragment,  

la criatura,  
la fragilitat,  

la ciutat terrestre 
esdevenen,  

pel voler amorós i insondable de Déu, 
medi diví, epifania de Déu, Nadal... 

i no sols avui, sinó cada dia, sempre. 
 

El mossèn 
 

 

 

 Bon Nadal a tothom!  



AGENDA 
 

INTENCIONS DE MISSES: dissabte, dia 24: pel poble de 

Viladrau; diumenge, dia 25: per la pau en el món;  
Dijous, dia 29: pels catequistes; dissabte, dia 31: a santa Llúcia, 

en acció de gràcies;  

 

INFORMACIONS 
 

VIGÍLIA DE REIS: amb motiu de l’arribada dels reis d’Orient, la 

missa del dijous, dia 5 de gener, l’avançarem mitja hora: serà a les 

19 hores (i no pas a les 19,30, com fem habitualment). 
 

 
HORARIS DE LES MISSES DE LA  SOLEMNITAT DE LA MARE DE 

DÉU (Any nou), SOLEMNITAT DE L’EPIFANIA DEL SENYOR 

(festa dels Reis) I FESTA DEL BAPTISME DEL SENYOR 
 

GENER 2012 

 

Diumenge, dia 1: Solemnitat de la Mare de Déu. Missa a les 

12,30 del migdia.  
 

Dijous, dia 5: Missa anticipada de la solemnitat de l’Epifania del 

Senyor (festa dels Reis), a les 19 hores. (A les 19,45: arribada 

dels Reis d’Orient a l’església parroquial)  
 

Divendres, dia 6: Solemnitat de l’Epifania del Senyor. Missa a 

les 12,30 del migdia.   

 
Dissabte, dia 7: Missa anticipada de la festa del Baptisme del 

Senyor, a les 19,30 hores.  

 

Diumenge, dia 8: Festa del Baptisme del Senyor. Missa a les 

12,30 del migdia.  
 

 

 

 

DONATIUS REBUTS PER A LES VITRINES: 10,00 euros. Fins el 
dia d’avui s’han recollit 10.880,13 euros. Ja falta poc per acabar de 

pagar tota l’obra realitzada: ens falten 1.858,21 euros. Agraïm una 

vegada més la vostra generosa col·laboració. El primer cap de 

setmana de l’any tornarem a fer una col·lecta extraordinària.   
 

 


