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FER BALANÇ

A final  d’any,  les  empreses  acostumen  a  fer  balanç.  Això  permet 
identificar  la  “salut”  econòmica  de  l’empresa:  veure  si  ha  hagut 
guanys,  si  hi  ha  hagut  pèrdues,  què  cal  implementar,  què  cal 
corregir, cap on cal anar d’ara en endavant, etc. Aquesta idea de “fer 
balanç” és molt escaient per aplicar-la a la vida cristiana. Hem acabat 
l’any civil, ha passat un altre any, i, ara, és un bon moment per fer 
balanç. 

En la vida, i en la vida cristiana, es pot “anar tirant”  o es pot intentar 
d’anar millorant. “Anar tirant”, és ser conformista. En canvi, intentar 
millorar  deu ser un dels nostres deures.  A cadascun de nosaltres, 
com explica  Jesús en la paràbola dels  talents,  se’ns han donat,  a 
cadascú segons la seva capacitat,  uns talents  per tal  que els  fem 
rendir. I hem de provar, de fer-los rendir. El que no podem fer és 
colgar-los a terra,  amagar-los, perquè això és contrari  el  que Déu 
espera de nosaltres. Pel baptisme vam rebre el do de la fe, la llavor 
de la fe i aquesta llavor ha d’anar creixent: Déu hi posa la seva part, 
la seva gràcia (això és, la seva bondat que ens ajuda, sense que ho 
meresquem); i nosaltres hi hem de posar la nostra part, el nostre 
esforç, la nostra voluntat. Aquesta fe creix, també, quan participem 
en  l’eucaristia dominical i rebem el Cos de Crist que ens uneix més a 
Ell i als nostres germans. Creix, quan ens exercitem a donar resposta 
a les necessitats dels nostres germans, quan el servei de la caritat 
forma  part  de  la  nostra  manera  de  ser  i  de  fer.  Creix,  quan 
demostrem  que  som  gent  d’esperança  i  no  pas  “profetes  de 
calamitats” que tot ho veuen i ho pinten negre. 
 
Les preguntes que ens podem fer són moltes. En proposem algunes: 
Al cap d’aquest any que hem passat, podem dir que hem fet rendir 
els talents que Déu ens ha donat? Estem satisfets de la manera com 
hem viscut la  nostra vida cristiana? Hem enfortit  la  nostra  relació 
personal amb Jesucrist? Hem procurat confiar més en Déu? Ens hem 
recordat d’ajudar els qui passen necessitat i la gent que tenim més a 
la vora? Hem guardat, sinó cada dia, almenys molt sovint, un temps 
per a la pregària? Hem ajudat amb el que hem pogut a la parròquia 
participant en aquells actes en els quals ens ha convocat? Hem obert 
algunes vegades durant aquest any passat el   Nou Testament per 
llegir els evangelis o alguna carta de sant Pau? Hem pensat en els 
malalts? els hem visitat? Hem pregat per ells i pels seus familiars? 



Hem  participat  regularment  en  l’eucaristia  dominical?  Hem  estat 
valents a l’hora de donar testimoni de la fe en públic?...

I de preguntes com aquestes en podríem anar fent. Però del que es 
tracta és que, voluntàriament, “fem balanç”, ens atrevim a dedicar 
una estona a pensar com ha estat  la  nostra  vida cristiana durant 
aquest any que ja s’acaba, què hi veiem de positiu, de negatiu, què 
hem de canviar o de millorar... I després, posar mans a l’obra perquè 
durant el 2013 la nostra vida cristiana arribi a ser una mica millor que 
els anys anteriors. Sempre més, i mai no menys!

El mossèn

HORARI DE MISSES 

Dies 29, 30 i 31 de DESEMBRE DEL 2012
Dissabte, dia 29: Missa vespertina de la festa de la Sagrada Família, 

a les 19,30 hores.
Diumenge, dia 30: Missa de la festa de la Sagrada Família, 

a les 12,30 hores.
Dilluns, dia 31: Missa vespertina de la Solemnitat de la Mare de Déu, 

a les 19,30 hores.

Dia 1 de GENER 2013
Dimarts, dia 1: Solemnitat de la Mare de Déu, 

missa a les 12,30 hores.

VIGÍLIA DE REIS

Amb motiu de l’arribada dels Reis d’Orient, la missa del dissabte, dia 5 de gener 
(Solemnitat de l’Epifania del Senyor),  l’avançarem mitja hora:  serà  a les 7 del 
vespre. És previst que, allà a ¾ de 8 del vespre, els Reis d’Orient vinguin a l’església 
parroquial a venerar la imatge del Nen Jesús.

AGENDA

INTENCIONS  DE  MISSES:  Dissabte,  dia  29:  per  la  intenció  del  qui  ha  fet 
l’almoina;  diumenge,  dia  30:  pel  poble de Viladrau;  Dilluns,  dia  31:  per José 
Sánchez-Lafuente Buxó, difunt, 8è aniversari.
2013: Dimarts, dia 1: pel poble de Viladrau; dijous, dia 3: per la intenció del qui 
ha fet l’almoina. 

INFORMACIONS

RECOLLIDA D’ALIMENTS: ja està en marxa la campanya. Recordem que la iniciativa 
és del Club Bàsquet de Viladrau en col·laboració amb la parròquia. Els aliments es 
poden portar o bé a la pastisseria Font (qualsevol hora del dia) o bé a la rectoria (els 
dijous i els dissabtes, de les 4 a 2/4 de 8 del vespre). Els aliments que es recullin 
aniran a parar a Càritas Diocesana de Vic i Càritas els distribuirà allà on hi hagi més 
necessitats. 

DONATIU: S’ha rebut un donatiu 120,00 euros per a la parròquia. Moltes gràcies. 




