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NADAL 

«Jesucrist, 

que era de condició divina (…) 

es va fer no res 

i es féu semblant als homes» 

(Fl 2,6-7)  

Nadal 

és creure, celebrar, viure i  

testimoniar 

que Déu 

en l’Infant de Betlem, 

s’ha fet un més de la família  

humana; 

creure que, d’aleshores ençà,                   

la condició humana,  

tot i ser fràgil i vulnerable,              

gaudeix d’un privilegi únic: 

participar de la vida divina.                                

Nadal  

és creure, celebrar, viure i 

testimoniar  

 

 

que la divinitat s’ha complagut 

a encarnar-se, a fer-se humanitat; 

que Déu, en l’Infant Jesús, 

s’ha fet company de camí,  

inseparable,  

de tot el que és humà.  

El mossèn 

 

Bon Nadal 2013 a 

tothom! 

 



HORARI DE LES MISSES EN TEMPS DE NADAL 

- Solemnitat de Nadal del Senyor:  

- Dimarts, dia 24 de desembre, a les 24 h (12 de la nit). 

- Dimecres, dia 25 de desembre, a les 12,30h. 

- Dijous, dia 26 de desembre, (no de precepte) a les 19,35h. 

- Festa de la Sagrada Família:  

- Dissabte, dia 28 de desembre (missa vespertina de la festa), a les 19,30h. 

- Diumenge, dia 29 de desembre, a les 12,30h. 

- Solemnitat de la Mare de Déu:  

- Dimarts, dia 31 de desembre, (missa vespertina de la solemnitat), a les 19,30 h. 

- Dimecres, dia 1 de gener del 2014, a les 12,30 h. 

- Diumenge segon després de Nadal: 

- Dissabte, dia 4 de gener del 2014 (missa vespertina de la festa), a les 19,30h. 

- Diumenge, dia 5 de gener del 2014, a les 12,30h. 

- Solemnitat de l’Epifania del Senyor: 

- Dilluns, dia 6 de gener del 2014, a  les 12,30h.  

- Festa del Baptisme del Senyor:  

- Dissabte, dia 11 de gener del 2014 (missa vespertina de la festa), a les 19,30h. 

- Diumenge, dia 12 de gener del 2014, a les 12, 30.  

AGENDA 

INTENCIONS DE MISSES: dimarts, dia 24: per la intenció del qui ha fet 

l’almoina; dimecres, dia 25: pel poble de Viladrau; dijous, dia 26: per la intenció 

del qui ha fet l’almoina; dissabte, dia 28: per Engràcia Bosch  Armengou, 

difunta; diumenge, dia 29: pel poble de Viladrau.  

INFORMACIONS  

DEFUNCIÓ: Dijous passat, dia 19 de desembre, a l’església parroquial, es va celebrar 

la missa exequial per Montserrat Jordan Cruz, natural de Castellbisbal i veïna de 

Viladrau, Vda. de Jesús Joaniquet i Durany. Va morir a Vic, el dia abans, a l’edat de 88 

anys d’edat. Reposi en pau.  

RECOLLIDA D’ALIMENTS: Com en altres anys, un grup de gent emprenedora, ha 

decidit organitzar una recollida d’aliments en nom de la parròquia per a lliurar-los a 

Càritas Diocesana de Vic. La recollida es farà des d’avui, dia 22 de desembre, fins 

el dia de Reis inclòs (el dilluns, dia 6 de gener del 2014). Hi haurà tres llocs 

per a dipositar els aliments: l’església parroquial o la rectoria, la pastisseria Font i 

l’hostal Bofill. En cadascun d’aquests llocs hi trobareu unes capses grosses, per a 

dipositar-hi el que bonament pugueu. Un cop recollits els aliments es guardaran en una 

sala dels baixos de la rectoria, fins que els vingui a recollir Càritas Diocesana. Per 

endavant, moltes gràcies per la vostra generositat. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


