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LA FAMÍLIA 

Avui l’Església celebra la festa de la Sagrada Família i ens convida a 

fixar la nostra mirada en la família de Natzaret, model de referència a 

l’hora d’edificar les nostres famílies.   

La Sagrada Família de Natzaret, com moltes de les nostres famílies,  

també hagué de passar per diverses vicissituds. El seu camí no fou un 

camí de roses sinó que també hi hagueren espines.  Tres moments de 

la vida de la Sagrada Família ens ho recorden: A Betlem, Maria i 

Josep no trobaren lloc a l’hostal i s’hagueren de refugiar en una 

menjadora i allí va néixer Jesús, el Salvador del món. Més endavant, 

Maria, Josep i l’Infant Jesús hagueren de fugir cap Egipte perquè 

Herodes, un rei sanguinari, buscava l’Infant per matar-lo i en no 

trobar-lo, com a venjança, féu matar els infants de Betlem i de la 

seva rodalia. I, finalment, el retorn d’Egipte i la decisió de retirar-se a 

la regió de Galilea i anar a viure en un poble anomenat Natzaret. Són 

tres moments que ens fan palpar la humanitat de la Sagrada Família 

de Natzaret.  

Avui dia en moltes, en massa, de les nostres famílies hi ha problemes 

greus: trencaments, decepcions, problemes econòmics, conflictes 

irresolubles... que porten molt patiment a uns i altres i, en molts 

casos, l’ambient familiar es va fent insostenible. Segurament que 

ningú no té la “vareta màgica” per a guarir els mals de les nostres 

famílies, però sí que tots podem fer alguna cosa  per a contribuir a la 

necessària reconstrucció de la vida i la pau familiars. Cal que 

demanem la intercessió de la família de Natzaret.   

Tradicionalment la família, en el nostre país i en d’altres, era 

reconeguda com a important transmissora de valors bàsics, tant 

humans com cristians: la urbanitat, la col·laboració desinteressada, la 

paraula donada... els rudiments de la fe, la celebració de les festes 

religioses anyals, els signes religiosos a casa, la pregària... eren 

valors presents en la vida de gairebé tothom.  Ara no és tan clar que 

aquests valors continuïn vigents i fins se’n discuteix la conveniència 

de practicar-los.  



És evident que cal “un cop de timó” per tal que la influència familiar 

recobri el seu protagonisme i deixi una empremta profunda sobretot 

en els fills petits i en els adolescents. Els membres de la família tenen 

avui un major marge d’autonomia i  d’independència  a l’hora de triar 

i decidir, però s’hauria de mirar que aquesta autonomia i 

independència no perjudiqués el conjunt familiar. El diàleg, l’atenció 

personal, el respecte mutu, el perdó, la cooperació, la pregària en 

família, la reducció del temps dedicat a la TV o a internet, el control 

sobre les despeses supèrflues, la gestió assenyada del temps lliure i 

del lleure, la recerca de criteris justos per a gestionar els conflictes, la 

confiança en la força interior per a fer front a les dificultats, la petició 

d’ajuda a persones prudents i sàvies... deuen ser algunes referències 

a tenir en compte a l’hora de donar aquest necessari cop de timó. 

Que la Sagrada Família de Natzaret ens hi ajudi. 

El mossèn 

AGENDA 

INTENCIONS DE MISSES: dimarts, dia 31: Per José Sánchez-Lafuente 

i Buxó, en el novè aniversari de la seva mort; dimecres, dia 1: pel 

poble de Viladrau; dijous, dia 2: per la intenció del qui ha fet 

l’almoina; dissabte, dia 4: per José Sánchez-Lafuente i Buxó, difunt; 

diumenge, dia 5: pel poble de Viladrau.  

TEMPS DE NADAL: El proppassat dimarts, dia 24 de desembre, va 

començar, d’acord amb el calendari litúrgic, el temps de Nadal que 

s’allargarà fins el dia 12 de gener, després del rés de les Vespres. El color 

que es fa servir en les celebracions litúrgiques del temps de Nadal és el 

blanc, que és el color privilegiat de la festa cristiana.    

INFORMACIONS 

COL·LECTA MISSA EXEQUIAL: en la col·lecta de la missa exequial del 

proppassat dia 19 de desembre,  es van recollir 44,16 euros. Com anem 

repetint sovint, aquesta quantitat es reparteix a parts iguals de la manera 

següent: una part es destina a celebrar misses pels difunts de la parròquia; 

una segona part, a les necessitats de la parròquia; i la tercera part, 

repartida a parts iguals, a Càritas i a Mans Unides. Moltes gràcies per la 

vostra col·laboració.  

RECOLLIDA D’ALIMENTS: Recordem que la campanya ja està en marxa i 

que podeu dipositar els aliments, destinats a Càritas, a les capses que 

trobareu a l’església parroquial o a la rectoria, a la pastisseria Font o a 

l’hostal Bofill. Moltes gràcies.  



 

 


