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PREGÀRIA D’ANY NOU 

El primer dia de l’any tots ens desitgem mútuament que sigui un any 

tan bo o millor que el que acabem de passar. El cor se’ns omple de 

bons desitjos, sobretot per a aquells que més estimem. Tanmateix, 

hem de pensar també  a eixamplar l’horitzó d’aquests bon desitjos i 

encabir-hi una mica tothom. És el que volem fer amb aquesta 

pregària d’any nou.  

Que el Senyor beneeixi els nostres pobles i faci créixer entre 

nosaltres les ganes de caminar junts, ajudant-nos, estimant-nos i, 

quan calgui, perdonant-nos.  

Que el Senyor beneeixi els joves i els infants obrint-los els ulls a la 

bellesa, a la bondat i a la veritat. 

Que el Senyor beneeixi els malalts, que puguin recuperar ben aviat la 

salut i que no els falti, mentre estiguin malalts, fortalesa, confiança i 

esperança i el suport de la família més propera. 

Que el Senyor beneeixi els dirigents polítics del nostre país perquè 

estiguin sempre al servei del bé comú, respectin els drets dels 

ciutadans i vagin al davant a l’hora de construir entre tots una 

societat justa, pròspera, dialogant i pacífica. 

Que el Senyor beneeixi tots els esforços que es fan perquè en el món 

no hi hagi persones «descartades», deixades al marge, i mancades 

de possibilitats de tenir una vida digna. 

Que el Senyor beneeixi els petits i grans empresaris que generen 

feina i riquesa, i s’esforcen en complir les obligacions de justícia social 

i respectar els drets dels treballadors.     

Que el Senyor beneeixi tots els qui tenen un cor compassiu i 

col·laboren generosament a eradicar la fam, la pobresa i la violència 

de tota mena i són ambaixadors de pau.   

Que el Senyor beneeixi els qui fan de mediadors en els conflictes 

entre els creients de les diverses religions, que tothom pugui viure 



d’acord amb les seves creences personals i, si ho desitja, poder-les 

manifestar públicament. 

Que el Senyor beneeixi tots els voluntaris que visiten les presons, 

orfenats, centres de reeducació o rehabilitació física o psicològica, 

que la seva presència i el seu treball encomani pau i esperança.  

Que el Senyor beneeixi els pares i mares de família que, en aquests 

temps econòmicament difícils, lluiten per tirar endavant la família, 

viuen amb senzillesa, saben abstenir-se de tot el que és superflu i 

procuren donar la millor educació humana i religiosa a llurs fills.   

I ara, que cadascú hi afegeixi aquelles pregàries més personals que li 

surtin de cor... 

                          El mossèn    

 

AGENDA 

INTENCIONS DE MISSES: dilluns, dia 5: per la intenció del qui 

ha fet l’almoina; dimarts, dia 6: pel poble de Viladrau; dijous, dia 

8: per la intenció del qui ha fet l’almoina; dissabte, dia 10: per 

Salvador Codina i Justa Alarcón, difunts; diumenge, dia 11: pel 

poble de Viladrau.  

INFORMACIONS 

CONTINUA LA RECOLLIDA D’ALIMENTS: Anem recordant que, 

com cada any en aquests dies, la parròquia organitza una recollida 

d’aliments per a donar-los a Càritas Diocesana. Ja s’han rebut 

algunes respostes, però esperem que en vinguin més, però ja podem 

dir  moltes gràcies. Els aliments es poden portar a la pastisseria Font, 

a la rectoria o posar-los a la capsa que hi ha a l’entrada de l’església 

parroquial.   

SOLEMNITAT DE L’EPIFANIA DEL SENYOR (festa dels Reis): 

Recordeu que dilluns, dia 5: la missa vespertina de la vigília de la 

solemnitat de l’Epifania, s’avança mitja hora, se celebrarà a les 19 

hores (a les 7 del vespre); Dimarts, dia 6: Solemnitat de l’Epifania, 

a les 12,30 del migdia.  

 

Bon any nou a tothom! 


