
PARRÒQUIA DE SANT MARTÍ DE VILADRAU 

DIUMENGE SEGON DESPRÉS DE NADAL  -CICLE C- 

-3  de gener del 2016-FULL PARROQUIAL n. 314   

 

ANY NOU 

Acabem d’encetar el calendari civil. I, a començament d’any, és un bon moment per a 

fer propòsits. Hem de progressar en la nostra vida cristiana i una manera de fer-ho és 

com s’ha fet sempre i com han fet sempre els sants: marcar-se uns objectius i després 

posar-hi els mitjans per aconseguir-los, sense oblidar-nos de demanar a Déu, en la 

pregària, que ens doni un cop de mà.  

Per tant, es tracta, de cara al nou any,  d’autoimposar-nos alguns «deures» pel que fa 

a la vida cristiana, sobretot fixant-nos en allò que tenim més abandonat. Si som 

sincers, segur que tenim ben clar que en la nostra vida cristiana podem millorar moltes 

coses, coses que depenen únicament de nosaltres.  

Tot i que això dels bons propòsits és quelcom molt personal, proposem una llista breu 

i, sobretot, exhortem a cadascú a fer-se la seva pròpia llista, d’acord amb el que cregui 

que es veu en cor de fer:    

-Intentar que la pregària sigui (o torni a ser) un hàbit diari en la nostra vida. Una 

pregària que surti del cor i que superi el pregar rutinari.  

-Amb crisi econòmica o sense, optar per una vida senzilla, que  s’allunyi del que és 

superflu i innecessari, del que ens en podem estar sense que minvi la nostra qualitat 

de vida. 

-Compadir-nos de la situació crítica en què viuen moltes famílies i ajudar-los 

econòmicament quan Càritas o organitzacions semblants ens ho demanen. 

-En els nostres temps, que molts sentim com a difícils, intentar viure amb joia i, 

sobretot, amb molta esperança. Déu no ens abandona mai.  

-Estimar el nostre poble i la nostra parròquia, un i altra necessiten, per no perdre la 

seva fesomia i la seva vitalitat, la nostra disponibilitat a respondre quan ens demanin 

l’ajuda, la participació, la col·laboració.  

-No oblidar-nos que hem de ser missioners a casa, en el poble. Ens cal no perdre de 

vista les noves generacions i pensar què podem fer per a transmetre’ls la fe que hem 

rebut. 

- ..... 

I no ens oblidem de posar a la llista aquells propòsits més personals, més íntims, que 

cadascú se sap i dels quals no cal fer-ne publicitat.  

El mossèn 



 

VIGÍLIA DELS REIS 

El dimarts, dia 5 de gener, la missa anticipada de la solemnitat de 

l’Epifania del Senyor –popularment coneguda com la festa dels Reis- serà a 

les 6 (a les 18h) de la tarda. A les 7 (a les 19h) els reis d’Orient 

arribaran a l’església parroquial.   

 

HORARI DE LES MISSES EN TEMPS DE NADAL 

Diumenge segon després de Nadal 

-Dissabte, dia 2 de gener: missa vespertina de la vigília del diumenge segon 

de Nadal, a les 19,30 h.  

-Diumenge, dia 3 de gener: missa a les 12,30 h. 

Solemnitat de l’Epifania del Senyor 

-Dimarts, dia 5: missa vespertina de la vigília de la solemnitat, a les 18 h. 

- Dimecres, dia 6 de gener: missa a les 12,30 h. 

Festa del Baptisme del Senyor:- 

- Dissabte, dia 9: missa vespertina de la vigília de la festa, a les 

19,30 h. 

- Diumenge, dia 10 de gener: missa  a les 12, 30 h. 

___________________________________________________ 

AGENDA 

INTENCIONS DE MISSES: dimarts, dia 5: pels esposos Ramon i 

Dolors; dimecres, dia 6: pel poble de Viladrau; dijous, dia 7: pels 

difunts de la parròquia; dissabte, dia 9:  per Matilde Martí, difunta; 

diumenge, dia 10: pel poble de Viladrau.  

CAMPANYA DE RECOLLIDA D’ALIMENTS: la campanya continua i, tal 

com ja vam dir, s’allargarà fins el 10 de gener inclòs.  

DONATIUS: aquests dies s’han rebut dos donatius: 50,00 euros i 450,00 

euros, per a destinar-los a les necessitats de la parròquia. Moltíssimes 

gràcies.  

******************************************************      

Bon any nou a tothom! 



 

 


