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Donem la benvinguda a un nou any i ho fem amb la festivitat de
la Solemnitat de Santa Maria, per recnèixer al mateix temps la
maternitat divina de Maria i la divinitat del seu Fill Jesús, que es-
devé la humanització de Déu. És la festa més antiga del calendari
romà i té per finalitat reivindcar el paper de Maria, com la dona
que, no només va acollir en el seu si el Fill de Déu, sinó que tam-
bé tenia un cor capaç d’escoltar i meditar: “Maria ho guardava
tot en el seu cor i ho meditava” (Lc 2, 19). El dia 1 també se cele-
bra la Diada Universal de la Pau, decretada l’any 1974 per Pau
VI, per promoure un esperit de pau constant al món.
Pocs dies després, el dia 6, celebrarem un altre fet rellevant: l’Ep-
ifania (del grec επιφάνεια), la manifestació de Jesús al món, festa
també coneguda com dia de Reis. Recordem els Savis d’Orient,
que recorregueren el camí de la llum, seguint l’estel que els va
conduir fins a un indret de pau i amor, on hi havia un infant... el
Salvador. Nosaltres hem de ser com aquests savis i no hem de re-
nunciar mai a emprendre un dia i un altre aquest matí, malgrat els
obstacles que, de ben segur, hi anirem trobant.
El diumenge 13 de gener, tancarem el cicle litúrgic de Nadal, amb
la rememora-hi del Baptisme de Jesús, i de pas el nostre propi,
per reflexionar si, malgrat les dificultats que anem trobant en
aquest camí de la vida, estem disposats a fer que la nostra trajec-
tòria vital esdevingui un exemple de perseverança i coherència
amb els valors cristians. Un desig col·lectiu per al 2019... que
aquest camí de llum dugui Pau i Amor arreu del món. IHD



COSES  DE  LA  COMUNITAT
RESUM  ECONÒMIC DEL MES DE GENER
SALDO A 31-10-2018:

Llibreta a la vista 5.953,02
INGRESSOS:

Quotes fixes 407,00
Donatius 350,00
Col·lectes dominicals                         466,09
Aranzels 930,00
Aportació del Bisbat 1 .000,00           3.153,09

DESPESES:
Amortització préstecs 1.992,50
Despeses financeres 96,31
Activitats pastorals 33,58
Manteniment climatització 188,29
Alarma 51,35
Compres culte 506,95
Electricitat 407,88
Aigua 32,19         3.309,05

SALDO A 31-11-2018:
Llibreta a la vista 5.797,06

SALDO  DEUTORS  PRÉSTECS:
La Caixa 88.210,76
Claretians de Catalunya             259.000,00 347.210,76

SALDO  DEUTOR  PRÉSTECS:  347.210,76 €
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Amb què es concreten els apadrinaments
d’Enllaç Solidari al Brasil?

El jove Alex dos Santos, coordinador del projecte d’A-
d’Apadrinaments d’Enllaç Solidari a São Miguel do Guaporé, al Bra-
sil, felicita els padrins i padrines amb aquesta carta i les fotografies que
l’acompanyen. En el text fa un resum de les activitats fetes durant l’a-
ny. Una bona fotografia de les accions concretes que es duen a terme
des d’aquest projecte solidari dels Missioners Claretians de Catalunya.



Carta als padrins i padrines d’Enllaç Solidari
Estimat/da Padrí/na: amb molt d’afecte t’escric per saludar-te.
Jo sóc Alex dos Santos, responsable del Projecte d’Apadrinaments
(“Famílias Amigas”) a São Miguel do Guaporé, Estat de Rondônia,
Brasil.
Estem vivint l’Advent, temps d’esperança i gràcia. S’acosta el Nadal
de l’infant Jesús, que procurem celebrar-lo en família i fer projectes per
a l’any nou. Parlant personalment, aquest any ha volat. Destaco alguns
fets dels Apadrinaments (“Famílias Amigas”):
 La solidaritat: Agraïm a Déu per la vostra solidaritat envers les

famílies necessitades. Si no fos per això, no tindríem les portes
obertes per a les altres activitats que fem amb elles.

 Xerrades: Convidem professionals amics per fer xerrades a les tro-
bades de cada mes. Per exemple, una cooperativa local va parlar
sobre economia domèstica enfront del consumisme.

 Visites: Durant les visites entreguem les cartes que vosaltres ens
escriviu i parlem sobre qüestions puntuals, com treball, salut, reli-
gió, avaluem l’estat dels infants, etc.

 Cursos: Durant el 2018 hem fet cursos per poder generar entrades
econòmiques, com manicura, modelatge de celles, [fabricació de]
productes de neteja, etc.

 Incentius: Mirem que les famílies “vulguin” canviar de vida, i per
això els fem exigències. Per exemple: que els infants vagin a l’es-
cola, que participin de la celebració de la vida, que siguin puntuals
a la trobada mensual, etc.

 A la recerca de millors resultats: Anem perfeccionant el treball.
Exigim que tinguin hortes, que participin dels cursos, que portin els
nens a la celebració de la “Pastoral da Criança”, substituïm famílies
[que econòmicament estan millor] per d’altres amb més necessitat,..

 Rebem donacions [de São Miguel mateix]: Gèneres alimentaris,
roba, joguines, anàlisis [de laboratoris mèdics] i ho fem arribar a les
famílies més necessitades i interessades.
Molt bon Nadal i Any Nou a tots vosaltres. Lloat sigui Déu per la
vostra ajuda!

São Miguel do Guaporé – RO, 06 de desembre de 2018



ACTIVITATS  PARROQUIALS
GENER
1  dimarts  CAP D’ANY,  Sta. MARIA MARE DE DÉU,

Diada de la PAU     MISSES: 10 i 12h. matí
6  diumenge FESTA dels REIS,  MISSES de 10h. i 12h.
8  dimarts REUNIÓ de PARES de 1er. de CATEQUESI, 20’30
9 dimecres  REUNIÓ de matrimonis 16’30h.
13  diumenge    BAPTISME del SENYOR  MISSES de 10h. i 12h
14 dilluns CATEQUESI  1er. any, 18h.

CATEQUESI  2on. any, 18h.
CONSELL PARROQUIAL  20h.

15 dimarts VIDA CREIXENT, 16,30 h. tarda
CATEQUESI 1er.  any, 18h.
CATEQUESI 2on. any,  18h.

20 diumenge  II durant l’any MISSES 10 i 12
21 dilluns CATEQUESI 2on. any,  18h.

CONSELL PARROQUIAL  20h.
22 dimarts CATEQUESI 2on. any,  18h.
27 diumenge III durant l’any MISSES de 10 i 12h. FAMILIAR
28 dilluns CATEQUESI  1er. any, 18h.

REUNIÓ CATEQUISTES 20h.
29 dimarts CATEQUESI  1er. any, 18h.

REUNIÓ de PARES de 2on..de CATEQUESI, 20’30
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

GRÀCIES:
A tothom que ha contribuït a la CAMPANY DE NADAL per ajudar a
famílies necessitades: Parròquies del Secà i Balafia, com també  una
ajuda generosa de Càritas Diocesana.
————————————————————————————————————————————————————————————————————--

PARAULA I VIDA  2019
L’evangeli de cada dia està acompanyat per un comentari. Enguany els
comentaris han estat redactats de manera col·lectiva per les Benedicti-
nes de Montserrat, que han volgut compartir així la seva experiència de
la lectura divina, a la qual dediquen una bona part de la jornada diària.
————————————————————————————————————————————————————————————————————-

CURSET BÍBLIC paraula de Déu del Diumenge:
Tots els dimecres a les 20h. Dirigit pel P. Jaume Sidera


