
 

SANTA INFÀNCIA 
 

“Amb Jesús cap a Egipte”. El lema de la Santa Infància d’aquest any està pensat per adonar-nos que 
“emigrar” porta problemes, situacions doloroses, trencaments familiars, vivenda indigna, manca de 
recursos per dur una vida digna. 
 

Jesús, com Infant, visqué aquesta realitat que vull viuen milions de persones. Tastà en la pròpia carn el 
sofriment i la injustícia que avui pateixen en la pròpia carn els més dèbils de la societat. Jesús conegué 
la persecució, però també el saber conéixer i experimentar que Déu està amb els més pobres i més 
petits. 
 

La família de Natzaret per donar futur a l’infant Jesús es posa en camí, com tant emigrats, refugiats i 
desplaçats que per dissort és tan actual aquest fenomen en la història present. “En camí” s’hi poden tots 
els “voluntaris missioners” (sacerdots, laics i religiossos) que porten la Bona Nova de l’Evangeli sigui a 
terres llunyanes o a les persones amb qui convivim cada dia. “Posar-se en camí” no és només “marxar”, 
sinó donar-se i ser testimonis del missatge evangèlic allà on som i amb qui som. 
 

Contemplem erl cartell de la diada aquí present: 
 

Ø El la fugida els ulls de Jesús i 
Maria es giren, agraïts, cap a Josep 
que ha afrontat el moment 
d’incertesa amb decisió i fermesa. 
No devia ser fàcil deixar casa, ofici 
i poble i fugir cap a un lloc 
desconegut! Quants pares i mares 
de família vien avui el drama 
d’haver d’emigrar per donar futur 
als fills! 

Ø Les piràmides”, son reflex d’una nova cultura, d’un nou país. Cultura i país desconeguts per la 
família de Natzaret. Aquest “decorat” de fons és, doncs, expressió de la “inculturació” que han de 
fer els missioners allà on van. Cal aprendre nova llengua, costums i tradicions i amb situacions de 
pobresa material i espiritual. 

Ø L’equipatge de Josep, Maria i Jesús, breu, just i imprescindible. El desprendiment de coses i de 
bésna alleugera la missió del qui se sent enviat. Un bon exemple pels qui vivim lligats al superflu i 
innecessari. 

 

“posar-se en cami” és la crida constant que ens fa el Papa Francesc: “Sortir a les perifèries”, que no és 
anar d’un lloc a un altre, ni viatjar per veure nous païssatges... “posar-se en camí” és una actitud del cor; 
és acostar-se a qui viu en pobresa, és oferir lloc a qui no té on descansar, acollir el foraster que ha 
hagut de marxar del seu país... “Posar-se en camí” no és sortir cap a fora, sinó acollir amb el cor. 
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DIÀLEG – XERRADA. 

Aquest proper dimarts hi haurà la Conferència del Dr. 
Francesc Torralba dins el cicle “Diàleg –Xerrades” que 
organitza la comisissió de formaió del Consell de Pastoral de 
la Parròquia. 
 

En aquesta ocasió el tema es centrarà en el que tan 
preocupa a la nostra nostra i al món en general: la ecologia i 
com hem de tractar aquest do de la “creació”. 
 

Com fa sempre serà una conferència que aclareix moltes 
idees i interpel·la a la consciència de les persones. Sempre 
passa que després d’una conferència com aquesta les 
persones que no hi ha vingut diuen: “no en sabia res”. 
Siguem portantveus i comuniquem-ho a amics, amigues, veïns 
i veines... 
 

Tant de bo que els nois i noies de Batxillerat i d’ESO s’hi 
fessin presents. Ho comunicarem als seus centres 
d’ensenyament. 
La Conferència serà, doncs, aquest dimarts a les 20 hores a la sala de Plens de 
l’Ajuntament 
 
COMPTES PARROQUIALS I DE CÀRITAS. 
En el proper Full presentarem aquests comptes. Creiem que la comunitat té tot el dret de saber en que 
s’inverteixen els diners que arriben a la Parròquia i a Càritas. Són diners de la comunitat i per la 
comunitat. 
 

CELEBRACIÓ DE LA GENT GRAN I BATEJATS DURANT EL 2019  
El proper diumenge, com venim fent ja uns quants anys, tindrem aquesta celebració.Es bonic i testimonial 
trobar-se els dos col·lectius de vida: uns i unes que porten una llarga experiència i maduresa de vida 
havent passat per moments de dificultats i de joia i altres que tot just comencen el seu itinerari per 
l’existència humana. I entre mig els pares i mares d’aquesta infants que els aniran acompanyant vers la 
maduresa de la vida. 
Ho celebrarem a l’Eucaristia de les 12, en la Missa Solemne. 
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Dilluns Vicenç Rius 
Dimarts Miquel Bureu 
Dimecres    Anna Maria Martínez, religiosa 
Dijous    Antoni Gomà Albareda 
Divendres    Dantis 
Dissabte Mª Teresa Cerra, religiosa 
Diumenge    12 h. Teresa Torné Torné 


