
 

NOU ANY! 

Aquests dies hem rebur missatges, whatsapps, textos... amb els desitjos d’un nou 

bon any. També alguns que no s’estaven d’agrair l’any que ha passat. El present el 

volem millor que el passat i que aquest resti, si és possible, en l’oblit. Podem desitjar 

el millor, podem oblidar el pitjor, però ningú ens assegura un futur de com realment 

el voldríem. 

Presentem aquests dos textos, el primer d’una psicologa i el segon de l’Adrià Tresents 

que ens poden fer llum en aquests moments en els que hem acabat un any i en 

comencem un altre. 

 “No et  desitjo un any meravellós on tot sigui bo. 

Aquest és un pensament màgic, infantil, utòpic i 

limitant. 

Et desitjo que t’animis a mirar-te, i que t’estimis com 
ets. 

Que tinguis el suficient amor propi per lluitar moltes 

batalles i la humilitat per saber que hi ha batalles 

impossibles de guanyar per les quals no val la pena lluitar i cal acceptar-ho. 

Et desitjo que puguis acceptar  que hi ha realitats que són immodificables i que n’hi 

ha d’altres, que si surts del lloc de la queixa, podràs canviar. 

Que no et creguis els “no puc” i que reconeguis els “no vull” . 

Et desitjo que escoltis la teva veritat i que la diguis, amb plena consciencia que és 
només la teva veritat, no la de l’altre. 

Que t’exposis al que tems, perquè és la única manera de vèncer la por. 

Que aprenguis a tolerar les “taques negres” de l’altre, perquè també  tens les teves, i 

això disminueix la possibilitat de judici. 

Que no et condemnis per equivocar-te: no ets totpoderós i els errors són el camí de 

l’aprenentatge. 

Que creixis, fins on i quan vulguis. 

No et desitjo que el 2021 et porti felicitat. Et desitjo que aconsegueixis ser feliç, sigui 

quina sigui la realitat que et toqui viure “ 

        MIRTA MEDICI     (psicòloga) 

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

Digues-li alguna cosa a Déu. 

Digues-li almenys una invocació, a aquest Déu que t’acompanya i que ens acompanya 
sempre i en tot moment. 

Digues-li alguna cosa a aquest Déu que tenim tan oblidat. 
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Saluda també, encara que sigui amb una Avemaria  silenciosa, aquesta Mare que el 

Crist ens va llegar. 

Digues-li alguna cosa al teu cor, que potser està tan assecat que no s’adona que 

camina entre germans, fills de Déu. 

I TU, SENYOR nostre, digues-nos alguna cosa contínuament . Parla’ns amb el teu 

silenci, que pot omplir de cel també els nostres cors . 

Digues-nos alguna cosa, Senyor.      ADRIÀ TRESCENTS 

 

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

 

CATEQUESIS PARROQUIAL I MISSA FAMILIAR 

Aquestes continuen a partir del proper 13 i 16 

de gener. Les catequesis, si no les podem fer 

presencials, les continuarem de forma 

telemàtica. Si és d’aquesta manera preguem 

que els pares estiguin  atents si és que els fills 

les segueixen. Des d’un ordinador no veus si 

fan una altra cosa al moment que se’ls explica 

la sessió de catequesis. 

La Missa familiar no és només per als de 1r i 2n curs que es preparen per la Comunió, 

ho és també pels de 3r i 4t que han de rebre el sagrament de la Confirmació. 

Normalment, aquests són els grans absents. 

La formació cristiana dels fills depèn, i no ens cansarem de repetir-ho, en gran part 

de la família. La resta, catequistes, sacerdots i comunitat no som res més que uns 

ajudants; mai, suplents dels pares. 

TEMARI DE VIDA CREIXENT 

Aquest proper dilluns, dia 11, si no fos perquè hem de saber guardar la legalitat que 

des del Departement de Salut ens demanen, tindríem la reunió presencial del mes el 

grup de Vida Creixent. Ja sabem que, de moment, això no és possible, hem de 

continuar fent-hi la reflexió a nivell personal. Ja sabem que no és el mateix llegir, 

reflexionar i escriure el què em diu el text i compartir-ho amb la resta del grup que 

trobar-nos i esperar que algú hi faci alguna aportació i si em veig amb cor hi dic 

alguna cosa. Ens cal saber fer aquest esforç personal ara i saber-lo compartir. 

Aquest dilluns tenim el tema 4 “Mi, aquest egoisme tan meu”. Podeu fer les 

vostres aportacions fins el dia 14 i farem una cloenda del que s’ha dit. 

INTENCIONS DE MISSES DEL 11 – 17 DE GENER 

 
Dilluns Inés Sánchez Garcia, religiosa 

Dimarts Intenció particular 

Dimecres Intenció particular 

Diumenge Coloma Ribera 


