
Senyor, abans d´entrar enmig de tant enrenou 
i soroll del cap d´any, voldria aquesta tarda tro-
bar-me amb tu amb calma.
Són poques les vegades que ho faig. En realitat 
ja no sé molt bé si crec en Tu. Han passat tantes 
coses en aquests anys. Ha canviat tant la vida. 
He envellit també per dintre. Voldria estar més 
viu i proper, però em costa. Tot em resulta difícil. 
Sento el desgast de la vida. Per fora tot sembla 
funcionar bé: el treball, la família, els fi lls. Qual-
sevol em tindria enveja. Però jo no em sento bé.

Aquesta nit començarem un any nou, però jo sé 
que tot seguirà igual. Els mateixos problemes, 
les mateixes preocupacions, els mateixos tre-
balls. I així fi ns quan?

Com m’agradaria renovar la vida des de dins. Però 
a la meva edat no sé si puc esperar grans canvis.

 Per una altra part, Tu saps que em deixo arros-
segar per l’agitació del dia a dia. Tal vegada per 
això no trobo temps per estar amb Tu. Tu estàs 
dintre de mi i jo camino fora de mi mateix. Tu 
estàs en mi i jo camino perdut en mil coses que 
em distancien de Tu.

Senyor, grava en el meu cor que Tu no pots sentir 
per a mi altra cosa que no sigui amor i tendresa. 
Recorda’m des de dintre que Tu m´acceptes tal 
com sóc, amb la meva mediocritat i les meves 
mancances.

Senyor, la vida va passant i penso que el meu 
gran pecat es de no acabar de creure en Tu i en 
el teu amor. Per això aquesta nit demano sola-
ment que despertis en mi la fe sufi cient per creu-
re que Tu estàs a prop i m´acompanyes.
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AVUI PARLEM DE...

PREGÀRIA PER LA NIT DE CAP D’ANY
Mn. Joan Nadal

He trobat aquesta refl exió a manera de pregària que m’ha semblat prou adient per encetar aquest 
nou any. No he pogut esbrinar qui n’és l’autor, però penso que ens pot fer bé. Aprofi to per desit-
jar-vos una fe ferma que us ajudi a afrontar les adversitats i a donar gràcies pels dons rebuts.
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Trobareu Maria i Josep amb el nen a la menjadora.
Lc. 2,16-21

CULTES

SOLEMNITAT DE SANTA MARIA, MARE DE 
DÉU. Missa de vigília, dissabte a les 8 del ves-
pre. Diumenge, missa a 2/4 de 10 del matí, 11 
en castellà, 12 del migdia i 8 del vespre.

HORARI DE LA MISSA ELS DIES FEINERS. 
Cada dia a les 8 del vespre.

PREGÀRIA AMB CANTS DE TAIZÉ. Cada di-
mecres a 2/4 de 9 del vespre.

PREGÀRIA FAMILIAR AMB ELS MÉS ME-
NUTS (0-7). Cada tercer dissabte de mes, de 
setembre a maig, a 2/4 de 6 de la tarda, pregà-
ria familiar amb els més petits.

INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

EPIFANIA. Divendres dia 6 de gener, les misses 
seguiran el mateix horari dels diumenges. Missa 
de vigília a les 8 del vespre.

PARAULA I VIDA. Ja està a la venda el llibre 
Paraula i Vida, amb tots els evangelis de l’any 
2023. Preu 4€.

CALENDARI 2023. Les persones que desitgeu 
comprar el calendari 2023 amb imatges anti-
gues de la nostra parròquia podeu fer-ho al des-
patx parroquial al preu de 10 euros.

AGENDA LLATINOAMERICANA. Si algú està 
interessat en comprar-ne alguna la podrà ad-
quirir al despatx parroquial al preu de 10 euros.


