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LA FAMÍLIA ,
FONT DE VIDA HUMANA I DE VIDA CRISTIANA
El designi providencial de Déu Creador és el donar-nos la vida i el de fer-la
créixer a través de la “família”, esdevenint, així mateix, la família l’àmbit on
aprenem a viure i a practicar la nostra vida essencialment comunitària, en la
seva doble dimensió humana i cristiana. La família, podríem dir, és el millor
bressol i l’escola superior de la nostra vida, sigui la personal, sigui la
comunitària o social, sigui la temporal, sigui la de fe. El gran “poble de Déu”
sorgeix d’una família i d’una família de fe, d’Abraham, de Sara i d’Isaac (primera
lectura). Aquesta família és per a nosaltres un exemple de fe, vàlida tant per la
nostra dimensió humana com cristiana (segona lectura). Josep, Maria i Jesús en
són el nostre millor exemple en la doble dimensió esmentada (evangeli).
¡JESÚS, MARIA I JOSEP, FEU LES NOSTRES FAMÍLIES COM LA VOSTRA!
FELIÇ ANY NOU! EN FAMÍLIA I PER SEMPRE!
SOLEMNITAT DE SANTA MARIA I ANY NOU
Les misses de cap d’any, seran com als diumenges i festius, tant en el dia com
en la vigília.
TROBADA FESTIVA DELS RESPONSABLES DE PASTORAL JUVENIL DE
L’ARXIPRESTAT: Serà dilluns, a les 21’00, a la rectoria de Piera.
SORTIDA DEL GRUP DE 1er. CURS DE CONFIRMACIÓ: Dimarts, durant el
matí a la catedral de Sant Feliu, i a la tarda trobada a la rectoria de Piera.
MISSES
Dissabte, 27 de desembre: Pius Garcia; germans Sala- Percerisas; esposos
Anton i Maria; Pere Solà; Juan Antonio Garcia Herrerias.
Diumenge, 28 de desembre: Pere Carcasona
Dijous, 1 de gener: Josep Valls Montserrat.
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