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Jesús, Maria i Josep 
Et donem gràcies, Pare, 
per Jesús, el teu Fill, el nostre germà, 
perquè es va fer com un de nosaltres. 
Es va fer gran a l’interior d’una família, 
i va dir «pare i mare» a Josep i Maria: 
ells li van ensenyar els camins de la vida 
i el van educar en el teu amor i en llibertat. 
D’ells va aprendre que fer la teva voluntat 
és estimar els altres com a germans, 
i voler servir més que no pas ser servit. 
Et demanem, Pare, per les nostres famílies: 
que per l’amor confiat entre els seus membres, 
pel servei mutu entre esposos i fills 
i per l’atenció especial al qui més ho necessita 
siguin per a tots una escola de vida evangèlica. 
Units a tots els germans i germanes del món 
i també en el nom del teu fill Jesús, 
amb cor sincer te’n donem gràcies per sempre. Amén. 
Lectura de l’evangeli segons sant Lluc: Els pares de Jesús ana 

ven cada any a Jerusalem amb la peregrinació de Pasqua. Quan 
ell tenia dotze anys, pujaren a celebrar les festes 
com era costum i, passats els dies, quan tothom 
se'n tornava, el noi es quedà a Jerusalem sense 
que els seus pares se n'adonessin. Pensant que 
anava amb altres de la caravana, feren la pri-
mera jornada de camí. Al vespre el buscaven en-
tre els parents i coneguts i no el trobaren. L'en-
demà se'n tornaren a Jerusalem, a buscar-lo. 
El tercer dia el trobaren al temple, assegut entre 
els mestres de la Llei, escoltant-lo i fent-los pre-
guntes. Tots els qui el sentien estaven merave-
llats de la seva intel·ligència i de les seves respos-
tes. Els seus pares quedaren sorpresos de veure'l 
allà, i la seva mare li digué: «Fill, ¿per què t'has 
portat així amb nosaltres? El teu pare i jo et bus-

càvem amb ànsia». Ell els digué: «¿Per què em buscàveu? ¿No sabíeu que jo 
només podia ser a casa del meu Pare?» Ells no comprengueren aquesta res-
posta. 
Després baixà amb ells a Natzaret i vivia sotmès a ells. La seva mare conser-
vava tots aquests records en el seu cor. A mesura que Jesús creixia, avançava 
en enteniment i es guanyava el favor de Déu i dels homes.  [Lc 2,41-52]  



 

Salm responsorial 127 
R/ Feliços els fidels del Senyor, que viuen seguint els seus camins. 
Feliç tu, fidel del Senyor, / que vius seguint els seus camins. / Menjaràs 
del fruit del teu treball, / seràs feliç i tindràs sort. R. 
La teva esposa fruitarà com una parra, / dins la intimitat de casa teva; / 
veuràs els fills com plançons d'olivera / al voltant de la taula. R. 
És així com els fidels del Senyor / seran beneïts. / Que el Senyor et 
beneeixi des de Sió. / Que tota la vida puguis veure prosperar Jerusalem. 
R. 

L’EVANGELI PER A AVUI: Pautes per a educar en la fe en família 
No descuidar la pròpia responsabilitat 
És molt el que es pot fer. En primer lloc, preocupar-se que el fill rebi una educació 
religiosa a l’escola i prengui part en la catequesi parroquial. Després, seguir de prop 
aquesta educació que està rebent fora de la llar, conèixer-la i col·laborar des de casa 
donant suport i estimulant el fill. A la llar, actuar sense complexos, sense amagar o 
dissimular la pròpia fe. Això és important per als fills. 
La nostra conducta transmet una imatge de Déu 
A través de la seva conducta, sense adonar-se’n, transmeten una imatge de Déu als 
seus fills. L’experiència d’uns pares autoritaris i controladors va transmetent la imatge 
d’un Déu legislador, jutge vigilant i castigador. L’experiència d’uns pares despreocu-
pats i permissius, aliens als fills, va transmetent la sensació d’un Déu indiferent envers 
tot allò que és nostre, un Déu com inexistent. Però si els fills viuen amb els pares una 
relació de confiança, comunicació i comprensió, la imatge d’un Déu Pare es va interi-
oritzant d’una manera positiva i enriquidora en les seves consciències. 
En l’educació en la fe, l’exemple és decisiu 
Que els fills puguin trobar a casa seva «models d’identificació», que no els sigui difícil 
saber com qui haurien de comportar-se per viure la seva fe de manera sana, joiosa i 
responsable. Només des d’una vida coherent amb la fe es pot parlar als fills amb 
autoritat. Aquest testimoni de vida cristiana és particularment important en el mo-
ment en què els fills, ja adolescents o joves, van trobant en el seu món altres models 
d’identificació i altres claus per entendre i viure la vida. 
No totes les actuacions dels pares garanteixen una educació sana de la fe 
No n’hi ha prou, per exemple, de crear hàbits de qualsevol manera, repetir gestos 
mecànicament, obligar a certes conductes, imposar la imitació… Només s’interio-
ritza el que s’experimenta com a bo. S’aprèn a creure en Déu quan, a la nostra ma-
nera, tenim l’experiència d’un Déu bo. La fe s’aprèn vivint-la joiosament. Per això 
eduquen en una fe sana els pares que viuen la seva fe compartint-la joiosament amb 
els seus fills.  [J. A. PAGOLA]  



 

Els claretians estan d’aniversari... i el barri també! [04] 
Vèiem la setmana passada que la parcel·lació que es va fer del Camp d’En Grassot 
va ser un èxit, fins al punt que aquell mateix any (1866) es van signar contractes de 
més de 60 parcel·les. No té res d’estrany, doncs, que cinc anys més tard es comencés 
sentir la necessitat d’una escola.  
I sembla que se’n va parlar tan bon punt els nens de la Maternitat i les seves cuida-
dores, un cop superat el perill de la pesta groga, van deixar lliure l’edifici de la Casa 
Missió. A finals de juny hi va haver per part dels claretians un detall molt significatiu: 
va ser destinat a la casa de Gràcia un claretià que havia demostrat una vocació edu-
cadora i unes qualitats pedagògiques a tota prova. Es tracta del P. Josep Macià Artús. 
Resulta que durant la Revolució del 68 es va haver de refugiar a la seva casa pairal, 
a Anglesola (l’Urgell): allí hi va organitzar –amb un gran èxit de participació– cursos 
de gramàtica, llatí... i fins i tot de filosofia per a joves. Ho duia a la sang... 
El P. Macià es moria de ganes de fer de mestre i el naixent barri de Gràcia necessitava 
escola: l’entesa va ser fàcil. Per començar, es van destinar a escola els baixos d’una 
ala de la casa. El P. Macià amb un ajudant –el P. Vilar– en van ser els primers mestres. 
Per cert, diuen les cròniques que el P. Macià va ser molt popular i molt apreciat entre 
la gent del barri, fins al punt que li deien, familiarment, el «Doctor Macià». 
El primer curs (1871-1872) va transcórrer sense problemes especials. Però no pas el 
segon curs, 1872-1873: el mes de febrer del 73 es va proclamar la Primera República 
(amb places i carrers dedicats a Gràcia: Pi i Margall ens la recorda...), alhora que es 
desfermava una nova onada anticlerical. Al P. Macià i al P. Vilar, que l’ajudava, no 
els va quedar més remei que tancar la seva incipient escola. Tres mesos més tard, 
els superiors destinaven el P. Macià a Alger, la capital d'Algèria. 
Al cap de dos anys, però, el P. Macià tornava a Barcelona, i es feia càrrec, altra vegada, 
de l’escola que havia iniciat i dirigit amb tanta estimació i amb tant d’encert. ❏ 

ENLLAÇ SOLIDARI dona les gràcies i felicita als col·laboradors 
Com a felicitació de Nadal, Enllaç Solidari, la ONG solidària dels Claretians, ens fa 
arribar a tots els col·laboradors el seu agraïment més sincer per l’ajuda rebuda al 
llarg de tot l’any, gràcies a la qual: 

• S’ha pogut ajudar els Claretians del Camerun a proveir d’aigua potable la 
població de la Parròquia St. Charles Lwanga, a la perifèria de Yaoundé.  

• Hem començat la col·laboració amb els Claretians de Filipines que promo-
uen l’educació d’infants i joves indígenes de l’illa de Mindanao.  

• I, a través dels apadrinaments, s’ha pogut mantenir l’aportació mensual 
per a alimentació d’uns 230 infants en perill de malnutrició a São Miguel 
do Guaporé i Seringueiras (Brasil).  

«En tot això –acaba dient Enllaç Solidari– hem mirat de fer possible la paraula de 
Jesús: “Jo he vingut perquè tots tinguin vida, i en tinguin a desdir” (Jn 10,10). Gràcies 
i bon Nadal! Ben cordialment, Josep Roca, cmf.» ❏ 



 

HORARI DE LES CELEBRACIONS  
 

Els dies 25, 31 i 1 de gener NO HI HAURÀ MISSA DE VIGÍLIA a Sant Tomàs 

 
 

 

 

 

ENS HA NASCUT  
EL CRIST, 
VENIU ADOREM-LO! 
A totes i tots,  
des del full de Xarxa 
us desitgem: 
Bones i Santes Festes! 
¡Feliz Navidad! 

 

Parròquia del Cor de Maria: P. Claret, 45-47 - 08025 / Tel. 93 458 60 76 
Parròquia de Sant Tomàs d’Aquino: Despatx: Passatge Alió 8 / Tel. 93 457 06 81 
Comunitat dels Claretians: 93 476 68 34. // Mòbil parroquial: 609 23 47 67 

 
Cor de Maria Sant Tomàs 

25, dissabte 
NADAL 

11:45 
13:00 (Castellano) 
20:00 

10:00 (Castellano) 
11:30 

26, diumenge  
Sagrada Familia 

11:45 
13:00 (Castellano) 
20:00 

10:00 (Castellano) 
11:30 

01/01/2022, dissabte 
Santa Maria,  
Mare de Déu  

11:45 
13:00 (Castellano) 
20:00 

10:00 (Castellano) 
11:30 

2, diumenge 
Diumenge II 
de Nadal 

11:45 
13:00 (Castellano) 
20:00 

10:00 (Castellano) 
11:30 
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