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Ja ve Nadal!                         
     Editorial

"Un home només té dret a mirar a un altre cap avall,
quan ha d’ajudar-lo a aixecar-se"             Gabriel García Márquez
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Amb aquesta expressió, molts de nosaltres 
anunciem amb alegria a qui ens envolta (fills, néts, 
pares , familiars, amics, etc.) que arriba l’època 
fantàstica,  on tots intentem ser una mica més 
feliços. Si ens fixem, any rere any, fa la impressió 
que el Nadal arriba cada vegada més aviat. Pels que 
som una mica grans, el Nadal començava per Santa 
Llúcia, el muntatge de les paradetes de la fira, que 
porta el seu nom, donava pas a les festes. A les 
nostres llars, el pessebre, l’arbre o el tió, presidien 
el racó més important de la casa i els més petits 
omplien d’il!lusió les seves cares, amb tota la màgia 
que envolten aquests petits símbols.

Des de fa uns anys enrere, ens trobem amb nous 
anunciadors del Nadal; primer va ser el “Corte 
Inglés” que ens anunciava que ja era Nadal, quan 
canviava els aparadors i decorava les seves façanes; 
o els anuncis de la TV carregats d’informacions 
sobre els caves, els torrons, les joguines, les 

colònies, etc. De fa poc són els 
ajuntaments, amb la cerimònia 
d’encesa dels llums que decoren 
pobles i ciutats. Podem comprovar 
que hem passat d’anunciar que ja 
ve Nadal, a mitjans de desembre, a 
anunciar-ho a finals de novembre.

Però no siguem negatius, no ens 
d e c a n t e m p e r l a q ü e s t i ó 
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“Quan hi ha una tempesta els ocellets s’amaguen,
però les aligues volen més alt”      Mahatma Gandhi 

materialista i lucrativa de les festes. Mirem-nos-ho 
per la part positiva. Si el Nadal dura més, tindrem 
més temps per a ser bones persones. Tots, cristians i 
ateus, estem convençuts que aquestes festes ens fan 
ser més amables, més tendres..., en general estem 
més oberts a estimar. Hi ha una frase que es diu molt 
aquests dies o es desitja molt: “Que Nadal sigui tot 
l’any  en els nostres cors”. Doncs millor, com més 
duri més feliços serem i no ens preocupem perquè el 
materialisme ens prengui l’essència del Nadal, 
nosaltres a la nostra, seguirem celebrant el 
naixement del nen Jesús, seguirem intentant 
transmetre el seu amor a qui ens envolta i si per 
demostrar-ho hem de fer un regalet a la persona 
estimada, ens pujarem al tren del consumisme. El 
sentit comú ja ens farà baixar quan convingui.

Estimats, em sento privilegiat de tenir l'oportunitat 
de felicitar-vos el Nadal, de poder-me adreçar a tots 
vosaltres, des del butlletí de l'Associació. M’heu 
donat l'oportunitat de servir-vos i en aquesta ocasió 
us vull desitjar que sigueu feliços, amb la família, els 
amics, els companys, els germans salesians ... 
Només de nosaltres dependrà que l'amor de Déu 
arribi a tothom, en especial als infants i joves més 
necessitats, i si en algun moment ens sentim defallir, 
trobarem a D. Bosco i Mª Auxiliadora al nostre 
costat,  per donar-nos un cop de mà, no li fallem.

Bon Nadal!

Albert

Estimats, amb la Pau i 
l’Amor que es respira en 
aquest dies, us desitjo que 
passeu unes Bones Festes de 
Nadal i que l’any que ve 
sigui millor que aquest. Que 
ens hi ajudi la pregària a 
Jesús i la intercessió de M. 
Auxiliadora i D. Bosco.

 Albert Franch i Martínez

    Coordinador Provincial

! ! ! ! ! !
! !!!!!!!!Nadal 2014  
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♡ Notícies i més noticies
                               Des del centre de Martí Codolar

“Gastem diners que no tenim en coses que no necessitem,
per impresionar a gent a la que no l’importem.”   Will Smith

El dia 6 de juliol vàrem tenir l'última reunió del curs. 
Com va ser tot el dia, vam poder aprofitar per fer un 
repàs dels projectes personals i de grup, també per 
compartir el que faríem a l'estiu. Vàrem celebrar 
l'Eucaristia presidida per en Jordi Latorre, el  que ha 
estat "il capo di  grupo" durant molt temps. Amb ell hem 
compartit molts moments, reunions, Eucaristies, 
pregàries de grup i amb la comunitat, formació, sopars, 
pel!lícules, trobades de començament de curs a Malgrat i 
fins i tot el casament de la Núria i el Pere.
           
           Encara que al juliol li  vàrem dir personalment, 
també aquí li volem dir: “MOLTES GRÀCIES JORDI, 
tot aquest temps ens has demostrat, no amb paraules sinó 
amb fets, que estimes els SSCC i que preparaves els 
temes com qualsevol de nosaltres, per no dir molt millor. 
Per "culpa" nostra, has perdut hores de son, temps per 
fer altres coses...i mai t'has queixat. No has marxat molt 
lluny (Rocafort) i això ens permetrà continuar trobar-
nos de tant en tant, perquè encara que sembli mentida 
( jajaja ) t'enyorem, i com diu la cançó: és un adéu per 
un instant. Desitgem que continuïs donant testimoni  
com has fet fins ara, nosaltres pregarem perquè sigui 
així. Fins aviat!!!”

Com us comentàvem, en Jordi Latorre ha deixat el  nostre 
grup perquè ha anat a Rocafort. Ara ens acompanya en 
Juanjo Moré, fa molt temps que el coneixem i com està a 
la comunitat compartíem amb ell la pregària cada quinze 
dies; també degut als seus coneixements li havíem 
demanat més d'un cop que ens fes alguna xerrada, i la 
veritat (no és "peloteo"), va ser molt interessant. També 
volem aprofitar aquest article per donar-li  les gràcies per 
acceptar  aquesta tasca que, com dèiem abans, et traurà 
hores de son, però esperem que també sigui enriquidora

Benvingut, 
Juanjo

Moltes gràcies, 
Jordi
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♡ Vocació i vida del cooperador
                                  Des del centre de Meridiana

“No visquis perquè la teva presència es noti, sino perquè
la teva absencia es senti”                                     Bob Marley

És en aquest moment que ens hem de preguntar de manera ben personal:

-És la nostra vida de Salesià Cooperador atractiva per als joves?

-Portem a terme les nostres opcions de vida de manera valenta?

-Tenim com a opció preferencial els més pobres?

-Cuidem la nostra vida de pregària?

-Vivim els sagraments, especialment l'eucaristia com un moment de comunió amb Déu i amb els 
germans?

Queden molt  lluny els temps en 
què a cada centre hi havia un grup 
que s'iniciava en el coneixement de 
la vocació del Salesià Cooperador.

Eren grups de gent de 16, 18 o 20 
anys, entusiasmats amb la figura de 
Don Bosco, amb ganes d'unir-se al 
s e u p r o j e c t e d e p e r v i d a . 
Ca tequ i s t e s , pa res d ' a lumnes d'escoles,  
animadors de grups de fe, monitors de lleure en els 
nostres centres d'esplai. Alguns d'ells van anar triant 
en el seu camí altres opcions diferents i d'altres han 
acabat escollint aquest carisma salesià com a vocació 
de vida laïcal.

Podem pensar que els temps han canviat, que els 
aspectes vocacionals tenen un període de crisi... És 
fàcil culpar a la crisi de tot el que ens passa, però 
potser ha arribat el moment -com en totes les 

empreses que no han hagut de 
tancar- de reinventar la nostra 
vocació. No es t racta de 
descobrir massa res de nou, però 
sí de veure com respondrem a la 
Crida en majúscules que Déu 
ens fa en aquests moments en 
què se'ns demana més gran 
compromís que mai.

Déu ens crida a través de la Paraula, de l'Evangeli, a 
través dels esdeveniments, de la vida,  però sobretot 
a través de les persones i del seu testimoniatge. Tots 
tenim en el nostre camí de fe alguna persona /o 
persones que ens han marcat i ens han ajudat a tirar 
endavant en la nostra opció cristiana i salesiana.

Per això hem d'assumir la responsabilitat  que ens 
pertoca en el naixement, o  desvetllar de noves 
vocacions en els nostres àmbits.

Aprofitem també per a donar una bona notícia: ha 
nascut un grup que comença a conèixer la vocació 
del Salesià Cooperador. És un grup interinspectorial 
que el formen persones arrelades a diferent centres 
amb una gran vàlua i amb tasques importants dins 
l'obra salesiana.

En Xavi Iglesias i la Yolanda Otal són els que estan 
animant aquest grup que es reuneix de manera 

quinzenal els dilluns a la parròquia de la Meridiana i 
els seus components són: Cèlia, Manu, Miriam, 
Julito, Marta, Toni, Javi i Marta.

Que no els falti el nostre testimoni i el  nostre 
recolzament.

Montse Vilaplana

Salesians Cooperadors Meridiana
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“Les coses no es diuen, es fan, perquè al fer-se es diuen soles.”    Woody Allen

A Badalona vam iniciar una aventura vocacional al mes de 
març de 2013. El Consell Local va elaborar una llista de 
persones dels diferents àmbits de la nostra obra. Persones amb 
una clara vivència cristiana i sensibilitat salesiana. L’interès 
era despertar la vocació del salesià cooperador a Badalona. 
Entre aquestes persones hi havia professors de l’escola, mares 
d’alumnes i altres integrants de la comunitat cristiana. Tot 
plegat 8 persones amb un clar perfil de maduresa i estabilitat 
personals. Amb l’animació de dos matrimonis de sscc i un 
consiliari vam començar a fer camí. Les primeres reunions van 
ser de coneixement mutu (qui som, què fem, com vivim la 
nostra fe, com la celebrem, com preguem...). 

El grup ha anat fent camí. Quan acabi el segon trimestre 
portarem dos anys. Ara som 7 els aspirants més el consiliari i 
dos cooperadors que animen el grup.

Organitzem la nostra programació trimestral amb temàtiques 
d’església, de Don Bosco i de la vocació del SSCC, 
acompanyat de moments de pregària i de celebració. 
Actualment estem entrant en la dinàmica de la formació dels 
aspirants amb les temàtiques establertes per l’Associació.

Aquest curs el grup ha començat a participar en les activitats 
del centre local. El recés d’advent ha estat la primera i ho faran 
a les diferents trobades lúdiques i formatives del curs.

Els animadors ens hem adonat que algunes vegades els sscc no 
som capaços de transmetre en què consisteix la nostra vocació, 
tot i ser propers a les persones de les nostres comunitats. Hi ha 
qui pensa que som un grup molt tancat, poc accessible, que 
exigim aportacions econòmiques importants als membres de 
l’Associació i que és imprescindible fer moltes activitats 
pastorals durant la setmana per ser sscc. Res més allunyat de la 
realitat. Però quan aquesta és la percepció que es té des de 
fora, crec que alguna cosa haurem de fer.

Per la resta, estem molt contents de la marxa del grup. 
Confiem en ser capaços de mantenir encesa aquesta flama 
durant molt de temps. 

Déu farà la resta.

Aventura a Badalona
                                    Des del centre de Badalona
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Llars don Bosco

!Presentación de la pareja coordinadora
                                                       Desde Coordinació

“No hem d’apagar la llum de l’altre perque pugui brillar la nostra”                                      
Gandhi.

Hola a todos l@s hogareñ@s, somos María del 
Prado Ibarrola y  Manuel J. García, la nueva 
pareja Coordinadora de la Comisión Hogares 
Don Bosco y  nos presentamos a todos vosotros, 
brevemente, cargados de ilusión y  ganas de 
aportar aunque conscientes de que el ejemplo de 
dedicación de Yolanda y Jordi y  en su momento 
de Nuri y Joan nos pone el listón muy alto.

Tanto a nivel de pareja como individualmente 
estamos vinculados a salesianos y  salesianas 
desde hace varias décadas, puede que desde el 
mismo momento en que nuestros hijos entraron 
en el colegio de Sabadell para cursar Infantil, se 
nos abrió un mundo nuevo que nos cautivó 
inmediatamente. Desde entonces lo hemos 
probado casi todo, juntos o por separado, tanto en 
Cáritas como haciendo catequesis, o formado 
parte del APA donde estábamos al frente de la 
vocalía de Formación y  con ello de la Escuela de 
Familias. Estamos integrados en Hogares Don 
Bosco desde 1998, prácticamente desde su 
fundación a nivel local, y  ya hemos formado 
parte de su Comisión Inspectorial con 
anterioridad en la función de secretarios.

Tal como lo vemos, formar parte de este 
movimiento es para nosotros una estación 
vocacional en nuestra ruta como cristianos y 
como salesianos, de la que nos sentimos muy 
orgullosos, y compartimos plenamente los 
principios esenciales de su ideario familiar.

Nuestro nombramiento dentro de la Comisión 
persigue estrechar los lazos con nuestra 

asociación hermana de Salesianos Cooperadores - 
donde Hogares tiene su origen - a fin de 
establecer cauces que nos permitan un adecuado 
desarrollo en la nueva política de la Familia 
Salesiana sobre pastoral familiar. A ello nos 
dedicaremos en la medida de nuestros 
conocimientos, para lo cual os pedimos a todos 
vuestra ayuda, vuestra comprensión y vuestras 
oraciones.    

Finalmente queremos agradecer a todos los 
miembros de la Comisión su confianza y su 
esfuerzo de años, mencionando especialmente a 
nuestra nueva adquisición para la secretaría: el 
matrimonio formado por María Infantes y  David 
Porras. A ellos y  a Pili Pérez, Andreu Ibarz, 
Carolina García, Rafa Femenias, Josep Escofet, 
Mercè Serrablo, Montserrat Domènech, Ángel 
Cabello y  por supuesto a Anabel Benito y  Chema 
Moreno, nuestro respeto y nuestro cariño.

       

María y Manolo
       Sabadell, septiembre de 2014
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Trobada anual de Llars Don Bosco                  Vida d’Associació            ♡

“La pau comença amb un somriure”                Mare Teresa

El dia 19 d’octubre tingué lloc la trobada anual de Llars Don 
Bosco.

“Reptes Pastorals de la Família” va ser el tema al voltant del qual 
es va desenvolupar la jornada, posant de manifest  la importància 
per al nostre moviment format especialment de famílies que viuen 
avui unes realitats força allunyades dels principis que ens 
inculcaven els nostres pares.

La jornada va començar amb l’acollida a càrrec dels grups de 
Badalona en obsequiar-nos amb unes “exquisideses” per esmorzar, 
amb aquella simpatia i esperit de servei a què ens tenen 
acostumats. 

Ja reagrupats a la sala de conferències, el grup de Sant Boi ens va 
oferir un primer tast d’aliment espiritual amb una pregària 
dedicada a la família, que ens introdueix en el tema del dia;  i en  
obsequiar-nos amb una estampa de la Família de Nazaret ens 
diuen, no sabem si directa o indirectament, quin ha de ser el model 
de família que hem de procurar seguir.

El Manolo i la Mª del Prado es van estrenar com a Matrimoni 
Coordinador de les Llars Don Bosco. El Manolo es va dirigir a 
l’Assemblea per alliçonar-nos de com i quan s’havia d’aplaudir en 
una trobada de Llars. Va estar molt simpàtic. Al final ens va dir que 
ho havíem fet molt bé i que apreníem molt de pressa.

A continuació, l’Andreu Ibarz amb el seu mestratge, ens va fer una 
introducció als temes de formació previstos per la jornada del matí 
amb dues ponències. La primera:  “El context eclesial: expectatives 
del Sínode dels bisbes” a càrrec del pare Josep Mascaró (SDB).

No cal dir que en Josep ens va fer una amena i entenedora 
exposició de tot el funcionament del Sínode, aprofundint molt 
especialment en les intencions i finalitats que el Sant Pare amb la 
seva visió oberta i realista, va voler obtenir recavant una 
informació de totes les diòcesis del món cristià, a fi de poder parlar 
de la veritable  i variada realitat de la família en el món d’avui.

Vam acabar aquesta primera ponència donant gràcies al Pare que 
per mitjà de l’Esperit Sant ens envià el Papa Francesc tan especial i 
proper i que tant de bé està fent a la nostra Església.
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“La inspiració existeix, però ha de trobar-te treballant”         Picasso.

La segona ponència, a càrrec d’en Jaume Bernadet, es 
desenvolupà en base al document:  “Marc de referència per a la 
pastoral familiar salesiana” que en el transcurs dels últims quatre 
anys, salesians, salesianes i salesians cooperadors i a iniciativa 
d’aquests últims han estat elaborant i que ja s’ha presentat a 
diferents equips de pastoral familiar, valorant-lo tots molt 
positivament per la seva claredat i eficàcia.

Per acabar la jornada del matí, l’Andreu ens va fer una exposició 
dels resultats de l’enquesta que els matrimonis dels diferents grups 
vam realitzar per conèixer la realitat sobre la possible formació de 
nous grups i com convocar-los, una qüestió que avui en el nostre 
moviment no tenim gaire clar com afrontar-lo.

I de la sala de conferències directament al menjador, la taula 
parada, tot a punt, donem gràcies a Déu pels aliments que ens 
concedeix amb la benedicció de taula preparada pel grup  “El 
Brull” amb una imatge molt suggerent: “No pots consumir més 
enllà de la teva gana. L’altra meitat del pa pertany a un altre”.

El dinar esplèndid, a l’alçada que els grups de Badalona ens tenen 
acostumats, això sí, una mica estrets, però amb una atenció i un 
servei de professionals que, tot i l’estretor, ens van fer sentir 
còmodes al veure amb quina il!lusió i estimació estava tot 
preparat. Les postres molt dolces i per acabar d’ensucrar-les el 
director de la comunitat dels SDB ens va obsequiar amb un 
preciós rellotge de taula record del Bicentenari del naixement de 
D. Bosco, que de ben segur tots col!locarem en lloc preferent.

Després d’acompanyar-nos durant tot el dia, cosa que volem agrair 
molt especialment, el Delegat Inspectorial, Joan Lluis Playà, va 
presidir una emotiva Eucaristia i molt animada musicalment.  El 
colofó d’una jornada d’aquestes que et fan sentir església i que 
tornes a la vida diària conscient de la joia de ser cristià.

Salva i M. Àngela
Matrimoni Llars Don Bosco
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Barcelona Magic Line 2015                                 Vida d’Associació            ♡

“La diferència entre estupidesa i genialitat és que
la genialitat té els seus límits”             Albert Einstein.

UN EQUIP DE LLARS DON BOSCO PARTICIPA EN LA 
BARCELONA MAGIC LINE 2015 ORGANITZADA PER L’OBRA 

SOCIAL DE SANT JOAN DE DÉU

Després de l’experiència de l’any passat  el nostre grup de Llars don Bosco -Meridiana- torna a 
participar en la Barcelona Magic Line 2015  http://barcelonamagicline.org/
Es tracta d'una activitat -1 de març de 2015- molt adient per a famílies i grups  
amb caràcter solidari, cívic i esportiu organitzat per l'Obra Social dels Germans de Sant Joan de 
Déu. 
Enguany ens hem proposat tres reptes: 
 
 - El solidari: recaptar 750 euros per als projectes de Sant Joan de Déu. Tots els diners 
 van destinats directament als projectes que s’expliquen al web. 
 - L'esportiu: 40 quilòmetres.
 - Fer xarxa: Obrir-nos i acollir altres membres dels equips de Llars don Bosco, així com 
 motivar el suport solidari per part de tot el moviment.

Durant el 2014 els nostres reptes van ser 30 Km i 500 euros, i gràcies a la col!laboració de molta 
gent tots els objectius van ser assolits. L’Obra Sant Joan de Déu ens explica què han fet amb tots 
els diners en aquest indret:
http://www.barcelonamagicline.org/files/froala/
0fc202bbaf7750f87505ee8440bb1ab2b0489283.pdf
 

Busquem complicitats i protagonistes! JUNTS!
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“L’amor no necessita ser entès, tant sols necessita ser demostrat”   Paulo Coelho.

Mitjançant la pàgina http://www.barcelonamagicline.org/ca/equip/33 trobareu la referència de 
l’equip. Us demanem el vostre granet de sorra per aconseguir -i si  podem, superar- el 
repte solidari. Aquest serà un gran regal nadalenc!!
Simplement amb una petita aportació econòmica.  El sistema per realitzar el donatiu és molt fàcil i 
va directament als projectes. Si s’arriba a la quantitat mínima tothom pot seguir col!laborant.  

Si algú vol participar a la caminada cal que es posi en contacte amb l’Andreu Ibarz 
andreu.ibarz@gmail.com. Atenció, els grups tenen un nombre màxim de participants, així com 
la caminada en general, per la qual cosa notifiqueu ràpidament si voleu formar per d’aquest 
equip (abans de l’1 de febrer).

Gràcies per la vostra generositat i solidaritat.

Una forta abraçada!
Grup de Llars don Bosco de Meridiana
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Las cuatro velas

“Els contes de l’Àngel”         !

“No només ensenyis als teus fills a llegir .... ensenya’ls
a qüestionar el que llegeixen”                      George Carlin.

Cuatro velas se quemaban lentamente. En el ambiente había tal silencio que se podía oír el 

diálogo que mantenían: 

La primera dijo: " Yo soy la paz! Pero las personas no consiguen mantenerme, creo que me 

apagaré pronto." Y poco a poco fue disminuyendo su fuego hasta que su llama desapareció 

totalmente.

Dijo la segunda: " Yo soy la fe! Lamentablemente a los hombres les parezco superflua. Las 

personas no quieren saber de mí. Para ellos no tiene sentido que permanezca encendida." Y 

cuando terminó de hablar, la brisa del pesimismo pasó suavemente sobre ella y la apagó. 

Rápida y triste la tercera vela se manifestó diciendo: " Yo soy el amor! No tengo fuerzas para 

seguir encendida. Las personas me dejan a un lado y no comprenden mi importancia. Se olvidan 

hasta de aquellos que están muy cerca y les aman." Y sin esperar más, se apagó. 

De repente... entró un niño y vio las tres velas apagadas. "Pero, ¿qué es esto? - dijo angustiado- 

Deberían estar encendidas hasta el final." Al decir esto comenzó a llorar. 

Entonces, la cuarta vela dijo al niño: 

- No tengas miedo, mientras yo tenga fuego podremos encender - Con los ojos brillantes, el niño 

agarró la vela de la esperanza que todavía ardía... y encendió las demás. 

Que la esperanza nunca se apague dentro de nosotros; y que cada uno de nosotros, 

sepamos ser la herramienta que el mundo necesita para ayudar a encender la esperanza, la 

fe, la paz y el amor, en el corazón de todos los que viven a oscuras! 

NO NOS ATREVEMOS A MUCHAS COSAS PORQUE SON DIFÍCILES, PERO SON 
DIFÍCILES PORQUE NO NOS ATREVEMOS A HACERLAS" (Séneca)

fe
pa

z
am
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pe
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a
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Papa Francesc
           Ens parla ....

“No és el més fort ni el més inteligent el que sobreviu, sino aquell 
que més d’adapta als canvis ”                                          Charles Darwin.

"La Navidad suele ser una fiesta ruidosa: nos 
vendria bien un poco de silencio, para oir la 
voz del Amor."

“Navidad eres tú, cuando decides nacer de 
nuevo cada día y dejar entrar a Dios en tu 
alma.”

“El pino de Navidad eres tú, cuando resistes 
vigoroso a los vientos y  dificultades de la 
vida.”

“Los adornos de Navidad eres tú, cuando tus 
virtudes son colores que adornan tu vida.”

“La campana de Navidad eres tú, cuando 
llamas, congregas y buscas unir.”

“Eres también luz de Navidad, cuando 
iluminas con tu vida el camino de los demás 
con la bondad, la paciencia, alegría y la 
generosidad.”

“Los ángeles de Navidad eres tú, cuando 
cantas al mundo un mensaje de paz, de justicia 
y de amor.”

“La estrella de Navidad eres tú, cuando 
conduces a alguien al encuentro con el Señor.”

“Eres también los reyes Magos, cuando das lo 
mejor que tienes sin importar a quien.”

“La música de Navidad eres tú cuando 
conquistas la armonía dentro de ti.”

“El regalo de Navidad eres tú, cuando eres de 
verdad amigo y hermano de todo ser humano.”

“La tarjeta de Navidad eres tú, cuando la 
bondad está escrita en tus manos.”

“La felicitación de Navidad eres tú, cuando 
perdonas y reestableces la paz, aun cuando 
sufras.”
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♧ Esdeveniments familiars

Des de  la publicació de l’últim butlletí s’han donat els 
següents esdeveniments:

Han nascut:
- La Núria, filla de l’Amparo Castelló del centre de 

Sant Boi  ( 28 maig 2014)
- El Mateu, fill de la Rosalyn Dominguez SSCC i el 

Carles Folch del centre de Sabadell  ( 21 juliol 
2014)

- La Vega, filla del Javier Machuca SSCC del Centre 
d’Osca ( 25 desembre 2014)

Ens han deixat per anar a la casa del Pare:
- Don Jesús Idoate Gorriz SDB  ( 5 setembre 2014).
- Sor Teresa Ducet FMA  ( 13 setembre 2014)
- Sor Enriqueta Ducet FMA  ( 20 setembre 2014)
- Don Jesús Mairal Lopez SDB  ( 14 desembre 2014) 
- Sor Dolors Aráiz FMA   ( 16 desembre 2014)

Preguem per ells.

“La cena de Navidad eres tú, cuando sacias de 
pan y de esperanza al pobre que está a tu lado.”

“Tú eres, sí, la noche de Navidad, cuando 
humilde y  consciente, recibes en el silencio de la 
noche al Salvador del mundo sin ruidos ni 
grandes celebraciones.

“Tú eres sonrisa  de confianza y de ternura, en la 
paz interior de una Navidad perenne que 
establece el Reino dentro de ti.”

“Una muy Feliz Navidad para todos los que 
se parecen a la Navidad.”

“No medeixis la teva riquesa pels diners que tens, medeix-la per 
aquelles coses que no canviaries per diners”                 Paulo Coelho.


