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BASE DE DADES DE LA GERMANDAT 

Recordeu actualitzar els canvis de dades personals (sobretot adreces, 
correu electrònic, i dades bancàries) comunicant-les a la 
Germandat a través del nou correu: natza-
rens@gmail.com o bé trucant directament als telèfons 
616897631 // 682597126. Al mateix correu electrònic 
podeu fer-nos arribar qualsevol dubte o suggeriment. 

 

Bon Nadal a tothom! 

Busquem integrants per la junta de Maries!  

Si en tens ganes, no dubtis de posar-te en contacte 

amb nosaltres a natzarens@gmail.com  

T’hi esperem!  

 

   

 

 

El Nadal, per als creients, e s una realitat transcendental: De u mateix es fa nen en 

un pessebre, convertint-se en Emmanuel, De u-amb-nosaltres. L'esdeveniment 

salvador que celebrem en aquestes dates, tan entranyables per als cristians, de 

cap manera no esta  renyit amb l'alegria i la felicitat. Nome s cal llegir els Evangelis 

per percebre el goig que va envoltar aquell succe s tan essencial que transformaria 

la histo ria de la humanitat. La nit de Nadal e s una nit santa per a milions de cre-

ients en tota la faç de la terra. Jesu s torna a rene ixer en innombrables cors i en 

multitud de famí lies que l’acullen amb fe i gratitud, cantant nadales al De u-amb-

nosaltres. 

Als primers segles del cristianisme els creients van donar un testimoni de frater-

na solidaritat. Avui els cristians tenim, tambe , el compromí s de mostrar al mo n 

que Nadal e s me s que bombolles de cava. El Nadal ens ha de fer me s sensibles a 

les sofrences dels necessitats. Ens ha d’obrir me s els ulls a la crua realitat que 

viuen actualment persones i pobles privats de pau, de justí cia, de llibertat. So n els 

pobles i les nacions que pateixen la desgra cia de la viole ncia i el flagell de la 

pande mia sense recursos per combatre’l i per refer la societat que s’ha enfonsat 

per culpa d’aquestes xacres. 

Nadal mai no deixara  de ser per als cristians un temps d'alegria, d'amor i d'espe-

rança, com ho va ser per a Maria i Josep el primer Nadal. Un goig i una esperança 

que reneixen i es renoven a cada obra bona que fem. 

Mn. Ignasi Durany Pich 

Rector de la parròquia de Sant Francesc d’Assís i consiliari de la RGJN 
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CLASSES OBERTES per Nadal de l’escola ENDANTZA:  

* Dissabte, 11 de desembre: 

 De 10 a 14 h: Classes de dansa creativa, iniciacio  a la 
 dansa, cla ssic i contemporani. 

 De 16.30 a 19.30 h: Classes de cla ssic i contemporani. 

* Diumenge, 12 de desembee: 

 De 10 a 12 h: Classes de cla ssic i contemporani. 

 De 17 a 20 h: Classes de hip-hop. 

 

CONCERT NADAL realitzat pel Cor Gregal: 18 de desembre, a 
les 19h, a l’esgle sia de Sant Miquel del Pla! 

 

 

Agenda  Obrim les portes de l'església 
de Sant Miquel del Pla! 

Loteria de Nadal  
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Relats de la Setmana Santa 

Recordeu que podeu adquirir el llibre 

infantil Un Timbal de Contes a les lli-
breries de Tarragona:  

 La Capona 

  Adsera  

D’acord amb l’actual situació sanitària, des de la Junta Direc-

tiva creiem que la Germandat està potencialment preparada 

per poder començar a organitzar els principals actes de Setma-

na Santa comptant amb tots els seus elements constituents. No 

obstant això, aquesta voluntat sempre romandrà subjecte als 

canvis sociosanitaris i institucionals que pugui experimentar el 

país i la ciutat.  

Tots vosaltres sou part activa i necessària en aquesta realitat. 

Per aquest motiu, ens agradaria que plegats compartíssim im-

pressions amb l’objectiu d’abordar conjuntament la manera de 

procedir durant els pròxims mesos. Així doncs, properament 

rebreu per part de la Junta Directiva i de les respectives voca-

lies, noves informacions per tal de consensuar com es desen-

voluparà tot plegat.  

Esperant retrobar-nos aviat, rebeu una cordial salutació! 

Junta directiva RGJN 


