
 

MES DE DESEMBRE 

CONSELL PARROQUIAL 
Dilluns 16 a les 20h (sant Antoni). 
 
FESTA DE LA IMMACULADA 
Diumenge 8 a les 12h amb el bisbe Agustí 
Cortés. 
 
CATEQUESIS ADULTS 
Dimecres 11 a les 20h «sant Pau va ser un 

heroi?» (sant Antoni). 
 
CARITAS 
Divendres 13, sopar-pregària final de trimestre, a les 21h (sant 
Antoni). 
 
CONFESSIONS 
Dimarts 17 a les 17h (santa Maria). 
Dijous 19 a les 20h (sant Antoni). 
 

MISSES DE NADAL 
Dimarts 24 a les 18h (santa Maria). 
Dimarts 24 a les 22h (sant Antoni). 
Dimecres 25 a les 11h (santa Maria). 
Dimecres 25 a les 12'30h (sant Antoni). 
Dijous 26 a les 11h (santa Maria). 

 

++++ 

PAPA FRANCESC 
El passat 1 de desembre el papa Francesc va adreçar una carta parlant del 
significat del pessebre. Aquí tenim un fragment: «El cor del pessebre 
comença a bategar quan, per Nadal, col·loquem la imatge del Nen Jesús. 
Déu es presenta així, en un nen, per a ser rebut als nostres braços. En la 
feblesa i en la fragilitat amaga el seu poder que tot ho crea i transforma. 
Sembla impossible, però és així: en Jesús, Déu ha estat un nen i en aquesta 
condició ha volgut revelar la grandesa del seu amor, que es manifesta en el 
somriure i en allargar les seves mans cap a tothom». 
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«LÒGICA DE L’EVANGELI: FER-SE PREGUNTES» 

No tots els passatges de la Paraula de Déu són fàcils de captar. 
Ens cal sempre una formació, un aprenentatge. A més a més, no 
tots els fragments dels evangelis ens diuen el mateix, o impacten 
amb la mateixa força i profunditat en les nostres vides. I no tots 
els trossets són fàcils d'integrar en la nostra vida, com tampoc 
no causen la mateixa resposta de fe. Curiosament la fe és la que 
ens ajuda a encaixar tants i tants moments de la vida de Jesús, 
que després és reprodueixen en nosaltres. La fe, però, no 
apareix com un resultat final, ans el contrari, com un impuls 
inicial.  
M'explicaré. La fe no viu en nosaltres quan ens tanquem, sinó 
quan ens obrim, quan compartim, quan sortim, quan ens 
exposem. Si optem per viure la fe pensant en nosaltres mateixos 
ens acabem asfixiant. La fe es pensa, però sobretot es viu, quan 
establim relacions amb els qui ens envolten, amb el món que ens 
sosté i ens alimenta. Optant per aquest camí d'expansió, i la fe 
és per ella mateixa expansiva, ens mantenim oberts a noves 
experiències, a noves sorpreses enmig de les quals Déu es fa 
present i ens visita. Quan la fe es converteix en una pregunta, 
com Maria ens mostra en l'evangeli d'avui, «com podrà ser tot 
això?» ens predisposem a viure de debò. En el fons la fe és fer-
nos preguntes que ens ajudin a entendre la relació entre Déu i 
nosaltres, entre l'Amor que Déu ens dona i la nostra manera de 
rebre'l i viure'l. 
En ple temps d'Advent no tenim cap por a les preguntes que la 
nostra fe ens genera. Això ens manté vius, ens manté en el camí, 
ens manté en marxa vers Betlem. I fa encara més certa la 
profecia de l'himne de la carta als Efessis, «Déu ens elegí en ell 
abans de crear el món, perquè fóssim sants». La santedat és un 
doll abundant de benediccions, provinents de l'únic que pot 
beneir, el bon Déu, que sempre ens té presents. Que el nostre 
caminar segueixi duent-nos a l'establia, allí on trobem la nostra 
veritat, la resposta als nostres interrogants, el sentit ple i darrer   
de tota la nostra existència.  

      Mn. Daniel Palau 



 
HORARIS DE MISSA 
Dilluns, dimecres i divendres a les 
19h. Dimarts i dijous celebració de 
la paraula a les 19h. Dissabte a les 
20h Diumenge missa a les 12h. 
Totes les celebracions ferials 
contenen el res de les vespres. 
 
INTENCIONS 
Dissabte 7: Germans Aregall i 
Urgellés (Miquel, Rosa, Núria, 
Montserrat). Carme Bacarises 

Jorba / Diumenge 8: Montserrat Cañellas Aregall 
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HORARIS DE MISSA  
Dimarts i dijous a les 9’15h. Dissabte 
a les 18h. Diumenge a les 10’30h. 
Totes les celebracions ferials 
contenen el res de les laudes. 
 
 
INTENCIONS 
Dissabte 7:  Pere Fisa i Rosina 
Cañellas / Diumenge 8: Montserrat 
Boltà Cañellas. Salvador Ros i Dolors 
Roca i família. Joan Ribas. Josep 

Martí Tor.  
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SÍMBOL DE L'ESCRIPTURA: EL FRUIT. 

Els fruits són el signe visible de la benedicció de Déu. ens remeten 
fàcilment a la fecunditat, a la vida, encara que també podem trobar 
en la Bíblia fruits dolents, mortals (Gn 3). Els jueus reconeixien en els 
primers fruits, l'oportunitat de donar gràcies a Déu (Dt 26,2). I el 
profeta Isaïes recorda al seu poble que Déu jutja segons els fruits que 
produeix (Is 5,1-7). Però de fet, el fruit més meravellós, és el Crist, el 
Fill de Déu. Així li diem a la seva mare, «Beneïda ets tu entre totes les 
dones i beneït és el fruit del teu ventre!» (Lc 1,42). Jesús mateix avisa 
als seus contemporanis que la millor manera de conèixer una 
persona és a partir dels seus fruits (Mt 7,16). I és que de fet, els fruits 
són les obres que sorgeixen de la nostra vinculació amb Crist (Jn 15,2-
8). Quina mena de fruit sóc? Dono fruits? Quins? 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


