
 

MES DE DESEMBRE 

CONSELL PARROQUIAL 
Dilluns 16 a les 20h (sant Antoni). 
 
CARITAS 
Divendres 13, sopar-pregària final de 
trimestre, a les 21h (sant Antoni). 
 
CONFESSIONS 
Dijous 19 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 
Seguim amb el text del papa Francesc dedicat al pessebre. 
3. «Per què el pessebre suscita tanta sorpresa i ens commou? En 
primer lloc, perquè manifesta la tendresa de Déu. Ell, el Creador de 
l'univers, s'abaixa a la nostra petitesa. El do de la vida, sempre 
misteriós per a nosaltres, ens captiva encara més veient que Aquell 
que va néixer de Maria és la font i la protecció de cada vida. En Jesús, 
el Pare ens ha donat un germà que ve a buscar-nos quan estem 
desorientats i perdem el rumb; un amic fidel que sempre és a prop 
nostre; ens ha donat el seu Fill que ens perdona i ens aixeca del 
pecat.  
La preparació del pessebre a les nostres cases ens ajuda a reviure la 
història que va succeir a Betlem. Naturalment, els evangelis són 
sempre la font que permet conèixer i meditar aquell esdeveniment; 
no obstant, la seva representació en el pessebre ens ajuda a imaginar 
les escenes, estimula els afectes, convida a sentir-nos implicats en la 
història de la salvació, contemporanis de l'esdeveniment que es fa viu 
i actual en els més diversos contextos històrics i culturals». 
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«LÒGICA DE L’EVANGELI: PREPARAR EL CAMÍ» 

Cadascú de nosaltres té un camí, però només Jesús és el camí. 
Tinguem paciència per poder-lo transitar. No cal fer-lo despresa i 
corrent, sinó amb fermesa, amb fidelitat, amb ganes de gaudir de 
cada passa, perquè aquest camí és una promesa certa de joia 
segura. Aquest camí té un final ple de llum, ple de vida, ple 
d'esperança que és Jesús mateix. Molts el fan, i molts no el fan. 
El bon Déu coneix les nostres forces, les nostres inquietuds i els 
nostres anhels. No ens veurem defraudats en cap moment. No 
podem ni volem perdre, però, el full de ruta, l'Evangeli. Ell ens 
serveix de brúixola, i per això, volem ser dels qui ens preparem, i 
integrem de veritat en el nostre itinerari dos ingredients 
imprescindibles: els pobres i el diàleg. Els primers ens acompanyen 
i ens modelen, el segon ens referma i ens permet de seguir 
coneixent-nos més i millor. 
En aquesta idea de la preparació del camí, la figura de Joan 
Baptista és crucial per la seva valentia, pel seu coratge. També, 
perquè no és algú que camina pensant només en ell mateix. Vet 
aquí la importància d'aquest camí de final feliç. Deixar de ser el 
centre del nostre petit món, i deixar que Déu ocupi el seu lloc en 
l'existència dels petits, dels senzills, dels humils. El fet de pensar 
en els altres, és cosa de Déu i d'algun tronat com Joan Baptista, i 
tan de bo també de nosaltres, els qui ens diem amics de l'Infant. 
Això és important: no quedar aïllada al llarg del camí. Déu no 
s'aïlla, sinó que es fa trobadís. I això és així perquè desitja com 
ningú ser trobat. Déu no s'amaga, perquè encara que no l'haguem 
vist mai, hem vist les seves obres i el seu Enviat. La insistència del 
qui camina es converteix en un alè de vida pels cansats. La 
constància de cada passa és una fita pels qui van més enrederits o 
a un altre ritme. La perseverança és converteix a la fi en un 
testimoni de certesa pels qui s'han desorientat.  
Endavant! No defallim, siguem camí per a nosaltres, per als qui es 
troben al nostre costat i pels qui venen darrere nostre. Aquesta és 
la lògica de l'Evangeli, ser enllaç per un nou futur. 

      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 14: Bartolomeo Salvador. 
Carme Bacarises Jorba / Diumenge 
15: Montserrat Cañellas Aregall. 

 
 
 
NOU I ÚNIC TELÈFON DE LA PARRÒQUIA: 682613533. 
++++++++++++++++++++++++++++ 
 

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 14:  Josep Cañellas i Dolors 
Castellví. Mingo Amposta i Tuietas 
Valls / Diumenge 15: Adrià Canals. 
Mn. Lara. Montserrat Boltà Cañellas. 

Salvador Ros i Dolors Roca i família. Joan Ribas. Josep Martí Tor.  
 
 
 
NOU I ÚNIC TELÈFON DE LA PARRÒQUIA: 682613533. 
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SÍMBOL DE L'ESCRIPTURA: EL CAMÍ. 

Les persones estan sempre en constant moviment. Tot el que es mou 
descriu un camí. En l'Antic Testament, el camí volia significar o bé el 
pla diví sobre el món (Is 55,8-9), o bé el camí de la vida (Prov 20,24), 
o bé es tracta del comportament de l'home davant Déu (Gn 18,19). 
Alguns d'aquests detalls apareixen al Nou Testament, però el punt 
culminant és Jesús mateix (Jn 14,6). Jesús és Ell mateix el camí i la 
meta d'aquest camí. Nosaltres som peregrins, i el camí de la terra ens 
recorda el camí vers el cel. Sóc dels qui faig camí? M'apropo al camí 
que és Jesús? 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 


