
PREGÀRIA D’ADORACIÓ 
Dijous 19 de novembre de 20h a 21h (parròquia 
de sant Antoni) 
 
FESTA DE LA IMMACULADA 
El proper dimarts 8 de desembre, preveient un 
major nombre d’assistents a la missa, els horaris 
seran a les 12h i a les 13’30h. Per complir les 
normatives caldrà reservar un ticket d’entrada. 
Caldrà fer la reserva a títol individual, o per la 
pròpia família, al despatx parroquial, des del 

dilluns 30/11 fins el diumenge 6/12, per la tarda de 18’30h a 20h. 
 
RES DEL ROSARI 
Pregària del Rosari des del diumenge 29/11 al dilluns 7/12, mitja hora abans 
de l’Eucaristia. 
 
PANDÈMIA 
Durant els propers dies fins el 20 de novembre, seguint les normatives, les 
esglésies tindran un aforament màxim de 100 persones. 
 
LA TRUCADA DE L’ESPERANÇA 
La nostra campanya d’advent aquest any consistirà amb un gest tant senzill 
com el de fer una trucada d’esperança a algú que durant aquests dies de 
Nadal estigui sol o sola. Els qui vulguin fer aquest petit gest que ho diguin al 
mossèn. 
 
LLEGIM EL PAPA FRANCESC (audiència 25/11/2020) 
«Dios dona amor, Dios pide amor. Esta es la raíz mística de toda la vida 

creyente. Los primeros cristianos en oración, pero también nosotros que 

venimos varios siglos después, vivimos todos la misma experiencia. El Espíritu 

anima todo. Y todo cristiano que no tiene miedo de dedicar tiempo a la 
oración puede hacer propias las palabras del apóstol Pablo: «La vida que vivo 

al presente en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se 
entregó a sí mismo por mí» (Gal 2, 20). La oración te hace consciente de 

esto. Solo en el silencio de la adoración se experimenta toda la verdad de 
estas palabras. Tenemos que retomar el sentido de la adoración. Adorar, 

adorar a Dios, adorar a Jesús, adorar al Espíritu. El Padre, el Hijo y el Espíritu: 

adorar. En silencio. La oración de la adoración es la oración que nos hace 
reconocer a Dios como principio y fin de toda la historia. Y esta oración es el 

fuego vivo del Espíritu que da fuerza al testimonio y a la misión. Gracias». 
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«LÒGICA DE L’EVANGELI: NO TANCAR ELS ULLS» 

Comencem el temps d’advent que és preparació per a les festes del 
Nadal. Com reforçaré o recuperaré l’esperança en aquest temps de 
la meva vida? Té sentit parlar de futur avui? Quin futur? Mentre tot 
el món espera una vacuna, els cristians, a més a més, esperem 
Jesús. Es tracta de la mateixa espera? Tan de bo la vacuna desitjada 
arribi, i ho faci amb garanties solvents d’eficàcia, però Jesús és molt 
més que una vacuna. Jesús és l’Amor de Déu entre nosaltres, i per 
tota la humanitat. Preparar-se per l’arribada de Déu a la terra ens 
recorda que som conscients que confiem la nostra vida a les seves 
mans. Aquest advent, doncs, volem ser homes i dones d’esperança. 
Ens proposem quatre accions molt concretes, per entrar en la 
lògica de l’evangeli, i viure l’esperança. La primera d’elles és viure 
sense tancar els ulls. L’evangeli d’aquest diumenge ens demana 
d’estar atents. Jesús pot arribar en qualsevol moment de la nostra 
història, o bé al vespre de la nostra vida, o bé de joves, o bé en la 
nostra infància. No volem deixar-nos vèncer per l’egoisme, aquell 
que ens fa viure amb els ulls tancats. «Vetlleu» diu Jesús, «no 
dormiu», afegim nosaltres. És a dir, no visquem amb els ulls tancats 
davant la realitat que ens envolta. El profeta Jonàs va dormir al mig 
d’una tempesta fugint de Déu (Jo 1,5-6). Pel contrari Jesús va 
adormir-se a la barca per fer créixer la fe dels seus deixebles enmig 
de les dificultats (Mt 8,24). El desig de recuperar l’esperança ens 
adreça, doncs, a refer el contacte amb Jesús, però també amb la 
realitat. No volem viure la nostra fe en un món irreal ni paral·lel. 
L’esperança es troba en el present, tenint els ulls ben oberts a la 
vida, per fer un acte de confiança senzill i sincer amb el Déu de 
Jesús que està venint constantment vers nosaltres. De res serveix 
tornar al passat que mai serà igual, ni fugir a un futur desconegut. 
Tancar els ulls és voler desaparèixer, és amargar-se i amagar la 
realitat. Pel contrari, l’evangeli ens demana ser d’aquells que obrim 
els nostres ulls, el nostre cor i la nostra vida a Déu i als germans. 
Avui. Ara. Sóc dels qui tanco els ulls o visc disposat a recuperar el 
contacte amb la realitat, amb Jesús? 

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 28: Carme Bacarises Jorba. 
Mercè Canals i Pere Roig /  
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HORARIS DE MISSA  
Dimarts i dijous a les 9’15h celebració 
de  la  Paraula.    Eucaristia:   Dissabte  
a les 18h i diumenge a les 10’30h. 
Totes les celebracions ferials contenen 
el res de les laudes. 
 
 
INTENCIONS 
Dissabte 7: Josep Maria Boltà. Mn. 
Lara / Diumenge 8: Montserrat Boltà 
Cañellas. Adrià Canals Salvador Ros i 

Dolors Roca i família. Joan Ribas. Josep Martí Tor. 
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ORACIÓN Tiempo de Adviento 

 

Tiempo de Adviento, tiempo de espera. 
Dios que se acerca, Dios que ya llega. 

Esperanza del pueblo, la vida nueva. 
El Reino nace, don y tarea.  

Te cantamos Padre bueno a la esperanza. 
Con María, ayúdanos Señor, a vivir generosos en la 

entrega, a ofrecer nuestra vida como ella, a escuchar tu 
Palabra en todo tiempo, a practicar sin descanso el 

Evangelio, ayúdanos a vivir solidarios con los que sufren, 
con quienes hoy como ayer en Belén no tienen lugar.  

Te cantamos Padre Bueno a la esperanza.  
Con los pastores de Belén, 

ayúdanos señor a vivir la Vigilia de tu Reino, 

a correr presurosos a tu encuentro, a descubrir tu Rostro 
en medio del pueblo, a no quedarnos "dormidos" en la 

construcción del mundo nuevo. 
Te cantamos Padre Bueno a la esperanza.  

Con los ángeles de Belén, ayúdanos Señor, a cantar al 
mundo entero tu Presencia, Dios-está-con-nosotros. 

Construyamos la paz entre los hombres. 
Edifiquemos la Justicia entre los pueblos.  

Te cantamos Padre Bueno a la esperanza.  
Con Jesús niño-Dios, ayúdanos Señor, a abrigar la 

esperanza que nace en cada Adviento, a escuchar los 
clamores de tu pueblo, a regar con nuestras vidas 

la semilla de tu Reino, a ser Mensajeros de tu Amor, a 
construir comunidades de servicio y oración. Navidad, 

fiesta del hombre. Navidad, fiesta de Dios. 

Queremos ser tus Testigos, 
danos la fuerza Señor. 

 
 

 
Marcelo A. Murúa, Ver la vida con la mirada del Evangelio, 2da. edición, Ed. San Pablo. 


