
CALENDARI MES DE DESEMBRE 
 
«PARRÒQUIA VIVENT» 
Amb aquest projecte iniciem una campanya 
exprés de recollida de productes de neteja 
(sabons d’higiene personal -masculina i 
femenina- i domèstica, bolquers de nens 
petits…) i roba interior nova -masculina i 
femenina. La recollida tindrà lloc al pessebre 
vivent (a l’anunciació), dissabte 18 de 17h a 
19h, i diumenge 19 d’11h a 13h. Allò que 

recollim ho entregarem a «Corbera voluntària» i al projecte de Càritas-

Espanya «moda re-». Sigues llum. Sigues Nadal.  
 
SOBRE EL SÍNODE 
Alguns matisos que cal aclarir. Abans que arribes la proposta de la 
convocatòria sinodal, el camí fins arribar a aquest esdeveniment, ha 
vingut precedit per dos textos precedents importants.  
Han estat escrits per la Comissió Teològica Internacional, un òrgan de 
reflexió i aclariment que facilita la comprensió més precisa d’algunes 
qüestions.  
 
Aquesta comissió va publicar dos textos interessants, un el 10 de juny 
del 2014 amb el títol «El sensus fidei en la vida i missió de l’Església», i 
l’altre el 2 de març de 2018, «La sinodalitat en la vida i la missió de 
l’Església». 
 
En aquest segons text es diferenciava el moment de l’eleboració de la 
decisió (decision-making), del moment de la presa de decisió pastoral 
(decision-taking). 
 
Aquesta distinció va ser realitzada per subratllar la importància de la 
consulta i la cooperació necessària entre el sacerdoci comú i el 
sacerdoci ministerial, perquè si és cert que la decisió és un 
responsabilitat ministerial, l’elaboració d’aquesta decisió és 
competència sinodal, la qual demana un veritable exercici de 
discerniment. 
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«LÒGICA DE L’EVANGELI: AMB MARIA (4)» 
Ja hi som, ja hem arribat. Maria de nou ens dona el seu sí, la seva 
alegria, la seva mirada perquè puguem confiar en el bon Déu, que 
vol per nosaltres la plena felicitat. Una desitjada plenitud que passa 
pel senzill compromís de viure la fe deixant de ser el centre. És Déu 
qui ocupa el centre de la nostra vida. Maria ho ha entès i per això 
ens meravella. Com pot ser això? «No tinguis por» li va respondre 
l’àngel a la noia. Quants cops no hem estat nosaltres mateixos la 
pressa fàcil i capriciosa de la nostra pròpia fragilitat? Tots tenim 
moments en els que no ens reconeixem, en els que la debilitat 
sembla que ens guanya terreny, en els que pensem que no arribem 
a l’alçada del que Déu vol de nosaltres. Però no hem vingut a la 
terra per ser herois, com aquells que ens distreien quan érem 
petits. Les heroïcitats que ens roben el cor són aquelles que es 
mantenen en silenci, i en tot cas, òbviament, no són obra nostra, 
sinó d’Aquell que ho ha volgut. Déu mateix és qui ens envia el seu 
Esperit Sant, i ens introdueix en el misteri, però al mateix temps 
ens omple el cor d’alegria i ens impulsa a donar gràcies, i a sortir al 
carrer per compartir-ho amb els nostres contemporanis. Misteri, 
alegria i sortir d’un mateix, ni més ni menys que el que viu Maria, 
tota ella, tota plena de gràcia. Déu, ho hem dit en alguna altra 
ocasió, disculpeu, dic, Déu no es cansa de nosaltres. Sempre ens 
redreça i ens ressitua en el camí de la vida, donant-nos el seu Amor. 
Ho fa convençut, és a dir, sense dubtes, però tendrament, és a dir, 
respectant la nostra llibertat. Ell referma l’Aliança amb nosaltres, i 
Maria ens ho recorda. Jesús s’apropa, i ve per fer-nos costat i rebre 
de nosaltres l’escalf, l’atenció i el seguiment fidel, com fa Maria. 
S’apropen aquells dies de Nadal en els que potser estem més tous, 
però també més sensibles. Dies de nadales, de taules i sobretaules, 
dies de retrobaments (tant de bo!), dies en els que Déu 
silenciosament no s’allunya, sinó que s’apropa per donar-nos 
aquella mirada de complicitat i dir-nos: «No tinguis por, sóc amb 
tu». 

Mn. Daniel Palau 



HORARIS DE MISSA 

Dilluns i divendres a les 19h. 

Dimarts i dimecres missa 

compartida a les 19h. Dissabte a les 

20. Diumenge missa a les 12h.  

 

INTENCIONS 

Dissabte 27: Francisco Márquez 

Vargas. Francisco Pastrana 

Márquez. Carme Bacarisses Jorba / 

Diumenge 28: Maria Auxili Borràs. 

Familia Roig-Ardanuy. Jose 

Francisco Reyes. 

 

 

MISSA DEL GALL: divendres 24/12 a les 22h. 

MISSA DE NADAL: dissabte 25/12 A LES 12’30h. 

++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 

 

 

 

HORARIS DE MISSA  

Dimarts i dijous a les 9’15h. Dissabte  

a les 18h. Diumenge a les 10’30h. 

 

 

INTENCIONS 

Dissabte 27: Esposos Josep Cañellas i 

Dolors Castellví. Josep Maria Boltà. 

Josep Morral Termes / Diumenge 28: 

Adrià Canals. Mn. Josep Mª Lara. 

Montserrat Boltà Cañellas. Salvador 

Ros i Dolors Roca i família. Joan 

Ribas. Josep Martí Tor. 

 

MISSA DEL GALL: divendres 24/12 a les 18h. 

MISSA DE NADAL: dissabte 25/12 A LES 11h. 

++++++++++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 

Pregària a la Mare de Déu  
del papa Francesc 

 

Oh Maria, vós resplendiu sempre  
en el nostre camí 

com a signe de salvació  
i d’esperança. 

Nosaltres ens confiem a vós,  
Salut dels malalts, 

que prop de la creu us associàreu 
al dolor de Jesús, 

mantenint ferma la vostra fe. 
 

Vós sabeu de què tenim necessitat 
i estem segurs que proveireu, 

perquè, com a Canà de Galilea, 
tornin l’alegria  

i la festa després  
d’aquests moments de prova. 

 
Ajudeu-nos, Mare de l’Amor diví, 

a conformar-nos  
a la voluntat del Pare. 

i ser dòcils a la Paraula de Jesús, 
que ha pres sobre sí  

els nostres patiments. 

 

 
Jorge Mario Bergoglio 


