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AMB L’ADVENT COMENCEM  
UN NOU ANY LITÚRGIC 

 

Diumenge vinent comença el temps litúrgic de l’Advent, que ens prepara 
pel Nadal. Però comença també un nou Any Litúrgic. Un any que comença 
amb el 1er. Diumenge d’Advent i acaba en l’ultima setmana del temps de 
durant l’Any (la setmana 34) després d’haver celebrat la Solemnitat de 
Nostre Senyor Jesucrist, Rei de tot el Món. Un recorregut d’un any que 
pivota entorn les dues celebracions més importants de la litúrgia cristiana: 
la Pasqua (Resurrecció i Ascensió del Senyor i donació de l’Esperit Sant) i el 
Nadal (Naixement, Epifania i Baptisme del Senyor). Ambdues van 
precedides d’un temps de preparació: la Quaresma i l’Advent. Fora 
d’aquests temps litúrgics hi ha el temps més llarg que s’anomena temps de 
durant l’Any. Són aquells diumenges i setmanes que van entre el temps de 
Nadal i la Quaresma (uns quants diumenges segons el temps en què s’escau 
la Pasqua) i el temps que va des de l’últim diumenge del temps de Pasqua 
(diumenge de la Pentecosta) i l’última setmana de l’any litúrgic, abans del 
1r. diumenge d’Advent. 
Els temps litúrgics tenen uns colors litúrgics propis: 
El blanc: indica festa, festes del Senyor (Naixement, Reis, Baptisme, 
Pasqua...) també les festes de la Mare de Déu (només el blau pot usar-se 
per la festa de la Immaculada).  Festes dels sants, acceptuant els màrtirs, 
que pel vessament de la seva sang, el color litúrgic és el vermell. El 
Divendres sant i la Pentecosta també és el vermell el color litúrgic: celebren 
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INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

Dissabte dia 23.- Sant Climent I, papa i monjo. 
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva).- Francesc Folqué Margalef i esposa /Joan Marcè Rigol 

    (5è aniversari) i intensions de la família.                                           
 

Diumenge dia 24.- SOLEMNITAT DE JESUCRST, REI DE TOT ELS MÓN 
9h.- Miquel Via i esposa Dolors / Joan Saperas i esposa Benita.                
12:30h.- Joan Font i Montserrat Mèlich.  
    Isidre Prats (14è aniversari) i   esposa  Maria Almirall.      
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
 

Dilluns dia  25.- Santa Catarina d’Alexandria, verge i màrtir 
Vespre.-   Catalina Ubach i Lluís Costa. Ànimes del Purgatori.                                 
 

Dimarts dia 26.- Sant Silvestre, abat.  
Matí.-  Esposos Josep Roca i Miquela Roig. 
Vespre.-   Joaquim Llopart i pares. 
      Casimir Llorens Capdevila (1r. aniversari)                        
 

Dimecres dia  27.- Ntra. Sra. De la Medalla Miraculosa  
Matí.-       Missa.                             
Vespre.-   Mn. Ramon Català.                               
 

Dijous dia 28.- Sant Ruf, màrtir.  
Matí.- Missa 
Vespre.- Missa 
 
Divendres dia 29.- Sant Sadurní, bisbe de Tolosa de Llenguadoc i màrtir.  
Matí.-    Missa                       
Vespre.-   Lluís Bosch Busquet (1r. aniversari) i família.                
 

Dissabte dia 30.- SANT ANDREU, APÒSTOL  
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva).-   Carmen Porteros (2n. aniversari).  
         Manuel Gimeno (1r. aniversari).                                          
 

Diumenge dia 1.- PRIMER DIUMENGE D’ADVENT. Sant Eloi, bisbe de 
Noyon. 
9h.-               Esposos Maria Bosch i Agustí Caralt, i altres difunts de la família 
12:30h.-  Acció de gràcies per Noces d’Or matrimonials.  
                 Dif. Annita Ferrés (4t. aniversari) i espòs.     
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
 

 

 



la mort martirial del Senyor i les llengües de foc de la vinguda de l’Esperit 
Sant. 
El color morat és propi dels temps d’Advent i Quaresma: dies que inviten 
a la preparació, purificació, penitència, conversió...  per les festes que 
s’apropen. Els diumenges 3r. d’Advent i 4t. de Quaresma por usar-se el 
color Rosa, que trenca la rigorositat del morat, com un avís joiós que el 
Nadal i la Pasqua s’acosten... També per la celebració de les exèquies i 
funerals cristians s’usa normalment el color morat, deixant el color negre 
pràcticament marginat de la litúrgia. 
Pel temps de durant l’Any el color és el verd, un color que no connota cap 
rellevància especial:  celebrem el Memorial del Senyor i escoltem la seva 
Paraula, fins que Ell torni: “anunciem la vostra mort, confessem la vostra 
resurrecció, esperem el vostre retorn, Senyor Jesús”. 
¿I cada any escoltem les mateixes lectures? No. Un any (cicle A) l’Evangeli 
que seguim preferentment és el de Sant Mateu, amb les altres lectures i 
salm també diferents cada any. Un altre any (cicle B) l’Evangeli preferent 
és el de Marc i Joan. Un altre any (cicle C) l’Evangeli preferent és el de 
Lluc.  
Enguany tornem a començar l’Any amb el cicle A, amb l’Evangeli de Mateu. 
Aquest canvi d’Evangeli ens fa adonar del lloc important que en la litúrgia 
ocupa la Paraula de Déu, i més concretament l’Evangeli. Per això en festes 
solemnes és portat solemnement l’Evangeli en la processó d’entrada. Per 
això diumenge vinent, en començar l’Any litúrgic, portarem solemnement 
l’Evangeliari i estrenarem unes tapes ben dignes per significar la importància 
de l’Evangeli –i tota la Paraula de Déu- en la celebració de l’Eucaristia. 

Mn. Antoni Roca 
 

 
 

  TEMPS D’ADVENT: 
 

• PRIMERES VESPRES DOMINICALS D’ADVENT: cada dissabte 
al vespre mitja hora abans de la missa vespertina de les 20h. 

• DIA 1: PRIMER DIUMENGE D’ADVENT, A LES 12,30 h: 
Celebració retransmesa en directe  per la Televisió local. 

 

 CONSELL PASTORAL PARROQUIAL: dimecres, a les 21h. 
 

 DEFUNCIONS 
. ROSA PERALS MITJANS, morí el passat dia 18, a l’edat de 90 
  anys. Exèquies celebrades a la parròquia, el dia 20.  
. Mª ÀNGELA CAPELLADES NICOLAU, que morí el passat dia 19 
  a l’edat de 90 anys. Exèquies celebrades al Tanatori el dia 20. 
 

  Descansin en pau, i a llurs familiars la nostra sentida condolença. 

  ADMISSIÓ ALS ORDES SAGRATS  
El nostre seminarista Josep Sellarès Mestre aquest dijous, 28 de 
novembre, a les 19,30 h. al Seminari Conciliar de Barcelona, serà admès 
als Ordes sagrats, juntament amb 6 seminaristes més. Tres són del 
nostre bisbat. La celebració serà presidida pel nostre bisbe diocesà. 
L’Admissió és com la porta, el primer d’un seguit de passos que 
condueixen al sacerdoci. Preguem pel Josep que inicia aquest camí, 
acompanyat ja de la nova parròquia que serveix. 
 

  RECAPTE D’ALIMENTS:  
Joves de la parròquia, voluntaris de Càritas, etc. s’han ajuntat a molts 
voluntaris per ajudar a recollir aliments per a la gent necessitada. Visca! 

 

 

PENSAR I SENTIR 
Els experts diuen que hi ha el doble de possibilitats que una persona 

es converteixi en maltractadora si abans ha estat maltractada. Ja fa uns anys 
vaig tenir una oportunitat de comprovar-ho: durant uns mesos vaig treballar 
en un centre d’acollida, amb infants difícils, procedents d’entorns familiars i 
socials  conflictius. 

Aquella experiència em va servir per confirmar el que avui diuen els 
científics que estudien el cervell humà: que les persones no ens movem pel 
que sabem o pel que pensem, sinó pel que sentim. En altres paraules, que tan 
sols ens movem pel que sabem o pel que pensem si coincideix amb el que 
sentim. 

Semblaria que les persones que a la seva infància o a la seva joventut 
han estat maltractades o senzillament no han estat prou estimades, haurien 
de ser, precisament per això, les que fossin més conscients de la necessitat de 
l’amor i, en conseqüència, les que estimessin més. 

Però les investigacions demostren que no és així. Aquestes persones 
es tendeixen a moure no pel que saben o pensen (saben que l’amor és 
important), sinó pel que senten (rancúnia, ràbia, odi, desig de revenja). 

Reflexionar sobre aquesta realitat em porta a extreure dues 
conclusions. En primer lloc, la responsabilitat que saber que com més estimo 
més contribueixo a què els altres estimin, i si faig que els del meu entorn se 
sentin malament estic propiciant que facin sentir malament als altres. 

L’altra conclusió té a veure amb la meva vida de fe. Si no ens movem 
pel que pensem o sabem, sinó pel que sentim, em pregunto si a la meva fe hi 
ha una coherència entre el que penso i el que sento. Si penso que Déu és el 
més important, Déu hauria de ser també el sentiment més fort a la meva vida.    
Només si és el sentiment més fort puc estar segur que és el que mou la meva 
vida. 

 

Joan Ferrés Prats 
 


