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DIUMENGE PRIMER D’ADVENT.     1 DE DESEMBRE DE 2019. Nº 43           
 

VENIU, PUGEM…: CREIXEM! 
 

Comencem l’Advent amb una crida a fer un camí. Està bé recordar que 
la vida és un camí i que cada any, quan comencem un nou Any litúrgic 
se’ns convida a aixecar-nos de les nostres comoditats i pujar a la 
“muntanya del Senyor”. 
El profeta Isaïes anuncia que finalment “s’alçarà ferma la muntanya del 
temple del Senyor”. Anuncia profèticament la vinguda del Messies, i en 
el primer diumenge d’Advent se’ns invita a anar cap a Ell: que ens 
ensenyi els seus camins i seguim les seves rutes... 
També el lema de l’objectiu diocesà d’enguany és una invitació a 
l’enfortiment i creixement dels laics. Créixer, avançar, caminar, són 
verbs que tenen en comú la idea de moviment. Tot el contrari de 
l’estancament. La segona lectura als cristians de Roma ens diu: “Prou 
de dormir, és hora d’aixecar-nos...” 
Si tot això ens ho apliquem al moment present de l’Església i al lema del 
nostre objectiu diocesà hi descobrirem la crida urgent a que els grups 
de laics  de les parròquies i de l’Arxiprestat avancin en un camí de 
creixement cristià.  
Quan diem que hem de créixer com a persones ho entenem: més enllà 
de créixer per fora, remarquem que cal néixer per dins: els sentiments, 
els valors, ser adults per dins, madurar tot allò que en un començament 
està verd, però que està cridat a desenvolupar-se... 
Quan diem que hem de créixer com a cristians també indiquem una 
tasca que mai està feta del tot, que sempre podem anar més lluny. Sant 
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INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

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

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.  Difunts Siñol-Esteve.   
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
 

Dilluns dia  2.- Santa Bibiana, verge i màrtir  
Vespre.-    Maria i Montserrat Escolà.                                 
 

Dimarts dia 3.- Sant Francesc Xavier, missioner  
Matí.- Francesc Ribas i Assumpció Aymerich. 
Vespre.-    Missa                       
 

Dimecres dia  4.- Sant Joan Demascè  
Matí.-   Ànimes purgatori                                 
Vespre.-   Missa.                               
 

Dijous dia 5.- Sant Dalmau, bisbe  
Matí.- Enric Perals Aymerich 
Vespre.- Missa 
 
Divendres dia 6.- Sant Nicolau de Bari, bisbe  
Matí, a les 9,00 h.-  Jaume Berenguer Ballester                         
Vespre.-     Josep Baqués Ollé (21 aniversari).              
 

Dissabte dia 7.- Sant Ambròs de Milà, bisbe. 
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva).-    Esposos Montserrat Roca i Agustí Castells. 
           Família Torredemer Roig  
          Maria Almirall i Isidre Prats.                                        
 

Diumenge dia 8.- SOLEMNITAT DE LA IMMACULADA CONCEPCIÓ  
9h.-          Família Planas-Tuset./ Conxita Casas i Anton Galofré.      
12:30h.-  Conxita Aguilera i família. 
      Agustí Castells i Montserrat Roca (6è. aniversari).     
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
 

 



Pau se’ns diu: “Créixer fins a la talla pròpia de la plenitud del Crist” (Ef. 
4, 13). 
El nostre bisbe Agustí, presentant l’objectiu diocesà es pregunta: “¿Què 
significa “créixer” com a cristians?” Ell posa l’atenció en el creixement 
en qualitat: “créixer en autenticitat, en coneixement, en experiència, 
en vida, en profunditat... Es tracta de créixer en la fe, cada vegada més 
clarivident, en l’esperança sempre més ferma, en la caritat més ardent 
vers Jesucrist i els germans”. 
El Sr. Bisbe ens anima a “somniar amb esdevenir Poble de Déu viu i 
fecund, on els laics palesin la joia de creure i siguin capaços de fer 
present en el món la llum de l’Evangeli. Que l’Esperit ens sostingui en 
aquesta esperança”. Creixem, doncs, en aquest Advent i en l’Any Litúrgic 
que comencem. 
 

Mn. Antoni Roca 
 

 
 

 DIUMENGE VINENT, SOLEMNITAT DE LA IMMACULADA 
CONCEPCIÓ DE MARIA   
 

 

El 8 de desembre, la Immaculada Concepció, troba molt bon lloc 
en el període d’Advent. Aquest dia celebrem el que Pau VI 
anomenava “la preparació radical” de Maria, el “sí” de Déu a la 
humanitat en la persona d’aquesta noia israelita, que després li 
respondria amb el seu propi “sí”. És la festa del “començ absolut”, 
quan Déu, “per pura iniciativa seva” i preparant l’arribada del seu 
Fill, “preservà la Verge Maria de tota màcula del pecat original, per 
tal de preparar en ella, enriquida amb la plenitud de la gràcia, una 
mare digna del seu Fill”.  
 

 VESPRES D’ADVENT: cada dissabte (30 novembre, 7, 14 i 21 de 
desembre) a 2/4 de vuit del vespre   

 

 CONDOLENÇA 
La donem als familiars d’Anita Via Font, que morí el passat dia 28, a 
l’edat de 91 anys. Les exèquies al tanatori, diumenge a les 10 h. 
Que descansi en pau. 
   

  DIVENDRES, DIA 6:  
En ser festa laboral les misses seran a les 9 h. i a les 20 h. 

 

 TROBADA DE LECTORS: DILLUNS, DIA 16, A LES 7 TARDA 
L’Advent és una crida a conèixer els camins del Senyor: “els vostres 
viaranys ensenyeu-me”. ¿Coneixem prou la Paraula de Déu? Quan la 
llegim o l’escoltem fem l’esforç d’entendre-la? Quant de temps dedico a 
aprofundir-la? Com em preparo i preparo la lectura per tal que la seva 
proclamació faci ressonar la veu de Déu en l’Assemblea litúrgica? Són 
moltes les parròquies que es reuneixen per preparar la missa del 
diumenge, reflexionar sobre les lectures, així la celebració dominical en 
surt enriquida. Una manera de créixer la nostra fe.    
 

 

EL PROGRÉS 

Els cristians vivim el progrés con una resposta al pla de Déu en la creació. 
Al setè dia Déu descansà i deixà el món en mans nostres. El progrés és, 
doncs, per al creient un repte, un compromís, una obligació. Però per això 
mateix també tenim el deure de ser crítics amb el progrés, d’avaluar si és 
conforme al pla de Déu. 
Aquesta setmana ho he discutit amb un amic en relació amb una de les 
manifestacions del progrés: el creixement exponencial de les informacions 
i els coneixements.  
Segons els experts, el ciberespai creix a raó de 7 milions de pàgines cada 
dia. Fa només deu anys la informació existent a tot el món pesava 40 
petabytes. Avui pesa un milió de petabytes. En altres paraules, fa deu anys 
el conjunt pesava com un maduixot madur. Avui pesa una tona i mig.   
Una primera mirada del cristià, compartida amb la majoria de no creients, 
és d’admiració i satisfacció per aquests avenços. Una segona, 
complementària, compartida amb una minoria de no creients, és crítica. 
Cinc segles abans de Crist Publi Siro ja deia: «És savi, no el que coneix 
moltes coses, sinó el que coneix les coses essencials». És la diferència entre 
coneixements i saviesa. Fa poc el científic Isasac Asimov deia una cosa 
semblant: «El més trist de la vida actual és que la ciència guanya en 
coneixement més ràpidament que la societat en saviesa».  
Aquestes denúncies sobre la diferència entre coneixements i saviesa em 
recorden les paraules de Jesús: «T’enalteixo, Pare, senyor del cel i de la 
terra, perquè has revelat als senzills tot això que has amagat als savis i 
entesos» (Lc 10, 21).   
Em pregunto: com a cristià, visc sobretot en la societat del coneixement o 
en la societat de la saviesa? I és que la fe té molt més a veure amb la 
saviesa que amb el coneixement. 
 

Joan Ferrés Prats 
 


