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SALM 25 (24): 

“A VÓS ELEVO LA MEVA ÀNIMA” 
 

A tu, Senyor, elevo la meva ànima.  
En tu confio, Déu meu: que no en tingui un desengany,  
que no se n'alegrin els meus enemics.  
No s'enduran un desengany els qui esperen en tu,  
sinó els qui t'abandonen per no res.  

  Fes que conegui, Senyor, les teves rutes,  
ensenya'm els teus camins.  

 

Per raó d’espai, només posem  els primers versets, 
molt adients en aquest Advent que comencem. 

 

 

Comentari del P. H. Raguer:  
         Col·lecció de jaculatòries per menjar a la carta 
No busquis l’argument d’aquest salm: no en té. Deixa’t bressolar pel 
ritme dels seus versos, fins que en trobis un que et faci vibrar, i atura-
t’hi. I després, si encara et vaga, un altre vers que et faci pessigolles al 
cor. I un altre, fins que en tinguis prou per avui. 
 

 

Amb aquesta súplica del salm 25 comença l’Advent. Indica la disponibilitat 

nostra envers Déu. Temps, el d’Advent, de refer el nostre camí.Temps 

d’elevar els cors i el nostre esperit. Temps de posar la confiança en Déu. 
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INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

Dissabte dia 28.- Sant Ruf, màrtir; Sant Mansuet, bisbe i màrtir.  
Vespre (festiva), 20 h..-  Anita Ferrés (5è. aniversari) i espòs. 
     Montserrat Roig i Roig (8 mesos)                                           
 

Diumenge dia 29.- DIUMENGE PRIMER D’ADVENT. Sant Sadurní, bisbe. 
9 h.-      Lluís Bosch Busquet (2n. aniv.). 
  Miquel  Via i esposa Dolors i filla M Rosa.  
  Joan Saperas i esposa Benita. 
  Maria Bosch i Agustí Caralt i difunts de la família. 
  Eulàlia Tuset Capdevila. 
  Joan Baqués Boltà.       
12:30 h.-  Esposos Joan Font i Montserrat Mèlich i filla Maria Auxili.     
 
Dilluns dia 30.- Sant Andreu, apòstol  
Vespre, 20 h.-  Esposos Josep Nicolau i Maria Pérez                                   
 

Dimarts dia 1.- Sant Eloi, bisbe  
Matí, 9 h.- Teresina Masana 
Vespre, 20 h..-  Difunts Prats Aymerich                         
 

Dimecres dia  2.- Sant Silvà, bisbe 
Matí, 9 h.-  Francesc Ribas i Assumpció Aymerich 
Vespre, 20 h..- Teresina Masana 
 

Dijous dia 3.- Sant Francesc Xavier, prevere jesuïta. Patró de les Missions.  
Matí, 9 h.-  Fam. Aymerich Castellví 
Vespre, 20 h.- Francesc Mestre Esteva (aniversari) 
 
Divendres dia 4.- Sant Joan Damascè, prevere i doctor. Santa Bàrbara  
Matí, 9 h.- Teresina Masana 
Vespre, 20 h.- Josep Baqués (22 aniversari) i fill Joan 
 

Dissabte dia 5.- Sant Dalmau, bisbe.  
Vespre (festiva), 20 h..-    Difunts Torredemer Roig. 
  Mossens: Albert Domingo, Ferran Bueno i Jaume Berdoy  
  Esposos Miquel Casas i Pepeta Ferrés.  

Joan Sàbat i Teresina Munné .                                       
 

Diumenge dia 6.- DIUMENGE SEGON D’ADVENT. Sant Nicolau de Bari, 
bisbe. 
9 h.-             Jaume Berenguer Ballester. 
         Difunts famílies Font- Parés i Pastor- Font.           
12:30 h.-     Teresina Masana.  
 

 

 



Temps de conèixer Déu, d’aprendre els seus camins. Els nostres camins 

posats a la llum dels camins de Déu…  

L’Església ens invita a fer nostra l’esperança del poble de Déu que es recull 

en tants textos dels profetes i dels salms. El poble, malgrat els seus 

pecats,  prega, confia i espera la salvació de Déu. Som convidats a reviure 

aquella experiència, ara que la nostra vida se centra en la vinguda de 

Jesucrist: enfortir la fe, avivar l’esperança, viure en l’amor que se’ns ha 

manifestat i que es tradueix en joia, amor fratern,   pau, servei generós... 

¿Què podem fer? 

1. Tornar a una pregària personal més viva, ajudada per la pregària 

dels salms, dels textos litúrgics (les lectures de la missa de cada 

dia ens faran entrar al cor de l’Advent). 

2. La Missa dominical de cada diumenge d’Advent: preparar-la, 
viure-la. També proposar-se la missa diària, si més no algun dia 
d’entre la setmana. 

3. Les Vespres dominicals a la parròquia, dissabtes a les 19,30 h. 
4. Interessar-se i ajudar persones necessitades o Càritas:  

 .  Col.lecta de Càritas diocesana (diumenge, dia 20),  
 .  Recollida d’aliments bàsics (Oli, pasta, arròs, conserves) 
    del 14 al 22 de desembre.  

5. Preparar el Nadal espiritualment:  
Celebració Comunitària de la Penitència: Dijous, dia 17 de 
desembre, a les 8 del vespre (no hi haurà missa vespertina). 
També Confessions diumenges, de 8,30 a 9,00 h. 
 

Mn. Antoni Roca 
 

 
 

 INICI DE LA CATEQUESI AQUESTA  SETMANA   
Iniciem la catequesi tant de Primera Comunió com de Confirmació 
aquests propers dies: 
Confirmació: diumenges 

 1r. Curs: Diumenge, dia 29, a les 6 tarda a l’església.   
 2n. Curs: Diumenge, dia 29, a les 7 tarda, a l’església 

 Primera Comunió: Celebració Inici de curs (a l’Església) a les 
          6 tarda: 

 Primer curs: DILLUNS, dia 30 de novembre 
 Segon curs: DIMARTS, dia 1 de desembre 

  

  BAPTISME  
Avui ha rebut el sagrament de la vida cristiana la nena Gala Páez 
Carrasco. L’enhorabona i el desig d’una vida cristiana ben plena. 

 
 PRIMERES VESPRES DOMINICALS D’ADVENT: Dissabtes 28 

de novembre i 5, 12 i 19 de desembre a les 19,30 h 
 

 
MARADONA I L’ADVENT 

Suposo que el títol us resulta sorprenent. Què tenen a veure Maradona i 

l’Advent? Com a cristians, l’inici de l’Advent és la gran notícia d’aquest cap 

de setmana. Com a ciutadans, una de les grans notícies de la setmana ha 

estat la mort de Maradona, genial en la seva vida futbolística i molt mancat 

en la seva vida personal. 

En relació amb aquestes mancances, m’ha fet pensar un comentari que he 

llegit avui de César Luis Menotti, que va ser el seu entrenador al Barça i a 

la selecció argentina: “No perdonem la sanció que li va imposar la FIFA 

l’any 1994 per la seva addicció a les drogues, dos anys sense jugar. Així no 

es cura una addicció. Si un músic consumeix una droga,  el deixen dos anys 

sense tocar? Maradona tenia un problema i, en lloc d’ajudar-lo, el van 

castigar”. 

Les paraules de Menotti m’interpel·len com a educador i com a cristià. Si 

una persona no es comporta com  cal, tenim mil arguments per justificar 

que se li imposi un càstig, però només estimant-la com a persona i 

acceptant-la amb els seus límits, tenim possibilitats que es pugui redreçar. 

Fins i tot quan el càstig és inevitable, la persona l’ha de viure com  expressió 

d’amor. 

És aquí on trobo la connexió entre l’experiència de Maradona i la del cristià. 

El Déu de Jesús, a diferència del de l’Antic Testament, no és un Déu que 

castiga i es venja, sinó un Pare que estima. I és l’experiència de saber-se 

estimat el que fa possible que canviem i superem els nostres límits. 

En el temps litúrgic de l’Advent som cridats a la conversió. Tots som 

mancats en la nostra vida personal, tots necessitem redreçar la nostra vida. 

L’Advent és un temps propici. I, a diferència de Maradona, nosaltres tenim 

més possibilitats de fer-ho perquè no ens sentim castigats sinó estimats. 

 

Joan Ferrés Prats 


