INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES MISSES
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.

Dilluns dia 7.- Sant Ambròs, bisbe de Milà
Vespre, (festiva) 20 h.- Teresina Masana.
DIMARTS dia 8.- IMMACULADA CONCEPCIÓ DE MARIA
9 h.- Conxita Casas i Anton Galofré
12,30 h.- Conxita Guilera, espòs Joan i fill Joaquim.
Esposos Montserrat Roca (7è. aniversari) i Agustí Castells
Dimecres dia 9.- Sant Pere Fourier; Santa Leocàdia i Sant Joan Dídac
Matí, 9 h.- Teresina Masana
Vespre, 20 h..- Rosa Termes Casanovas (32 aniv.), Josep Morral i fills
Ramon
i Assumpció
Dijous dia 10.- Santa Eulàlia de Mèrida, màrtir. Mare de Déu de Loreto.
Matí, 9 h.- Francesc Ribas i Assumpció Aymerich
Vespre, 20 h..- Teresina Masana
Divendres dia 11.- Sant Damas Papa.
Matí, 9 h.- Difunts família Poch Casasampere.
Vespre, 20 h..- Difunts família Esteve i Buscà.
Dissabte dia 12.- Mare de Déu de Guadalupe;
Vespre (festiva), 20 h..- Eulàlia Tuset i Joan Baqués. Modesta Casas i
Teresa Masana (capelletes Maria Auxiliadora)
Diumenge dia 13.- DIUMENGE TERCER D’ADVENT. Santa Llúcia, vg. i mr.
9 h.- Antònia Tudela i espòs Pepito.
Difunts famílies Planas Tuset
Vicenç Font i Carme Parés
Esposos Ramon Pauné i Carme Casasampere.
12:30 h.- Teresina Masana
Joan Coll i Barceló ( 19 aniversari)
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QUI HO HA DIT QUE NO HI HAURÀ NADAL?
Reflexions sobre el Nadal d’enguany, de Mn. Miquel Àngel Ferrés,
rector de Figueres. Recordem que ja en féu unes en el primer brot
de la Covid, amb motiu de la Pasqua: “¿Qui ho ha dit que no hi
haurà Setmana Santa? El text actual és força extens i aquí en
recollim un resum. Ens ajuda, una vegada més a encarnar el
missatge de Nadal en la realitat que vivim. Interpel·la i ens fa
descobrir el rastre de l’autèntic Nadal, el missatge del qual sovint
potser hem aigualit...
“Hi haurà Nadal perquè la tendresa en aquests moments és un bé essencial.
Hi haurà Nadal perquè aplicarem el toc de queda a moltes coses supèrflues i
ens revestirem d’humanitat.
Necessitem Nadal perquè faci de vacuna contra els nostres egoismes i
estupideses.
Hi pot haver un Nadal millor, més terapèutic per una societat amb mascareta
però sense màscares d’autoengany?
Haureu viscut mai un Advent tan fecund d’esperança com aquest?
No és més autèntic el pessebre del món sofrent, on Jesús neix, que els
bucòlics muntatges nadalencs que fem en miniatura?
Voleu dir que Jesús, que no troba lloc a l’hostal dels satisfets, no vol néixer al
cor dels geriàtrics, dels hospitals, o a casa de tanta gent gran que se sent
sola?
Si Jesús neix als afores, en la nit dels pobres, no voldrà il·luminar primer els
qui han perdut la pau, la salut, la feina, la companyia, el sostre o l’esperança?
No són més reals que les del pessebre les figures humanes dels malalts que
s’endinsen a la cova dels hospitals tensionats?

Quins millors regals no rebríem que la decisió dels rabadans, repatanis amb
les mesures de prevenció, de fer bondat d’una vegada?
Quin millor Nadal hi hauria si fóssim capaços de desconfinar la fe, augmentar
l’aforament a l’esperança i no fer restriccions a la caritat?
Hi haurà Nadal perquè Déu es posiciona clarament al costat nostre
compartint la nostra fragilitat.
Hi ha d’haver Nadal perquè el Príncep de la Pau insisteix a arribar com un
immigrant desesperat a qui no donem acolliment.
Quins Herodes estarien més inquiets per si estigués naixent una nova
fraternitat?
Hi haurà Nadal perquè el seu Misteri de llum ens embolcalla i brilla més quan
més a la fosca estem.
Descobrirem Nadal si l’esperem amb cor de pastors enlluernats, com va ser
en el primer Nadal.
Salvarem el Nadal i ens salvarem per Nadal si el vivim com cal, cadascú al seu
corral.
Hi haurà Nadal perquè tant de dolor no pot ser inútil. Perquè Nadal és el
preludi de la Pasqua.”
Miquel-Àngel Ferrés

ACTIVITATS
 DIMARTS, DIA 8:
SOLEMNITAT DE LA IMMACULADA CONCEPCIÓ
Missa de vigília: Dilluns, a les 20 h.
Misses del dia: 9,00 h. i 12,30h.
 CONDOLENÇA
La donem als familiars de Montserrat Sucarrats Folch, viuda de
Manel Sol, que morí el passat dia 29 de novembre, a l’edat de 98
anys. Descansi en la pau del Senyor.
 CÀRITAS PER NADAL
 Recollida d’aliments (Oli, llet, pasta, arròs, conserves –vidre i llauna) del 12 al22 de desembre.
 COL.LECTA DE NADAL PER CÀRITAS (diumenge abans de
Nadal)
 VESPRES DOMINICALS D’ADVENT: cada dissabte a les
19,30.
 CELEBRAR EL PERDÓ DE DÉU AMB MOTIU DEL NADAL



Celebració comunitària de la Penitència. Dijous dia 17, a les
8 del vespre (no hi haurà Missa). Es conservaran les distàncies
convenients i mascaretes entre confessor i penitents.
Confessions els diumenges i festius de 8,30 a 9 del matí.



 DIVENDRES, 25 DE DESEMBRE: SOLEMNITAT DE NADAL


DIJOUS, DIA 24, A LES 8 DEL VESPRE:
MISSA DEL GALL ANTICIPADA



DIVENDRES, DIA 25: MISSES 9,00 H. i 12,30 H.

VENIU AMB NOSALTRES
Com a creient, vull pensar que a la vida no hi ha casualitats. O, dit
d’una altra manera, que el que anomeno una casualitat és un missatge
que Déu em vol enviar, una lliçó que Déu em vol donar, una oportunitat
perquè aprengui alguna cosa.
Aquesta setmana he viscut una d’aquestes casualitats mentre
estava fent pregària. Feia la litúrgia de les hores. Em vaig topar amb una
expressió que em va sobtar, en el marc d’una pregària pròpia del temps
d’Advent. Deia: “Veniu amb nosaltres, Emmanuel”. Em va sobtar perquè
Emmanuel vol dir precisament “Déu amb nosaltres”. Si la paraula
Emmanuel vol dir que Déu ja és amb nosaltres, perquè li demanem que
vingui amb nosaltres?
De seguida em va venir al cap que just el dia abans el meu rector
m’havia enviat un missatge amb una imatge religiosa. Era un quadre que
ja coneixia i que havia oblidat. Es titula “Soc a la porta”. Diuen que és el
quadre religiós que ha viatjat més per tot el món.
S’hi veu un Crist que duu un fanal a una mà i que amb l’altra mà
està trucant a una porta tancada. Davant de la porta hi ha unes herbes
molt altes, indicant que fa temps que ningú no ha travessat aquell portal.
I la porta no té pany. Vol dir que només es pot obrir per dins.
Vaig pensar que aquell quadre m’oferia una resposta per a la
interpretació de la pregària. Si Déu sempre és amb nosaltres, si sempre
és a la porta trucant o esperant, la pregària “Veniu amb nosaltres,
Emmanuel” vol dir: “Ajudeu-nos a què us obrim la porta”.
Soc jo qui haig d’anar a l’encontre del Déu que sempre és a punt,
que sempre s’ofereix, que sempre espera. Haig d’obrir la meva porta i
haig d’eliminar tot allò que em dificulta la sortida. Això és l’Advent.
Joan Ferrés Prats

