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EL NADAL VIST DES DE CÀRITAS 
 

Carta de Ramon Carbonell,  director de Càritas 

Diocesana de Sant Feliu, amb motiu del Nadal . 

Com és evident, enguany el Nadal no serà segurament com l'hem celebrat 

sempre, però en qualsevol  cas ni serà menys Nadal ni tindrem menys motius per 

celebrar de nou el naixement del petit Jesús i tot el que representa.  La seva 

imatge humil,  vulnerable, en un entorn auster, però envoltat de l'amor dels seus, 

de totes les criatures de la terra i del cel, és la imatge del Nadal que ha de ser 

sempre!  

En la motivació de la campanya de Nadal de Càritas Catalunya d'enguany, Mn 

Ramon M. Bosch, el nostre Delegat Episcopal, hi diu: "Potser aquest patiment (no 

poder fer un Nadal com sempre) ens ajuda a redescobrir que Nadal no és un dret 

(ens “prenen”), sinó que és un do de Déu, i com a do és gratuït, i ens cal aprendre 

a dir més sovint gràcies pels dons que rebem, i maleir menys aquells que ens 

agradaria rebre i no tenim." 

Sabem bé prou a Càritas què implica no gaudir del propis drets perquè ho veiem 

reflectit als rostres de les persones que acollim, i que l'amor que som capaços de 

transmetre i rebem en la nostra acció, és un regal que no té preu. Diu a la 

felicitació d'enguany de Càritas diocesana "Tot és apunt: veniu a la festa". No ens 

cal res més, perquè ja hem rebut del Pare Bo el regal del Do del Nadal en nosaltres.  

El 2020 no ha estat un any gens fàcil, però el 2021 malgrat pugui remetre la crisi 

sanitària, tampoc serà un any fàcil per moltes persones que durant aquest any 

que ja tanquem han caigut en la precarietat o l’exclusió, o per totes aquelles que 

ja la venien patint i ara encara confien menys en poder-ne sortir.  
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INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

Dissabte dia 12.-  Mare de Déu de Guadalupe;   
Vespre (festiva), 20 h..-  Eulàlia Tuset i Joan Baqués; Modesta Casas i 

                Teresina 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)     
 

Dilluns dia  14.- Sant Joan de la Creu 
Vespre, 20 h.-  Difunts família Sánchez Rosillo. 
  Difunts família Prat Salvans                                   
 

Dimarts dia 15.- Santa Cristina, mr.  
Matí, 9 h.- Francesc Ribas i Assumpció Aymerich. 
       Josep M. Aymerich Costa 
Vespre, 20 h..-     Teresina Masana                      
 

Dimecres dia  16.- Sant Josep Manyanet  
Matí, 9 h.- Teresina Masana 
Vespre, 20 h..- Rosita Esteve Duran 
   Salvador Prats (30 aniv.) i esposa 
 

Dijous dia 17.- Sant Joan de Mata, prevere i fundador  
Matí, 9 h.-  Difunts família Ribas Badosa 
Vespre, 20 h..- No hi ha Missa. Celebració comunitària del Perdó 
 
Divendres dia 18.- Mare de Déu de l’Esperança  
Matí, 9 h.-  Teresina Masana 
Vespre, 20 h..- Rosario García Montes (+3 d’abril als 85 anys) 
 

Dissabte dia 19.- Sant Anastasi I, papa i màrtir. Sant Nemesi, mr.  
Vespre (festiva), 20 h..-      Joan Matas, Anita Ferrés i Mª Dolors Balcells.                                       
 

Diumenge dia 20.- DIUMENGE 4rt. D’ADVENT. 
9 h.-   Esposos Joan Marcé i Pepi i família. 
         Antonio Medina (10 aniversari). 
         Antonio Aguilar i Concepción Rodríguez.          
12:30 h.-     Antonio Pastor i Margarita Mayor i Oleguer Boloix. 
         Anna Maria Esteve Martí (3r. aniversari). 
  
 

 



Desitjo a tu i als teus, un MOLT BON NADAL i un 2021 ple d’energia i ganes de 

viure i treballar al servei dels altres. 
 

 
 

❖ DIVENDRES, 25 DE DESEMBRE: SOLEMNITAT DE NADAL  
  

• DIJOUS, DIA 24: MISSES DEL GALL ANTICIPADES:   

▪ A LES 6 DE LA TARDA 
▪ A LES 8 DEL VESPRE  

 

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

 

. Finalment fem dues misses de vigília (DEL Gall), anticipades. Això 
facilitarà un millor compliment de l’aforament que, a dia d’avui, se’ns 
demana (30 %). Si canvien els criteris d’aforament igualment hi 
hauran les dues misses de vigília. 
. Creiem que amb aquesta proposta de 4 misses de Nadal (les del 
dia de Nadal també són molt adequades i populars) l’oferta és 
suficient. Ara només cal que la gent es reparteixi entre les 4 misses. 
. Us heu fixat que la de les 6 de la tarda volgudament no n’hem dit 
“Missa del pollet” perquè no és especialment pels infants, com ho 
era en any anteriors. Això no vol dir que aquesta missa és a una hora 
molt bona per a infants, però també per a famílies i gent gran.  
  

✓ CONDOLENÇA 

La donem als familiars de Teresina Baqués Ollé, viuda d’Enric 
Ferrés, que morí el passat dia  6 de desembre, a l’edat de 91 anys. 
Que descansi en la pau del Senyor. 
 

✓  CELEBRACIÓ COMUNITÀRIA DE LA PENITÈNCIA  

       Dijous vinent, dia 17, a les 8 del vespre 

Hem d’acollir el Senyor amb un cor penedit i reconciliat. El camí iniciat a 

l’Advent, seguint la crida de Joan a obrir una ruta al Senyor, passa per una 

actitud de conversió i de confessió dels pecats. Crist ve per a reconciliar-

nos amb el Pare. No menyspreem, doncs, el sagrament de la reconciliació, 

veritable trobada del Crist que ve a salvar-nos. Els sacerdots que acolliran 

la nostra confessió són veritable presència del Crist que ens atén 

personalment, que escolta, que anima i dóna el perdó com el fruit més 

preuat de l’ obra redemptora de Crist. 

Aprofitem aquesta oportunitat de rebre el sagrament del perdó. Una diada 

tan plena i espiritual com és el Nadal mereix ser preparada amb un 

acostament a Crist a través d’aquest sagrament, font de perdó i de gràcia. 
 

✓ DIUMENGE VINENT: COL.LECTA EXTRA DE NADAL PER CÀRITAS  

✓ RECOLLIDA D’ALIMENTS AMB MOTIU DE NADAL 

Matins: de 10 a 13 h. Tardes: de 18 a 20 h., a la rectoria. 
 

✓ PESSEBRE A LA NOSTRA PARRÒQUIA I AL POBLE   

Aquest cap de setmana beneirem el Pessebre que, feligresos i 
voluntaris han dut a terme. Gaudim també d’un Pessebre al jardí de 
Can Comamala, a iniciativa de l’Ajuntament. Moltes gràcies a tots 
per fer visible avui, de tantes maneres, el naixement de Jesús.  

 

 

CONDUINT CAP AL NADAL 

Meditant l’evangeli d’aquest cap de setmana se m’ha acudit pensar que 
l’experiència cristiana de l’Advent té alguna relació amb l’experiència de 
conduir un cotxe.  

Quan conduïm, estem molt centrats en el volant, en l’accelerador i en el 
fre. Els hem d’anar controlant per no sortir del camí que tenim marcat, però 
alhora intentem no perdre de vista en cap moment el vidre davanter i els 
retrovisors. El control del volant, dels frens i de l’accelerador el fem en 
funció del que anem  veient al davant i al darrera. És a dir, intentem trobar 
un equilibri entre el present, el futur i el passat. 

L’evangeli d’aquest cap de setmana és ple de contrastos. Ens parla de 
desert i de vida, de llum i d’ombres, de baptisme d’aigua i baptisme en 
l’Esperit, del qui és el Messies (Jesús) i de qui només n’és un testimoni 
(Joan)... 

L’Advent també és un camí, un procés. També vivim la tensió entre el 
passat i el futur. Som al desert, però anem cap a la vida. Som a la fosca, 
però caminem envers la llum. Estem envoltats de missatgers, de testimonis, 
però aviat ens visitarà el que és la Salvació. Escoltem el missatge de Joan, 
però esperem compartir aviat amb Jesús. 

Ara, en el moment present, se’ns demana amb Isaïes que “adrecem el camí 
del Senyor”, és a dir, que ens convertim, que fem passos per deixar enrere 
el passat. Però el que dona sentit al nostre esforç present és l’esperança 
del futur.  

En els cotxes el vidre davanter és molt més gran que els retrovisors. A 
l’Advent, com en el cotxe, no podem perdre de vista el passat. És el que 
ens recorda que necessitem ser salvats. Però ha de pesar més la mirada 
envers el futur que la mirada cap enrere. Jesús no és només el qui ens 
espera al final del camí. També és la gasolina que ens ajuda a avançar.  

Joan Ferrés Prats 


