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DIUMENGE SEGON D’ADVENT.     5 DE  DESEMBRE DE 2021. Nº 44 
 

EL “SÍ” GRATUÏT DE DÉU A MARIA I A NOSALTRES  
 

Tot just ara fa 167 anys que el papa Pius IX, ratificant una 
consciència creixent del poble cristià i dels seus teòlegs, el 8 de desembre 
de 1854, va declarar dogma de fe que Maria, la mare del Salvador, va ser 
“plena de gràcia” ja des del primer moment de la seva existència i 
concebuda sense pecat, en vista als mèrits del seu Fill. 

En el clima de l’Advent, cada any ens alegra la festa de la 
Immaculada, la festa d’aquesta dona que va estar íntimament associada, 
no pas per iniciativa nostra, sinó de Déu, a l’obra salvadora de Jesús. Igual 
com al final de la seva vida va ser assumpta al cel, participant en cos i 
ànima del triomf del seu Fill, també a l’inici de la seva existència va ser 
incorporada radicalment a la gràcia i a l’amor de Déu. 

Val la pena celebrar amb  alegria aquest do de Déu a Maria, que és 
també do a l’Església i a la Humanitat sencera. És la festa de l’amor gratuït 
de Déu que ens fa tenir una mica més d’esperança en aquest món nostre. 
Els cels nous i la terra nova que ell té en el seu projecte de salvació, i que 
s’acompliran plenament a la Pasqua de Jesús, comencen ja a manifestar-
se en Maria, la primera salvada per Crist. Val la pena que ens hi 
emmirallem. Una persona de la nostra família humana ha rebut el sí  total 
de Déu i ha sabut respondre-li amb el seu sí també total al llarg de la seva 
vida. 

 J. Aldazábal (a.c.s.) (de Missa Dominical) 
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INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

Dissabte dia 4.- Sant Joan Damascè.  
Vespre (festiva), 20 h.-  Família difunts Torredemer Roig. 
 

Diumenge dia 5.- DIUMENGE SEGON D’ADVENT.   
9 h.-   Família Planas Tuset. 
        Maria Bosch, Agustí Caralt i altres difunts de la família. 
12:00 h.-  Missa. 
A Sant Roc, a les 11h.-  Celebració dominical amb diaca. 

Dilluns dia 6.-  Sant Nicolau, bisbe de Bari.  
20 h.-  Teresa  Baqués Ollé (1r. aniversari) 
 

Dimarts dia  7.- Sant Ambròs, bisbe de Milà.  
9,00 h.- Missa  
20 h.- Missa de vigília: Esposos Montserrat i Agustí 
          Difunts família Mèlich Oriol./ Conxita Casas, Anton Galofré i fills. 
          Josep Baqués (24 aniversari) i fill Joan Baqués. 
  

DIMECRES DIA 8.- SOLEMNITAT DE LA IMMACULADA CONCEPCIÓ . 
9 h.-         Difunts famílies Almuzara - Prats 
12,00 h.- Conxita Aguilera, espòs Joan i fill Joaquim. 
     Montserrat Roca (8è. aniversari) i espòs Agustí. 
     Narcís Prats Boloix. 
       

Dijous dia  9.- Sants Leocàdia, vg. i mr.  
9 h.- Missa.                              20 h.- Celebració de la Paraula i Comunió 
 

Divendres dia 10.- Santa Eulàlia de Mèrida, verge i màrtir.   
9 h.- Missa 
20 h.-  Merceneta Potrony 
 

Dissabte dia 11.- Sant Damas I, papa.  
Vespre (festiva), 20 h.-  Lluís Parellada Fortuny i família 
    Graciela Ronquillo Cedeño (6è. mes) 
 

Diumenge dia 12.- DIUMENGE TERCER D’ADVENT. Mare de Déu de 
Guadalupe. 
9 h.- Esposos Ramon Pauné i Carme, i filla Assumpció. 
 

12:00 h.-  Salvador Esteve Soley (1r. aniv.) i pares Andreu i Maria. 
A Sant Roc, a les 11h.-  Celebració dominical amb diaca. 

 

 



 

 VIURE MÉS L’ADVENT... COM? 

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, 
(dissabtes a les 19,00h.), viure-la. També proposar-se la missa 
diària, si més no algun dia d’entre la setmana. 

3. Participar en la pregària de Vespres els dissabtes d’Advent. 
4. Interessar-se i ajudar entitats i grups de solidaritat. Recordem 

la col·lecta de Càritas diocesana el diumenge abans de Nadal. 
Ajudar el treball de Càritas interparroquial, recollida  
d’aliments… 

5. Rebre el sagrament del Perdó. La celebració Comunitària de la 
Penitència que oportunament s’anunciarà ho pot facilitar...  

 

 CADA  DISSABTE D’ADVENT: 
 19,00 H.: Preparació de la litúrgia dominical, a la capella del 

Santíssim. 
 19,30 H.: Pregària de Vespres, al Santíssim. 
 20,00 H. MISSA VESPERTINA DEL DIUMENGE. 

                                                                                                                                                                                                           

 DIMECRES, DIA 8:  
 SOLEMNITAT DE LA IMMACULADA CONCEPCIÓ DE MARIA  

 Missa vespertina de vigília: dimarts a les 20,00 h. 
 Misses del dia: 9,00 h. i 12,00 h. 

 

 DILLUNS, DIA 6  
És festa civil, però no religiosa. Missa com sempre a les 20 h. 

 

 CÀRITAS PER NADAL 
 Recollida d’aliments (Oli, llet, pasta, arròs, conserves –vidre i 

llauna)  del 13 al 22 de desembre. A la rectoria. 
 COL.LECTA DE NADAL PER CÀRITAS DIOCESANA (diumenge 

abans de Nadal: 19 de desembre). 
 

 CELEBRACIÓ DELS 50 ANYS DE MATRIMONI 
Diumenge vinent, dia 12, a la missa de 12,00 hi són convidats els qui 
en l’any 2020 i 2021 han celebrat les seves Noces d’Or Matrimonials. 
Una dotzena de matrimonis s’hi ha volgut unir. Els acompanyem en 
la seva acció de gràcies i preguem i per ells i les seves famílies. 
Molts d’ells continuaran la festa amb un dinar de germanor. 

LLIÇONS DE LA COVID EN TEMPS D'ADVENT 

Ja fa més de dos anys que convivim amb la covid i que en patim les 

conseqüències, i son dos anys en els que aquesta crisi sanitària ens dona 

unes lliçons que tenen molt a veure amb l’esperit de l’Advent. 

La primera gran lliçó de la covid va ser posar de manifest la nostra 

vulnerabilitat, les limitacions d’aquelles realitats en les que tendim a 

dipositar la nostra confiança: la ciència, la tècnica, la societat del benestar. 

L'aparició de la pandèmia ens va obligar a prendre consciència que, tot i 

ser bons i necessaris, els beneficis del progrés són sempre insuficients, que 

hem de mirar més enllà, que la nostra salvació ens ve donada des de més 

amunt. Aquest és l’esperit de l’Advent. 

En una segona fase de la pandèmia vàrem gaudir d'una fita del 

progrés: vàrem disposar d’unes vacunes desenvolupades en un temps 

rècord, com mai no s’havia aconseguit en la història de la humanitat. 

Semblava  que podíem tornar a  dipositar la nostra confiança en la 

intel·ligència humana, en la ciència i en el progrés. 

Ara, l'aparició d'una nova variant del virus, si no més agressiva sí 

més contagiosa, ens dona noves lliçons. Per una banda, torna a  posar de 

manifest els límits de la nostra intel·ligència: la vida va més de pressa que 

els nostres avenços.   No ho podem controlar tot. No podem dipositar  en 

la ciència la nostra confiança última. La salvació ve des de més enllà. 

Novament l’esperit de l’Advent. 

Però una altra lliçó del virus, que també connecta amb l’esperit de 

l’Advent, és que la salvació ha de ser per a tots, i sobretot per als més 

pobres i marginats. Països desenvolupats com el nostre,  amb un 79,39% 

de persones amb la pauta completa de vacunació, ens veiem amenaçats 

per una variant apareguda a l'Àfrica, on només el 7% de persones estan 

vacunades. Hem creat un món injust i nosaltres mateixos en patim les 

conseqüències. La salvació que ens porta Jesús és sobretot per als més 

desemparats. El món només es pot salvar des de la solidaritat, des de 

l'atenció als més  desvalguts.  

En definitiva, la crida a la confiança en la salvació que ens ve només 
de Jesús i la crida a la solidaritat son per mi les dues grans lliçons qu em 
donen avui tant la crisi sanitària de la covid com el temps litúrgic de 
l'Advent. 

Joan Ferrés Prats  


