
En primer lloc, Maria s’abandona a la voluntat de Déu descoberta en la 
pregària. I després troba força en l’Esperit per iniciar aquest camí de 
resposta a la voluntat del Pare. 

Joan Ferrés Prats 
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DIUMENGE TERCER D’ADVENT .  12 DE DESEMBRE DE 2021. Nº 45 
 

ALEGREU-VOS! EL SENYOR ÉS A PROP 
 

Som a la meitat de l’Advent, el diumenge “Gaudete”: Viviu sempre contents 
en el Senyor... però a  vegades no et surt per enlloc l’alegria. No estàs 
d’humor, i prou. La culpa és molt diversa: la salut, la feina, la família, les 
estretors econòmiques, la política, els desenganys, la pandèmia que no ens 
deixa en pau... Les situacions adverses sovint ens fan perdre la pau interior, 
per més que hom no ho vulgui. 

I, malgrat tot, l’alegria va profundament lligada amb la persona de 
fe. És tot un art arribar a viure en pau i en la joia de la fe enmig de les 
adversitats. Nosaltres hauríem de ser capaços de dir: “el fet que estigui 
content no és perquè tinc una salut de ferro o perquè les coses em van 
molt bé...” Aquesta no és l’alegria que brolla de la fe. Aquesta alegria té 
altres causes. L’alegria de creure és perquè “el Senyor és a prop”. És a dir: 
la presència del Senyor ressuscitat en el cor del creient és la font d’on brolla, 
sempre jove i reconfortant, la joia de la proximitat del Senyor i el bàlsam 
de la seva pau. Res, ni ningú, no pot arrabassar del cor del veritable cristià 
aquest tresor amagat en la pobresa, en l’adversitat, en els moments foscos 
i grisos, en la rutina de la seva vida.  

El cristianisme no ens estalvia les dificultats i les lluites de cada dia. 
Però Déu és pròxim i és la causa de la nostra alegria profunda. Cada any 
Nadal ens ho recorda. Ve Jesús i ens diu: “Veniu a mi els qui esteu cansats 
i afeixugats i jo us faré reposar... feu-vos deixebles meus, que sóc benèvol 
i humil de cor...” (Mt 11, 28-30). 
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INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

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. 

Dilluns dia 13.- Santa Llúcia, vg. i mr.   
20 h.- Josefa Borja Riera (1 mes). 
 

Dimarts dia  14.- Sant Joan de la Creu, Carmelita i doctor de l’Església.  
9 h.-  Família Sánchez Rosillo 
20 h.- Missa 
 

Dimecres dia 15.- Santa Cristina, mr. . 
9 h.- Enric Perals i M. Àngels Perals. 
20 h.- Pels difunts que més ho necesitenenacció de gràcies 
          Josep M. Aymerich Costa (5è. aniversari) 
 

Dijous dia  16.- Sant Josep Manyanet, fundador dels Fills i Filles de la 
Sagrada Família.  
9 h.-  Acció de gràcies a Sant Martí de Porres. 
20 h.- Celebració de la Paraula i Comunió 
 

Divendres dia 17.- Sant Joan de Mata, prevere i fundador..   
9 h.-  Missa 
20 h.-  Salvador Prats (31 aniversari) i esposa Sisqueta 
 

Dissabte dia 18.- Sant . Mare de Déu de l’Esperança  
Vespre (festiva), 20 h.- Joan Matas, Anita Ferrer i M. Dolors Balcells. 
     Esposos Fernando i Mª José.  
 

Diumenge dia 19.- DIUMENGE QUART D’ADVENT. Sant Anastasi I, papa i 
mr. Sant Nemesi mr. 
9 h.-  En acción de gracias por Bautisme. 
        Paquita Guasch Mayner, Bibiana Alcubilla Ibáñez (Capelletes Maria 
          Auxiliadora) 
12:00 h.- Esposos Isidre Prats i Maria Almirall.  
     Mª José Manzarbeitia./   Antoni Mèrida (11è. aniversari) 
 

 



Per això el naixement de Jesús és causa d’una gran alegria. Per això les 

festes de Nadal són festes d’alegria: una alegria que no té res d’artificial; 

no és el fruit de la disbauxa, sinó que brolla del cor i de la fe.  Per Jesús 

ens ve la vida: exultem germans! 

Mn. Antoni Roca 
 

 

  CELEBRACIÓ COMUNITÀRIA DE LA PENITÈNCIA  
       Dijous vinent, dia 16, a les 8 del vespre 

¿Ve Nadal i no tenim necessitat de rebre el sagrament del Perdó? A 

través d’aquest sagrament expressem el reconeixement de les 

nostres faltes, el desig de convertir-nos més a Déu i encara més: 

rebem el perdó a través del ministeri de l’Església i així refem i 

enfortim la nostra amistat amb Ell i amb els germans. 

Quan anem a rebre aquest sagrament pensem: Avui, el Pare 

m’espera, reconec el meu pecat, Déu intervé en la meva vida... 

Quina festa més gran en el meu cor! Avui dono gràcies al Senyor 

perquè la salvació ha entrat a casa meva: “obriu una ruta al Senyor, 

aplaneu-li el camí”. 
 

 ESPAI DE PREGÀRIA: Aquest dilluns a les 19,15h: Exposició del 

Santíssim, Vespres i Missa a les 20 h. 
 

 REUNIONS 

. Consell pastoral parroquial: dilluns, a les 9 vespre a la rectoria. 

. Consell pastoral arxiprestal: dimecres, a les 9 vespre al Casal. 
 

 DIUMENGE, DIA 19: COL.LECTA  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.  
 

 BAPTISME:  L’infant Marc Duran Artal ha estat batejat aquest dissabte, 
11 de desembre. L’Església el rep amb joia i prega per ell. Pares i 
familiars: Enhorabona! Ajudeu-lo en el camí de la fe que ha iniciat. 

                                                                                                       

 CONDOLENÇA: La donem als familiars de Maria Perals Capellades, que 
morí el proppassat dia 10, a l’edat de 90 anys. Descansi en pau. 

 

 RESULTAT DE LA COL·LECTA MESUAL PER OBRES: 830 €. Gràcies! 
 

 

 SOLEMNITAT DEL NADAL: 

 DIVENDRES, DIA 24:  

 A LES 6 DE LA TARDA: MISSA DEL POLLET 
 

 A LES 11 DE LA NIT: MISSA DEL GALL  
 

 DISSABTE, DIA 25:  MISSES : 9,00 H.  I 12,00 H. 
 

 

QUÈ HEM DE FER? 

És la pregunta central de l'evangeli d'aquest cap de setmana: Què hem de 
fer? Podríem dir que també és la pregunta central del temps d'Advent, i fins 
i tot de la vida cristiana en general: Què hem de fer?  
Veiem que en aquest paratge de l’evangeli hi ha dos tipus de resposta a 
aquesta pregunta. Un primer tipus de resposta, per part de Joan Baptista, 
és una resposta diferenciada en base a la persona que li pregunta. Primer 
“la gent li preguntava” (Lc 3, 10). Després “uns cobradors d'impostos li 
preguntaven” (Lc 3, 12). I finalment “uns soldats li preguntaven” (Lc 3, 14). 
Hi ha una resposta diferent per a cadascuna d’aquestes tres preguntes, 
perquè era diferent la persona que la feia. 
Després, però, hi ha una resposta global, unificada, una resposta que 
serveix per a tots: bategeu-vos. “El qui ve després de mi un batejarà amb 
l'Esperit Sant i amb foc” (Lc 3, 16). És d’aquesta doble manera, segons diu 
l’evangeli, com Joan “anunciava al poble la bona nova” (Lc 3, 18).  
El primer que hem de fer, doncs, és convertir-nos, canviar de vida, i per a 
això cal que escoltem el que Déu ens demana a cadascú en particular. 
Sabrem “què hem de fer” a través de la pregària, de la meditació i de 
l’examen de consciència. És un canvi diferent per a cadascun de nosaltres. 
Cal que ens deixem interpel·lar, que posem la nostra vida davant Déu per 
descobrir quins són els canvis que se'ns demanen. 
Alhora, cal que renovem cada dia el baptisme, que siguem batejats cada 
dia amb l’Esperit Sant i amb foc, perquè el canvi de vida que hem de fer 
només serà possible si acollim la força de l’Esperit, si el seu foc crema en 
el nostre interior. 
La festa de Maria que hem celebrat aquesta mateixa setmana il·lumina el 
nostre camí com a cristians i cristianes. Amb el seu gran “Sí”, Maria és 
model de resposta cristiana a la gran pregunta de “què hem de fer”.  

(continua a la pàgina del darrere) 


