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DIUMENGE PRIMER D’ADVENT .   27 DE NOVEMBRE DE 2022. Nº 44 
 

VETLLEU I ESTIGUEU A PUNT!: 

APROPA’T A L’EVANGELI 
 

Amb aquesta invitació comencem l’Advent. Vetllar és sinònim d’estar 
despert, atent, esperant algú... Nosaltres esperem un “Algú” amb 
majúscula. Adonem-nos que aquest esperar no és invitació a la 
passivitat, sinó justament el contrari: perquè esperem estem més vius 
que mai, més atents que mai. Per això ens apropem a l’Evangeli. 
La nostra fe pot viure moments d’ensopiment i rutina, o moments de 
distracció i relaxament. Les comunitats cristianes poden també “anar 
tirant”, en la tebior d’una vida cristiana poc vigorosa, poc fervent, poc 
testimonial... Per això, apropa’t a l’Evangeli. El nostre món, poc donat a 
grans plantejaments, pot també –com en temps de Noé- viure distret en 
les mil coses de cada dia, defugint compromisos i renunciant a tota 
esperança. Enfront de tot això: “apropa’t a l’Evangeli”, “Vetlleu i estigueu 
a punt”. Vetllar sobre el nostre comportament, estar atents al què ens 
diu l’evangeli, al germà que tinc al costat, al germà del qual no haig de 
passar de llarg. Tu, doncs -ens diu Sant Pau- “sigues conscient dels 
moments que vivim”; mira què passa al teu entorn, no et deixis 
arrossegar pels esdeveniments, ni pel teu desordre intern. No et deixis 
seduir per la tristesa ni pel ressentiment: paralitzen la nostra vida. Alerta 
amb la corrupció de tota mena. “Fora l’abús de...” 
Si n’hi ha d’aspectes de la nostra vida sobre els quals cal vetllar!. 
L’Advent, cada any, ens treu la son de les orelles per ressituar-nos en la 
bona direcció: afanyem-nos a preparar un bon camí al Senyor que va 
venir, que continua venint i que vindrà un dia definitivament. Que el 
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INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

Dissabte dia 26.- Sant Silvestre  .  
Vespre (festiva), 20 h.-    Anita Ferrés (7è. aniversari de la seva mort) i 
espòs Joan. 
Esposos Josep i Miquela; Lluís Casanovas  
 

Diumenge dia 27.- DIUMENGE  PRIMER D’ADVENT.  
9 h.- Esposos Maria Bosch i Agustí Caralt i altres difunts de la família. 
          Difunts família Planas Tuset 
          Esposos Joan Marcè i Pepi Munné i filla Neus. 
       Esposos Miquel Via i Dolores i filla Mª Rosa. 
        Esposos Joan Saperas i Benita. 
 

Ermita de Sant Roc: 11 h.: Celebració dominical amb diaca 
 

12:00 h.- Esposos Joan i Montserrat i filla Auxili 
      En Acció de gràcies per 50è. aniversari.   
 

Dilluns dia 28.- Santa Catalina Labouré, religosa   
20 h.-   Missa      
 
Dimarts dia  29.- Sant Sadurní, bisbe i màrtir  
9 h.-   Elvira Costa i espòs Enric Aymerich. 
            Maria Almirall i Isidre Prats 
20 h.-  Lluís Bosch Busquet (4t. aniversari) 
             Sòcies ADRAD especialment per Dolors Nicolau Toral. 
Dimecres dia 30.- Sant Andreu, apòstol. 
9 h.-   Missa.  
20 h.- Missa.        
 

Dijous dia  1.- Sant Eloi, bisbe.  
9 h.-   Enric Aymerich i esposa Elvira 
20 h.- Celebració de la Paraula i Comunió 
 

Divendres dia 2.- Santes Bibiana i Elisa, verges .   
9 h.- Enric Perals Aymerich 
20 h.-   Missa 

Dissabte dia 3.- Sant Francesc Xavier, jesuïta missioner.  
Vespre (festiva), 20 h.-    Difunts família Torredemer Roig. 
     Josep Mestre Esteva (aniversari) 
 

Diumenge dia 4.- SEGON DIUMENGE D’ADVENT. Santes Bàrbara i Clàudia 
9 h.-   Missa 
 

Ermita de Sant Roc: 11 h.: Celebració dominical amb diaca 
 

12:00 h.-  Esposos Salvador Roig i Dolors Font. 
 

 



nostre Advent sigui remoure terres, “tota vall serà aixecada, tot turó serà 
abaixat”. Només des d’uns cors desvetllats i convertits podrem veure,  
celebrar i acollir la salvació de Déu. “Estigueu a punt també vosaltres, 
que el Fill de l’home –el vostre Senyor- vindrà a l’hora menys pensada”. 

 

Mn. Anton Roca 
 

 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,  
viure-la. També proposar-se participar en 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… o donatius a la “caixeta” de Càritas. 

5. Rebre el sagrament del Perdó. La celebració Comunitària de la 
Penitència (dijous, dia 15, a les 8 del vespre) o confessions els 
diumenges mitja hora abans de la missa de 9’00 h. 

 

 CADA  DISSABTE D’ADVENT: 
 19,30 H.: Pregària de Vespres, al Santíssim. 

                                 

 APROPA’T A L’EVANGELI 
S’han constituït 6 grups, i es van trobant segons la seva agenda, 
amb la proposta, si és possible, de reunir-se dues vegades per 
acostar-se a l’Evangeli del primer i tercer diumenge d’Advent. 
Com a cloenda hi haurà una xerrada sobre la Bíblia, oberta a tots els 
feligresos dissabte 17 de desembre a les 7 de la tarda. 
  

 CÀRITAS PER NADAL 
 Recollida d’aliments (que ajudin a la “taula” de Nadal) del 12 

al 22 de desembre, a la Rectoria. També donatius en 
metàl·lic per si cal comprar res...  

 COL·LECTA DE NADAL PER CÀRITAS DIOCESNA (diumenge 
abans de Nadal: 18 de desembre). 
 

 BAPTISMES 
Dissabte, dia 26: Han estat batejats els infants Pol Lozano Estévez i 
Emma Solana Cabrera. Els felicitem i preguem per ells. 

 

 

 CONDOLENÇA 
La donem als familiars de Eloisa Sancha Cruz que morí el passat dia 
10 de novembre, a l’edat de 93 anys. 
Descansi en la pau del Senyor. 

 
 

L'ADVENT I EL MEU EGO 

Aquests dies he llegit unes informacions que no tenen res a veure 

amb l’Advent, però que m’hi han fet pensar. Es tracta d'unes dades 

curioses i inquietants. Son els resultats d'unes investigacions sobre la 

imatge que les persones tenim de nosaltres mateixos. 

En una d'aquestes recerques el 94% de les persones consideraven 

que tenien un nivell de sentit de l'humor superior al de la mitjana. És un 

resultat absurd des del punt de vista estadístic, però coincideix amb el 

d’investigacions que s'han fet en altres àmbits. 

El 80% de les persones amb carnet de conduir consideraven que 

eren més hàbils conduint que la mitjana. El 75% dels empresaris pensaven 

que eren més ètics que la mitjana dels empresaris. En un àmbit tan 

científic com l’universitari el 94% dels professors estaven convençuts que 

eren millors que la mitjana dels seus companys. Només un 2% 

d’estudiants consideraven que tenien unes capacitats de lideratge 

inferiors a la mitjana dels seus companys. I el 25% considerava que 

estaven entre l’1% més hàbil en el tracte amb els altres. 

Quina relació hi pot haver entre aquestes dades i l’Advent? Segons 

ens expliquen els evangelis, a Jesús se li obrien sobretot els pecadors, els 

malalts, els necessitats, i se li resistien els que es consideraven justos, 

legals, complidors de la Llei. 

Resulta que l'Advent és un temps litúrgic de conversió, de 
reconeixement de la nostra mancança radical, d’obertura al Déu que ens 
salva. Si tinc una imatge massa positiva de mi mateix, si em sento massa 
satisfet de mi mateix, és difícil que experimenti la necessitat de ser salvat. 
Només hi pot haver conversió des de la humilitat. Només posant l'accent 
en les meves mancances i buidors puc experimentar la necessitat que Déu 
m’ompli.  

Joan Ferrés Prats 


