
El poeta anglès Alexander Pope deia que les paraules son com les fulles dels 

arbres: de vegades, quan n’hi ha moltes, és per amagar que no hi ha fruits. 

Un dels grans perills de la fe és que hi hagi massa paraules i pocs fruits. Si a 

l'evangeli d’aquest cap de setmana Jesús lloa Joan Baptista, és precisament 

perquè les seves paraules com a precursor de Jesús anaven acompanyades de 

fruits. 

Joan Ferrés Prats  
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¿SOU VÓS EL QUI HA DE VENIR 

O N’HEM D’ESPERAR UN ALTRE? 
 

Aquesta pregunta la fan a Jesús, de part de Joan Baptista. “El qui ha de 
venir” era el que els profetes anunciaven com a Messies, enviat de Déu, 
per instaurar el seu Regne. 
Les obres de Jesús desvetllaven aquest interrogant sobre la seva 
personalitat: ¿serà ell el Messies? Avui, els humans, continuem essent 
els únics que tenim capacitat per fer-nos preguntes, i fóra una llàstima 
que hi renunciéssim. A vegades les preguntes esdevenen grans 
preguntes sobre l’ésser humà: qui sóc? Cap a on vaig? Quin sentit té la 
meva vida? La pregunta i la resposta sobre Déu i Jesucrist la trobem en 
l’Evangeli, i Jesús vol que també se la formulin els propis apòstols: ”Què 
diu la gent? Què dieu vosaltres? 
L’Església, avui, es continua plantejant qüestions semblants: Què diu, la 
gent, de Crist? Què diem de Crist a la gent? ¿Serem capaços de 
desvetllar interès en una humanitat que potser ja ni es planteja res, o ja 
no espera ningú, distret en ídols que no poden salvar...? A la pregunta 
sobre si Crist és el qui havia de venir o n’hem d’esperar un altre, els 
cristians hi hem de contestar, avui també, mostrant les obres que 
acrediten l’arribada del Regne: “Aneu a dir a Joan: els cecs hi veuen, els 
invàlids caminen, els leprosos queden purs, els sords hi senten, els morts 
ressusciten, els desvalguts senten l’anunci de la Bona Nova”.  
L’obra de l’Església d’acostament als homes i dones, i principalment als 
més necessitats, als més febles, als més pobres, és el senyal que 
acompanya la presència salvadora de Jesucrist. Acostar-se a l’home 
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INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

Dissabte dia 10.- Santa Eulàlia de Mèrida, verge i màrtir .  
Vespre (festiva), 20 h.- Lluís Parellada Fortuny (3r Aniversari). 

              Julià Ferrés, esposa Isabel i filla Anna. 
 Miquel Font i esposa Engràcia. 

 

Diumenge dia 11.- TERCER DIUMENGE D’ADVENT.  
9 h.- Maria Dolors Prats Comamala. 
 

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

12:00 h.- Salvador Esteve Soley (2n aniversari) i pares Andreu i Maria. 
 

Dilluns dia 12.- Santa Joana Francesca de Chantal, religiosa   
20 h.-   Difunts família Prat Salvans      
 

Dimarts dia  13.- Santa Llúcia, verge i màrtir.  
9 h.-  Missa 
20 h.-  Joan Coll i Barceló (aniversari)./ Acció de gràcies  St. Martí de Porres 
 

Dimecres dia 14.- Sant Joan de la Creu,  prevere, Doctor de l’Església. 
9 h.-   Missa  
20 h.- Difunts família Sánchez Rosillo        
 

Dijous dia  15.- Sant Valerià, bisbe.  
9 h.-  Josep Maria Aymerich Costa (6è. aniversari) 
20 h.- Celebració comunitària de la Penitència 
 

Divendres dia 16.- Sant Josep Manyanet, fundador.   
9 h.- Missa                       20 h.-  Missa  
Dissabte dia 17.- Sant Joan de Mata, cofundador dels Trinitaris .  
Vespre (festiva), 20 h.-    Missa 
 

Diumenge dia 18.- QUART DIUMENGE D’ADVENT .  
9 h.-  Esposos Joan Marcè - Pepi Munné,  i filla Neus. 
 

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

12:00 h.-  Isidre Prats i Maria Almirall. 
      Antoni Mèrida i esposos Domènec Sanou i Maria Vila. 
 

 



d’avui, amb totes les seves flaqueses materials, morals i espirituals, i 
Crist l’alliberi, i l’obri als altres i pugui emprendre una vida nova. Vet aquí 
el treball constant i l’alegria fonda dels cristians en l’Advent, el Nadal i al 
llarg de tot l’any. Per això avui se’ns diu: “Viviu sempre contents en el 
Senyor”. 

Mn. Anton Roca  
 

 

 CELEBRACIÓ COMUNITÀRIA DE LA PENITÈNCIA 
Dijous vinent, dia 15, a les 8 del vespre. 
Aquesta forma de celebrar el sagrament del Perdó està totalment 
acceptada i recomanada per l’Església. Fa visible la dimensió 
comunitària del sagrament i també a la vegada la dimensió individual 
de la confessió i absolució dels pecats. Hi haurà sacerdots per 
atendre les confessions.  

 

 PONÈNCIA: “LA BÍBLIA, UNA AVENTURA PER DESCOBRIR” 
 A càrrec de Joan Piñol, dissabte vinent, dia 17 de desembre, a les 
19,00 h. al temple parroquial. Trobada final de L’APROPA’T A 
L’EVANGELI, oberta a tota la comunitat parroquial. 
 

 DIUMENGE VINENT, DINAR DE NADAL AMB L’HOSPI-
TALITAT DE LA MARE DE DÉU DE LOURDES. 
Es farà a l’Hotel Barceló-Sans. De Sant Vicenç s’hi han apuntat cap 
a 40 persones. Ens felicitem per la bona participació i per la valoració 
del servei als malalts.                                                                                                                                                                                   

                                 

 NADAL I CÀRITAS: Sempre unim celebrar el Nadal amb el record 
i solidaritat amb les famílies necessitades: 

 Recollia d’aliments per famílies necessitades: a partir 
d’aquest dilluns fins el dia 22. Principalment els matins a la 
Rectoria. 

 Col·lecta extra de Càritas diocesana amb motiu del 
Nadal diumenge vinent, dies 17 i 18.  
 

 CONSELL PASTORAL PARROQUIAL:  
Divendres, dia 16, a les 21 h. a la parròquia. 

 

 CONDOLENÇA:  La donem als familiars de 

 Vicenç Llorenç Mitjans, que morí el passat dia 6, a l’edat de 91 
anys. 

 Micaela Delgado Pulido, que ha mort el dia 6 de desembre, a 
l’edat de 88 anys. 

Descansin en la pau del Senyor. 
 

 BAPTISME: Ha rebut el sagrament del Baptisme, avui, dia 11, la 
nena Cayetana Colorado Celi. L’enhorabona  i preguem per ella.  

 

DIUMENGE VINENT: MISSA FAMILIAR I CANTADA DE 
NADALES AMB EL GRUP INSTRUMENTAL ITACA 
 

------------MISSES EN LA SOLEMNITAT DEL NADAL----------- 

 DISSABTE, DIA 24: 

 6 TARDA: MISSA DEL POLLET: MISSA FAMILIAR DE 
NADAL AMB ELS INFANTS DE CATEQUESI. 

 11 DE LA NIT: MISSA DEL GALL, AMB GRUP ITACA 
 DIUMENGE, DIA 25: 

 9 MATÍ I 12 DEL MIGDIA. 
 

LA PARAULA I LES PARAULES 

La paraula és un dels grans tresors que tenim com a persones, i alhora 

és un dels grans paranys. Hi ha paraules que curen i paraules que fan mal. Hi 

ha paraules que revelen, que mostren, i paraules que amaguen. Les paraules 

poden servir, com deia Bertold Brecht, per cridar l'atenció sobre alguna 

realitat o per desviar l'atenció d'alguna realitat. Confuci deia que un home de 

paraules virtuoses no és sempre un home virtuós. En qualsevol cas, a la vida 

les paraules són importants, però no són el més important. El més important 

son les realitats a les que les paraules fan referència. 

A la vida de la fe passa el mateix. Jesús és precisament el Verb, la 

Paraula de Déu feta carn. Ho és perquè ens permet conèixer Déu i ens ajuda 

a viure-hi connectats. Les paraules de Jesús sobre Déu il·luminen la nostra 

vida, li donen sentit. 

Però, perquè ens adonem que també a la vida del creient el més 

important no son les paraules, Jesús renuncia de vegades a elles. Quan Pilat 

li pregunta què és la veritat, Jesús calla, no contesta. I a l’evangeli d’aquest 

cap de setmana, quan els deixebles de Joan li pregunten si és el Messies, 

tampoc no contesta. Per ser precisos, no els contesta amb paraules, sinó amb 

fets: els cecs hi veuen, els coixos caminen, els sords hi senten, els pobres 

reben l’anunci de la bona nova. Jesús practica allò de parlar amb fets. La 

paraula sense obres és morta  

La Paraula de Déu és clau a la nostra experiència com a creients. És 
un dels dos grans aliments que nodreixen la nostra fe. Però també a 
la vida de la fe les paraules són un parany.  (continua al darrere) 


