ANY XCIV - 12 DESEMBRE 2021 - NÚM. 4.910
DIÒCESI DE GIRONA

JO I NOSALTRES, QUÈ HEM DE FER?
Aquesta és una pregunta que sempre ens
hem de fer, i més per viure el proper Nadal,
en la perspectiva d’iniciar un nou any i per
confiar en l’Evangeli de Jesús.
De fet, la pregunta ja fou adreçada a
Joan Baptista per aquells que escoltant-lo
s’adonaven que calia fer quelcom per preparar-se per a l’esdeveniment que ell anunciava: l’arribada del qui havia de venir, el Messies. I Joan no contesta
amb generalitats, sinó que concreta pensant en aquells
que tenen de tot, menjar i vestit; no té temor d’indicar
als cobradors d’impostos que no siguin «corruptes»,
amb una expressió ben actual. També els guardes, els
policies del seu temps, són objecte de suggeriments
concrets.
Tots hauríem de respondre a la pregunta. Però jo m’atreveixo, amb risc, a proposar humilment algunes indicacions per ajudar i animar a respondre-la concretament.
- Si ja ets cristià però tens com adormida la teva fe perquè no pregues, no celebres l’Eucaristia habitualment i
no experimentes la joia de ser-ne, anima’t novament a
viure l’amor de Jesús per tu i el seu desig que siguis feliç.
Demana sincerament: Senyor, ajuda’m a viure la meva fe!
- Si tens els béns necessaris per viure tu i la teva família
amb dignitat i amb les necessitats cobertes, pensa en tots
els qui no poden tenir assegurades l’alimentació, o l’habitatge, o l’electricitat, per no tenir treball o la documentació
per treballar i que
necessiten ajuda.
«A tots se’ns urgeix a Col·labora amb Càritas o altres ONG
preguntar-nos de confiança.
com preparem la festa - Si estàs casat fa
del naixement de Jesús» més o menys anys,
torna a recordar i a
valorar l’amor que
t’ha unit a la teva
parella. Que, per a tu, el marit o l’esposa sigui un do, un
regal meravellós. Renoveu la comunicació, la valoració de
tot el que heu viscut, que la rutina i els anys donin més
solatge al vostre matrimoni.
- Si ets avi o àvia i et sembla que ni els fills ni els nets et
tenen prou en compte, i que només et volen per fer de

cangur, canvia la teva percepció. Has donat la teva vida
pels teus, i ara has d’ajudar a créixer els nets, malgrat que
et sembli que no t’ho agraeixen; segur que t’estimen i
valoren; i, si més no, has de continuar fent el que sempre
has fet: donar sense esperar recompensa.
- Si exerceixes una professió lliberal, de servei a les persones, sigues un bon professional i just en el cobrament
dels serveis.
- Si ets treballador sigues responsable de la feina encomanada i solidari amb els teus companys.
- Si ets empresari i potser a causa la crisi de la COVID-19
tens dades objectives per reduir la plantilla, fes un esforç per mantenir-la, malgrat que el resultat econòmic de
l’exercici sigui temporalment deficitari.
- Si ets fill o filla, no pot ser que a casa sigui una pensió de
les tres B: bona, bonica i barata; cal que siguis responsable de la llar on vius.
- Si ets el bisbe, o capellà, o religiós / religiosa... renova els
teus compromisos. No els vegis com una càrrega pesant,
sinó amb la convicció que és la millor manera de viure,
que tu has escollit i que t’ha de fer feliç.
- A tots se’ns urgeix a preguntar-nos com preparem la
festa del naixement de Jesús perquè no sigui només un
record, sinó perquè veritablement neixi de nou en la nostra vida i en la vida de les nostres famílies.
Ens queden quinze dies per preparar-nos!

Im

GUSPIRES
D’EVANGELI

PARAULA DE DÉU
LECTURES DEL DIUMENGE TERCER D’ADVENT

Us batejarà amb
l’Esperit i amb foc

Primera Lectura
Lectura de la profecia de Sofonies, 3, 14-18a
Crida de goig, ciutat de Sió. Aclama, Israel. Alegra’t i celebra-ho de tot cor,
ciutat de Jerusalem. El Senyor ha tret fora els qui et condemnaven, ha fet
fugir els teus enemics. Tens dintre teu el Senyor, rei d’Israel. No veuràs mai
més cap desastre. Aquell dia diran a Jerusalem: «No tinguis por, Sió. No
deixis caure les mans; el Senyor, el teu Déu, el tens dintre, com a Salvador
poderós; per tu s’ha transportat d’alegria, et renova el seu amor, està de
festa i crida de goig com en dies d’aplec».

Segona Lectura
Lectura de la primera carta de sant Pau als cristians de Filips, 4, 4-7
Germans, viviu sempre contents en el Senyor; ho repeteixo, viviu contents.
Que tothom us conegui com a gent de bon tracte. El Senyor és a prop.
No us inquieteu per res. A cada ocasió acudiu a la pregària i a la súplica, i
presenteu a Déu les vostres peticions amb acció de gràcies. Així, la pau de
Déu, que sobrepassa el que podem entendre, guardarà els vostres cors i
els vostres pensaments en Jesucrist.

L’EVANGELI
Lectura de l’evangeli segons sant Lluc, 3, 10-18
En aquell temps, la gent preguntava a Joan: «Així, doncs, què hem d’esperar?». Ell els responia: «Qui tingui dos vestits que en doni a qui no en
té, i qui tingui menjar, que el comparteixi també amb els altres». Entre els
qui anaven a fer-se batejar hi havia també uns cobradors d’impostos que li
deien: «I nosaltres, mestre, què hem de fer?». Ell els contestà: «No exigiu
més del que està establert». Igualment uns guardes li preguntaven: «Què
hem de fer també nosaltres?». Ell els deia: «No forceu ningú amenaçant
de maltractar-lo o de denunciar-lo, acontenteu-vos de la vostra soldada». La
gent, que vivia en l’expectació, sospitava si Joan no fora potser el Messies.
Ell respongué dient a tothom: «Jo us batejo només amb aigua, però ve el
qui és més poderós que jo, tan poderós que no soc digne ni de deslligar-li el
calçat. Ell us batejarà amb l’Esperit Sant i amb foc. Ja té la pala a les mans
per ventar la seva era; el blat, l’entrarà al seu graner, però la palla, la cremarà en un foc que no s’apaga». Amb aquestes i moltes altres exhortacions,
Joan anunciava al poble la bona nova.

Edita: Oficina de Comunicació del Bisbat de Girona
Adreça: Plaça del Vi, 2-17004 Girona - Tel.: 972 41 28 84 - www.bisbatgirona.cat
comunicacio@bisbatgirona.cat.
Impressió: www.palahí.cat - DL Gi 117-1958.

bisbatgirona
@bisbatgirona
bisbatgirona

Fem l’experiència del temps d’Advent
acompanyats pels homes i dones de
fe de l’Antiga Aliança, i ens fixem sobretot, tal com ho fan els evangelis,
en Joan Baptista, el darrer profeta.
En els indrets desèrtics propers al riu
Jordà, Joan predica la proximitat d’un
judici, com el del blat batut a l’era. El
blat al sac i la palla al foc. Per això la
gent, i d’una manera especial aquells
que tenen béns o unes responsabilitats públiques, com els cobradors
d’impostos i els guardes, pregunten
què han de fer. La resposta de Joan
és precursora dels ensenyaments de
Jesús: compartir, actuar amb justícia o
sense violència. Així, per a l’evangelista és ja anunci de la bona nova.
La proximitat del dia salvador del Senyor
no ha de portar pas a la passivitat o a la
il·lusió providencialista; ben al contrari,
significa un creixement en l’exigència
ètica. És baptisme amb l’Esperit i amb
foc. Temps de noves valoracions a la
llum que ve de dalt, temps de donar
fruits prou consistents. Avancem així
cap al Nadal, a l’encontre del Senyor
que ve amb el poder de la humilitat del
seu abaixament en la carn.
Joan Naspleda

SALM Is 12, 2.3-4bcd.5-6
R. Aclama’l ple de goig
perquè el Sant d’Israel és gran a la teva
ciutat.
El Senyor és el teu Déu que em salva,
confio, no m’espanto,
d’ell em va la força i el triomf,
és ell qui m’ha salvat.
Cantant de goig sortirem a buscar l’aigua
de les fonts de la salvació.
«Enaltiu el Senyor, proclameu el seu nom,
feu conèixer entre els pobles les seves
gestes.
Recordeu que el seu nom és excels».
Canteu al Senyor, que ha fet coses
glorioses.
Que ho publiquin per tota la terra.
Poble de Sió, aclama’l ple de goig
perquè el Sant d’Israel és gran a la teva
ciutat.

Mn. Armand Puig: «Sense pensar en
els altres ens convertim en gent trista»
Fins el vespre del 24 de desembre els cristians vivim un dels temps importants del nostre calendari
litúrgic que ens prepara per a la festa del naixement
de Jesús. Es tracta de l’Advent. El programa de ràdio diocesà Església Viva va conversar sobre aquest
tema amb Mn. Armand Puig, professor de Bíblia i
rector de l’Ateneu Universitari Sant Pacià de Barcelona i del Seminari Major Interdiocesà de Catalunya.
- Com hem de viure aquest temps?
Vencent els mals esperits. No podem viure pendents de nosaltres mateixos, ens fem un mal favor. Sense pensar en els altres ens convertim en
gent trista, sola i insatisfeta. Per tant, ens convé que la nostra vida no giri
entorn al nostre jo.
- La pandèmia ha accentuat l’egoisme?
La pandèmia el que ha provocat és que moltes persones cremin la seva
vida d’una manera absurda, gastant els diners que tenen sense pensar en
el demà que viuran els altres. Cremem el que tenim, i els altres que vinguin al darrere que s’ho facin. És una actitud freqüent que ens perjudica a
tots, perquè nosaltres tenim passat, present i futur. Som una gota en un
gran mar, i el mar és la humanitat sencera, és la suma de moltes gotes,
i per tant hem de ser conscients que tenim una responsabilitat. El temps
d’Advent ens hi ha de fer pensar. Molts joves, per exemple, veuen el futur
amb incertesa sense saber cap on han d’anar... La pandèmia ha accentuat
aquesta preocupació.
- La pandèmia ha frustrat molta gent...
Moltes vegades, quan es demanen a la vida moltes coses que són difícils
d’obtenir, es pot acabar frustrat. Quan no acabes mai frustrat és quan allargues la mà al necessitat. Hi acabes si et replegues en tu mateix. És allò
de «jo ja tinc prou problemes, que cadascú s’espavili». Això és contrari a
l’esperit de l’Advent, perquè l’Advent és esperar, esperar un infant que és
l’esperança. Aleshores es tracta d’entendre la vida en termes d’esperança i no de rutina.
- L’Advent és un bon moment per llegir la Bíblia?
Ho és. Recomanaria la lectura del profeta Isaïes, el gran profeta de l’Advent.
En concret, els anomenats «segon i tercer Isaïes», els capítols que van del
40 al 55 i del 56 al 66, respectivament. També els profetes menors com Zacaries i Sofonies o bé els capítols 1 i 2 dels evangelistes Mateu i Lluc. La
paraula de Déu és la gran companya de viatge de tot aquell deixeble de Jesús. Porta molts fruits i béns espirituals.
Trobareu la conversa completa al web del Bisbat de Girona, a l’apartat
«Programes de ràdio» (Església Viva, 21 de novembre):
www.bisbatgirona.cat/ca/programes-de-radio.html



EL MIRADOR
DEL SÍNODE
Pregària d’Advent amb
els moviments
Unes 150 persones dels moviments i
grups de la nostra diòcesi van participar,
el divendres 26 de novembre, en una
pregària d’inici d’Advent a l’església de
Sant Josep de Girona. Aquesta proposta
de pregària conjunta i oberta a tothom
va ser impulsada pel Moviment dels
Cursets de Cristiandat (MCC). L’eix vertebrador va ser posar en comú la música
dels diferents grups i Jesús en aquest
camí d’Advent, fomentant i propiciant
moments de silenci.
El rector de la parròquia, Mn. Jordi Reixach, va obrir la pregària donant la benvinguda als participants i fent referència
al personatge de Josep. A continuació,
la responsable del MCC, Dolors Lleal, va
ressaltar la pregària com un acte molt
especial de fer Església gironina, de ser
testimonis de sinodalitat, amb l’anhel
d’arribar a tothom. Tot seguit es va pregar amb una reflexió sobre Maria: Dona
del «sí», dona d’escolta, dona de silenci
i pregària, la bona Mare, model eclesial,
dona dels nostres dies.
A partir d’aquest moment el grup musical va entrar en acció i va ajudar a pregar
a través de les seves cançons. Mn. Joan
Soler, delegat del Servei d’Orientació
Vocacional, va ajudar a viure amb més
intensitat aquesta estona de pregària
dedicant una reflexió sobre les cinc paraules del títol de la trobada, recalcant la
força i la importància de la tasca dels moviments en tota la diòcesi, i felicitant-los
i encoratjant-los a continuar promovent
aquesta sinodalitat tan desitjada.
En acabar, Mn. Àngel Pagès, consiliari
del MCC, va acomiadar la trobada i va
impartir la benedicció d’Advent, enviant
els participants a ser testimonis cridats
a la comunió, la participació i la missió.
Una xocolatada i coques preparades
pels grups van acabar d’arrodonir una
vetllada plena de sentiment de comunitat viva, agraïment, alegria i emoció per
l’experiència viscuda, i il·lusió de continuar fent camí junts.
Dolors Lleal,
Comissió diocesana per al Sínode

AGENDA
DIUMENGE, 12 DE DESEMBRE
Missa de sant Damas. A les 11 del
matí a l’església d’Argelaguer. Presidirà el bisbe Francesc.
Vetllada de Nadal al Santuari de la
Mare de Déu del Mont. A les 12 del
migdia, presentació del llibre Retrat
de Jerusalem: viatjar a Terra Santa,
de Jordi Puig. A la 1 del migdia, missa amb acompanyament musical del
grup Veus Empordaneses. A continuació, dinar de germanor. A les 4
de la tarda, recital de poemes i cant
de nadales. S’acabarà amb una xocolatada.
Ingrés al catecumenat. A les 5 de la
tarda al monestir de Solius. Presidirà
el bisbe Francesc.
Concert de l’Associació de Música Antiga de Girona. Dedicat a les

SANTORAL I LECTURES
partitures pròpies de la Setmana
Santa procedents de l’arxiu musical
de la Catedral de Girona. A les 7 de
la tarda a l’auditori de la Mercè de
Girona.

DIMECRES, 15 DE DESEMBRE
5è Sopar solidari de Càritas Diocesana de Girona. A dos quarts de
8 del vespre a Mas Marroc de Vilablareix. Més informació i reserves a
www.caritasgirona.cat o a soparsolidari@caritasgirona.cat.

DIUMENGE, 19 DE DESEMBRE
Mig segle de la parròquia de Sant
Salvador d’Horta de Girona. A les
12 del migdia en el 50è aniversari de
la seva constitució. Presidirà el bisbe
Francesc.

Diumenge tercer d’advent, 12
de desembre de 2021. Sta. Joana
Francesca de Chantal (+ 1641), fundadora de les religioses de la Visitació. Mare de Déu de Guadalupe
(Venerada a Mèxic). Lectures: So 3,
14-18a / Sl Is 12, 2.3-4bcd.5-6 / Fl 4,
4-7 / Lc 3, 10-18.
Dilluns, 13. Sta. Llúcia (+ 304), advocada de la vista i patrona de les
modistes, oftalmòlegs i persones
que treballen en òptiques, tapisseries i matalasseries. Lectures: Nm
24, 2-7.15-17a / Sl 24 / Mt 21, 23-27.
Dimarts, 14. St. Joan de la Creu (+
1591). Fundador de l’orde dels Carmelites Descalços. Doctor de l’Església. Patró de la poesia. Sta. Dròsside (s. III o IV), màrtir. Lectures: So
3, 1-2.9-13 / Sl 33 / Mt 21, 28-32.
Dimecres, 15. St. Valerià (+ 460),
bisbe. Sta. Nina (s. IV), evangelitzadora a Geòrgia. Lectures: Is 45, 6b8.18.21b-26 / Sl 84 / Lc 7, 18b-23.
Dijous, 16. St. Agneu (s. IV aC), profeta. Sta. Adelaida (+ 999), emperadriu. Lectures: Is 54, 1-10 / Sl 29 /
Lc 7, 24-30.
Divendres, 17. St. Llàtzer de Betània, amic de Jesús. St. Joan de
la Mata (+ 1213), prevere fundador
dels Trinitaris. St. Josep Manyanet
(+ 1901), nascut a Tremp, fundador
de la Congregació dels Fills de la
Sagrada Família. Lectures: Gn 49,
1-2.8-10 / Sl 71 / Mt 1, 1-17.
Dissabte, 18. Mare de Déu de les Sogues, patrona de Cassà de la Selva.
Mare de Déu de l’Esperança. Implorada per les dones embarassades. Lectures: Jr 23, 5-8 / Sl 71 / Mt 1, 18-24.
Litúrgia de les Hores. Diumenge,
de la solemnitat. Te Deum. Dilluns i
dimarts, del propi. Dimecres, dijous i
divendres, de la fèria. Dissabte, pròpia del dissabte.

APUNTS
50è aniversari de l’església de Sant
Narcís de Girona
«Sant Narcís, avui, com
fa cinquanta anys, és
una parròquia de portes
obertes», va assenyalar
el bisbe Francesc durant
l’homilia de la missa commemorativa
d’aquesta
efemèride, que es va
celebrar el primer diumenge d’Advent. Durant
l’ofertori es van presentar un seguit de llantions, un per cada
grup i servei parroquial. En finalitzar la celebració, el rector actual, Mn. Benet Galí, va evocar l’aniversari de la seva ordenació
i va recordar que «la parròquia són les persones, i que els mossens només en som servidors».

Campanya de Càritas: «Aquest Nadal,
cada portal és important»
Càritas Diocesana de Girona duu a
terme una nova edició de la campanya de Nadal, enguany sota el
títol «Aquest Nadal, cada portal és
important», acompanyat de la següent reflexió: «En aquest portal
no hi ha cap mula ni cap bou, però
hi ha famílies que no arriben a final
de mes. Ajuda-les a passar unes
festes amb més llum i esperança».
Els donatius es poden fer a les
Càritas locals, a través de www.
caritasgirona.cat, al compte ES88
2100 0002 53 0200129121 o al BIZUM 01580.

