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ADVENT: TEMPS PER REVIFAR L’ESPERANÇA
Fa uns quants anys, en una predicació
dominical –era al començament del temps
d’Advent– em vaig esforçar per comunicar
que cal viure amb esperança, perquè si no
la vida perd el sentit i l’alegria. En acabar la
Missa, un home, que en els darrers temps
havia sofert molt a causa de problemes
familiars, professionals i de salut, em va dir que jo era
molt optimista, però que ell ja no esperava res. D’alguna
manera manifestava que quan les coses rutllen pots tenir
esperança, però quan el món et cau a sobre ja no tens cap
motiu per tenir-ne.
Per això m’he preguntat què ha de significar per a nosaltres
«esperar» en aquest temps de silenci sobre Déu, de
constatació dels pecats de la nostra Església, de crisi
econòmica provocada per la COVID-19, de canvis culturals i
socials profunds, de qüestionament d’alguns valors que han
fonamentat la convivència, de desconcert sobre allò que és
important per a la persona i la societat. Però alhora recordo
molts fets de solidaritat, de servei, d’acompanyament a
persones, de fortalesa en els sofriments, de confiança en
Jesucrist, de convicció de l’amor de Déu.
He constatat en molts moments desànim, desconcert, i no
esperar res més que augmentar els béns per assegurar la
vida, una bona salut i passar-ho bé.
Tanmateix, l’esperança dels cristians no es fonamenta en
un temperament optimista, ni en els èxits puntuals, ni en
l’absència de dificultats. No es tracta, doncs, d’optimisme
ni de pessimisme.
Què esperem els
«Què esperem els cristians? Doncs escristians? Doncs perem Jesucrist!
Esperem que Jeesperem Jesucrist!» sucrist, el Salvador,
que ja s’ha encarnat
en la història humana, torni gloriós per portar a plenitud la salvació que ens
ofereix amb la seva vida, mort i resurrecció.
En definitiva, esperem que la història de cadascú i de la
humanitat acabarà bé, i molt bé, perquè acabarà amb Déu.
Fonamentem aquesta esperança en la vinguda primera
de Jesús com a home, que ens disposem a reviure per
Nadal amb l’actitud d’esperança dels justos, dels profetes i
sobretot de Maria, la seva mare.
Fonamentem la nostra esperança en la vida, mort i
resurrecció de Jesús, que és ja la victòria sobre el mal, el
pecat i la mort.

Ens mantenim en aquesta esperança gràcies a l’Esperit que
hem rebut i a l’Església, la nostra Església, que és el poble
de l’esperança en la història.
Certament que esperem el retorn gloriós de Jesucrist per
portar a plenitud la salvació, però aquesta salvació ja la
vivim en la nostra vida i en la nostra història.
Precisament perquè esperem la salvació i hem començat
a viure-la, el nostre compromís és lluitar contra tot mal,
contra tota injustícia –en definitiva, contra el pecat–, per
assegurar la vida amb dignitat, amb llibertat, amb fraternitat
entre totes les persones i entre tots els pobles, tal com Déu
vol. És cert, però, que la lluita la fem amb la convicció de
la victòria final del nostre Déu i de la nostra participació en
aquesta victòria.
Aquesta lluita o compromís es realitza en les responsabilitats
eclesials, laborals i familiars, en la proclamació de l’Evangeli,
en els serveis més humils, per les obres de misericòrdia,
col·laborant fins aconseguir estructures socials i polítiques
més justes.
Durant l’Advent revifarem la virtut de l’esperança i ens
esforçarem per comunicar aquesta esperança a les
persones que fan amb nosaltres el camí de la vida.
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GUSPIRES
D’EVANGELI

PARAULA DE DÉU
LECTURES DEL DIUMENGE PRIMER D’ADVENT

Alceu el cap ben alt

Primera Lectura
Lectura del llibre de Jeremies, 33, 14-16
«Vindran dies, diu l’oracle del Senyor, que compliré aquella promesa que
tinc feta a la casa d’Israel i a la de Judà. Aquells dies, aquells temps, faré
néixer a David un plançó bo, que es comportarà en el país amb justícia i
bondat. Aquells dies serà salvat el país de Judà i viurà confiada la ciutat de
Jerusalem. I a ell l’anomenaran: El-Senyor-és-el-nostre-bé».

Segona Lectura
Lectura de la primera carta de sant Pau als cristians de Tessalònica, 3, 12.4,2
Germans, que el Senyor faci créixer fins a vessar l’amor que us teniu els
uns als altres i a tothom, tal com nosaltres també us estimem. Que ell refermi els vostres cors perquè siguin sants i nets de culpa davant Déu, el nostre
Pare, el dia que Jesús, el nostre Senyor, vindrà amb els seus sants. Amén.
I ara, germans, volem fer-vos una exhortació i un prec en Jesús, el Senyor.
Vosaltres vau rebre el nostre ensenyament sobre la manera de comportar-vos i d’agradar a Déu; ja ho feu, però us demano que avanceu encara
més. Ja sabeu els preceptes que us vam donar de part de Jesús, el Senyor.

Comencem el temps d’Advent acompanyats per l’evangeli de sant Lluc,
i amb unes paraules de Jesús amb
l’estil molt propi del seu temps. Imatges d’un trasbals còsmic que ens vol
retratar tants moments de la nostra
història humana, marcats per les amenaces, les pors o les desesperances.
També nosaltres en aquests darrers
temps ho experimentem de diverses
formes. Però enmig d’aquesta nostra
trajectòria incerta som convidats a fixar els ulls en el Fill de l’home, el qui
ens porta l’alliberament, do de dalt.
En totes les situacions en les quals
es viu una crisi, els deixebles de Jesús som cridats a deixar-nos portar
per l’acció de l’Esperit, que ens dona
una mirada diferent a la dels criteris
del món, lliure i constructiva. Atents
a no ser instruments d’un sistema
d’egoisme, atents a no esdevenir insensibles a les situacions humanes,
expectants del do de Déu, drets davant del Fill de l’home.
Joan Naspleda

L’EVANGELI
Lectura de l’evangeli segons sant Lluc, 21, 25-28.34-36

SALM 24

En aquell temps, deia Jesús als deixebles: «Hi haurà prodigis al sol, a la
lluna i a les estrelles. A la terra, les nacions viuran amb l’ai al cor, esverades
pels bramuls de la mar embravida. La gent perdrà l’alè de por, pensant en
els desastres que sobrevindran arreu del món, perquè fins l’estelada del cel
trontollarà. Llavors veuran venir el Fill de l’home sobre un núvol, amb poder
i amb una gran majestat. Quan tot això comenci a succeir, alceu el cap ben
alt, perquè molt aviat sereu alliberats. Estigueu atents sobre vosaltres: que
l’excés de menjar i beure o la preocupació dels negocis no afeixugués el
vostre cor i us trobéssiu a sobre aquell dia de cop i volta, perquè vindrà,
segur com un llaç, per a tothom, sigui on sigui de la terra. Estigueu alerta
pregant en tota ocasió i demanant que pugueu sortir-vos-en, de tot això que
ha de succeir, i us pugueu mantenir drets davant del Fill de l’home».

R. A vós elevo la meva ànima, Senyor.
Feu que conegui, Senyor, les vostres
rutes,
feu que aprengui els vostres camins.
Encamineu-me en la vostra veritat,
instruïu-me,
perquè vós sou el Déu que em salva.
El Senyor, bondadós i recte,
ensenya el bon camí als pecadors.
Encamina els humils per sendes de
justícia,
els ensenya el seu camí.
Tot l’obrar del Senyor és fruit d’amor
fidel
per als qui guarden la seva aliança.
El Senyor es fa conèixer íntimament
als seus fidels,
els revela la seva aliança.
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De Resurrexit a Església Viva. 70 anys
El programa de ràdio diocesà compleix 70 anys
en antena. Amb el nom de Resurrexit, a les 8 del
vespre de l’1 de desembre de l’any 1951 naixia a
Radio España de Gerona (després Ràdio Girona)
aquest espai radiofònic, aleshores sota la direcció
de l’Acció Catòlica. Sis mesos després, el maig de
1952, la revista diocesana Vida Católica el definia
com «la emisión semanal religiosa que tanto éxito
está alcanzando en todo el ámbito que alcanza la
potencia de la emisora». El periodista Narcís-Jordi Aragó, que n’era el director, pronosticava que
«llegará a ser una de las emisiones más populares de Radio España de Gerona». L’espai comptava amb el quadre escènic de l’escola La Salle. Això
facilità tenir un elenc d’actors amateurs que escenificaven els textos religiosos. La salutació inicial del programa era Laudetur Jesus Christus (Alabat sigui Jesucrist). Actualment, i des de fa 30 anys, és «un programa per
aprofundir la fe cristiana».
Des d’aleshores ha passat per diferents noms: Mañana Domingo (19671976), Diumenge és festa (1976-1989) i Església Viva (des de 1989). A part
de Narcís-Jordi Aragó, n’han estat directors Joan Ribas, Mn. Pere Madrenys,
Mn. Josep Teixidor, Mn. Martí Alabau, Mn. Andreu Soler Soley, Mn. Josep
Maria Pont, Lluís Hostench i un servidor (des del maig de 1991). Entre les
veus femenines que sovint hi col·laboraven destaquen les de Francina Boris i María Jesús Medina. S’editava als estudis de Ràdio Girona i es distribuïa també a altres emissores importants de les comarques, com La Voz de
la Costa Brava a Palamós (des del 1957), Ràdio Olot (1960) o Ràdio Popular de Figueres (1962). Actualment es pot escoltar per una vintena d’emissores locals de la Diòcesi de Girona.
L’any 1993 va rebre el Premio Bravo, en l’apartat de ràdio, que atorga la Comissió Episcopal de Mitjans de Comunicació Social de la Conferència Episcopal Espanyola. La comissió donà aquesta distinció per premiar «un clar
intent d’actualitzar i presentar de manera atractiva la vida de l’Església».
Felicitem-nos-en tots plegats. Junts hem aconseguit que sigui l’espai més
longeu de la ràdio gironina i possiblement catalana.
Àngel Rodríguez Vilagran
Director del programa Església Viva

EL MIRADOR
DEL SÍNODE
El logotip del Sínode

L’arbre. Gran i majestuós, ple de saviesa i llum, arriba al cel. Un signe de
profunda vitalitat i esperança que expressa la creu de Crist.
Damunt hi veiem una esfera: l’Eucaristia, que brilla com el sol. Les branques
horitzontals, obertes com mans o ales,
suggereixen alhora l’Esperit Sant.
Les persones. És el poble de Déu.
No està aturat, és viu, en moviment,
en referència directa al significat de
la paraula «sínode», que vol dir «caminar junts». El poble està unit per la
mateixa dinàmica comuna que li omple aquest Arbre de la Vida, des del
qual inicia el seu camí.
Les quinze siluetes resumeixen tota
la nostra humanitat en la diversitat de
situacions vitals de generacions i orígens. Aquest aspecte és reforçat per
la multiplicitat de colors vius que són
en si mateixos signes d’alegria. No
hi ha jerarquia entre aquestes persones, que estan totes al mateix pla: joves, ancians, homes, dones, adolescents, nens, laics, religiosos, pares,
parelles, solters; el bisbe i la monja
no són davant seu, sinó entre ells.
Amb tota naturalitat, els nens i després els adolescents obren el seu
camí, en referència a aquestes paraules de Jesús a l’Evangeli: «T’enalteixo, Pare, Senyor del cel i de la terra,
perquè has revelat als senzills tot això
que has amagat als savis i entesos»
(Mt 11,25).
El lema. A sota hi llegim «Per una Església sinodal: comunió, participació
i missió». Va d’esquerra a dreta en
la direcció d’aquesta marxa, subratllant-la i reforçant-la, per acabar amb
el títol «Sínode 2021-2023».

Primers col·laboradors de Resurrexit (Vida Catòlica, maig del 1952)

AGENDA
DIUMENGE, 28 DE NOVEMBRE
Mig segle de la parròquia de Sant
Narcís de Girona. A les 12 del migdia,
missa en el 50è aniversari de la seva
constitució. Presidirà el bisbe Francesc.
Festa de Sant Sadurní a Palol
d’Onyar. A un quart d’1 del migdia a
l’església parroquial.
Recés d’Advent de l’arxiprestat de
Farners-Montseny. Sota el títol: «Què
proposa el Papa a l’Església d’avui?». A
les 4 de la tarda a l’església de Breda.

DIMARTS, 30 DE NOVEMBRE
Pregària per les vocacions sacerdotals. Cada dimarts a dos quarts de
5 de la tarda a la basílica de Sant Feliu
de Girona.

DISSABTE, 4 DE DESEMBRE
Aplec de Santa Bàrbara de Pruneres (Oix). A dos quarts d’11 del matí,

SANTORAL I LECTURES
esmorzar. A dos quarts de 12 del migdia, missa i cant dels goigs.
Presentació del llibre Pedres i més
pedres. Inventari de les construccions
religioses del Pla de l'Estany, de Joan
Anton Abellán. A les 12 del migdia a
l’església de Santa Maria de Banyoles.
Hi intervindrà el bisbe Francesc.
Pregària a la Mare de Déu de Fàtima. El primer i segon dissabte de
mes a un quart de 7 de la tarda a l’església de Sant Pau de Girona.
Confirmacions a Pineda de Mar. A
dos quarts de 7 de la tarda a l’església
parroquial. Presidirà el bisbe Francesc.

DIUMENGE, 5 DE DESEMBRE
Recés d’Advent de l’arxiprestat de
Farners-Montseny. Sota el títol: «Què
proposa el Papa a l’Església d’avui?».
A les 4 de la tarda a l’església de Santa
Coloma de Farners.

Necrològica de Mn. Joan Travesa i Xiberta
El divendres 12 de novembre va morir Mn. Joan Travesa i Xiberta. Nascut a Canet de
Mar el 28 de març de 1930, va fer els estudis eclesiàstics al Seminari de Girona. Va
ser ordenat prevere a l’església de Sant Martí del Seminari el 5 de juliol de 1953. Tot
seguit va ser nomenat vicari de la parròquia de Sant Josep de Girona i l’any 1955 ho
va ser de Canet de Mar, juntament amb la capellania del santuari de la Mare de Déu
de la Misericòrdia. L’any 1968, era nomenat ecònom de Colomers i Vilopriu i encarregat de Valldevià; el 1978, ecònom de Lladó, Sant Martí Sesserres i Sous, capellà
del santuari de la Mare de Déu del Mont i encarregat de l’Estela; el 1981, també
ecònom d’Espinavessa; del 1985 al 1986, rector de Lladó, Espinavessa i Sant Martí
Sesserres. El 1986 va ser nomenat rector de Sant Feliu de Pallerols, Cogolls, Sant
Iscle de Colltort i Sant Miquel de Pineda. Del 2009 al 2020 va ser capellà custodi del
santuari de la Mare de Déu de la Misericòrdia de Canet de Mar. Actualment residia a
la residència sacerdotal «Bisbe Sivilla», de Girona. Descansi en pau.

Diumenge primer d’Advent, 28 de novembre de 2021. Sta. Caterina Labouré
(+ 1870), Filla de la Caritat. Creadora, per
desig de la Verge Maria, de la Medalla
Miraculosa. Sta. Teodora (+ 980), abadessa. Lectures: Jr 33, 14-16 / Sl 24 /
1Te 3, 12 – 4,2 / Lc 21, 25-28.34-36.
Dilluns, 29. St. Sadurní (+ 250), bisbe
màrtir. Sta. Il·luminada (+ 320), verge.
Lectures: Is 2, 1-5 / Sl 121 / Mt 8, 5-11.
Dimarts, 30. St. Andreu (s. I), apòstol,
germà de sant Pere. Patró dels comerciants de peix. Sta. Maura de Constantinoble (+ s. III), màrtir. Lectures: Rm 10,
9-18 / Sl 18 / Mt 4, 18-22.
Dimecres, 1 de desembre. St. Eloi (+
660), bisbe. Patró dels orfebres, electricistes, mecànics, rellotgers i veterinaris.
Sta. Florència (+ s. IV), verge. Beat Carles de Foucauld (+ 1916), místic. Lectures: Is 25, 6-10a / Sl 22 / Mt 15, 29-37.
Dijous, 2. Sta. Bibiana (+ 361), noia màrtir. Bta. Àngela Astorc (+ 1665), monja
caputxina. Lectures: Is 26, 1-6 / Sl 117 /
Mt 7, 21.24-27.
Divendres, 3. St. Francesc Xavier (+
1552). Prevere jesuïta i missioner a l’Extrem Orient. Patró dels missioners, guies turístics i del turisme. Sta. Hilària de
Roma (+ s. III), màrtir. Lectures: Is 29,
17-24 / Sl 26 / Mt 9, 27-31.
Dissabte, 4. St. Joan Damascè (+ 749),
prevere i doctor de l’Església. Sta. Bàrbara (+ s. II), patrona del miners, artillers
i persones relacionades amb la pirotècnia. Venerada als seus santuaris d’Oix i
Sant Martí Sapresa. Lectures: Is 30, 1921.23-26 / Sl 146 / Mt 9, 35 – 10, 1.6-8.
Litúrgia de les Hores. Diumenge, de la
solemnitat. Te Deum. Dilluns, dimecres
i dijous, de la fèria. Dimarts, de la festa.
Te Deum. Divendres, del propi. Dissabte, pròpia del dissabte o de la memòria.

APUNTS
Representació gironina al Congrés
d’Hospitalitats a Castelló de la Plana

Centenars de flames enceses en les
«24 hores» de Mans Unides

Una delegació de l’Hospitalitat de
Lourdes de la Diòcesi de Girona
va participar, del 12 al 14 de novembre, a Castelló de la Plana,
en el 49è Congrés d’Hospitalitats
Espanyoles. Enguany portava per
lema «Lourdes, una nova època»,
i totes les ponències van fer referència a la nova realitat del santuari a causa de la pandèmia. La
representació gironina va estar encapçalada pel bisbe Francesc
–que va participar en les ponències–, pel consiliari de l’entitat,
Mn. Joan Baburés, i per la seva presidenta, Anna Coll, qui recorda
que «tenim la responsabilitat d’arribar a tots els malalts i persones
que mai han experimentat Lourdes, per ajudar-los a descobrir una
experiència espiritual en què Maria els acull a tots».

Sota el lema«Encén el teu compromís»,
el dissabte 13 de novembre va tenir lloc
la 9a edició de les «24 hores» de Mans
Unides, una iniciativa de sensibilització
que té per objectiu il·luminar virtualment
el món per tal d’acabar amb les seves
parts d’ombra. Unes parts que, per a
Mans Unides, té a causa de la fam, les
desigualtats i les injustícies que continuen existint avui dia, i
contra les quals l’organització lluita des de fa 62 anys. Centenars de persones i grups –entre els quals n’hi ha de la Diòcesi de
Girona– van participar en aquesta edició de la convocatòria, amb
la publicació de fotografies –a les xarxes socials i al web especial
de la campanya– amb espelmes amb la flama encesa, com a
símbol d’esperança, d’unió, de solidaritat i fraternitat.

