ANY XCIV - 5 DESEMBRE 2021 - NÚM. 4.909
DIÒCESI DE GIRONA

MARIA, MODEL
D’ESPERANÇA
Dimecres celebrem la festa de la Concepció
Immaculada de Santa Maria Verge, que en
aquest temps podem contemplar associada
a l’advocació de la Mare de Déu de l’Esperança.
La festa de la Mare ens ajuda a viure el
temps d’Advent. Per Nadal ens trobarem
amb Jesús, el Fill. Ara trobem-nos amb la seva mare, la que
en sap més d’acollir-lo: Santa Maria de l’Advent, la que Déu
va preparar –Immaculada– per portar-nos el Senyor.
Amb paraules humanes manifestem la convicció que Déu
preparà la millor mare per portar-nos el seu fill, Jesucrist,
esperança per al seu poble i per a tota la humanitat. I la
millor mare havia de ser la plena de gràcia, immaculada des
de la seva concepció.
Certament contemplem en Maria les meravelles que Déu
ha obrat en ella, la felicitem i ens hi encomanem.
Però també ens cal esperar aquell que Maria va esperar
amb amor de Mare: Jesús. L’esperem cadascun de nosaltres, les nostres famílies, les nostres comunitats parroquials, tota l’Església, tota persona –malgrat que no en sigui
conscient– i la societat mateixa.
Per què podem dir que esperem Jesucrist, avui? Doncs
perquè som conscients de la nostra situació de feblesa,
amenaçats per la mort, el sofriment, l’egoisme, la violència,
el viure sense sentit. Però com podem pensar que les persones l’esperen si algunes manifesten que no els cal cap
Salvador?
Per això ens cal
contemplar i encomanar-nos a Maria
«Maria és model Immaculada, model
del qui creu i espera» d’esperança certa.
Ella, Maria, és model
d’esperança,
perquè com a filla
del poble d’Israel esperava la promesa de Déu, el Messies,
el que alliberaria el seu poble.
Ella és model d’esperança, perquè confià del tot en l’anunci
de l’àngel, el missatger de Déu, i en el seu poder per esdevenir la mare de Jesús.
Ella és model d’esperança perquè captava el que calia fer
en cada moment per estar al costat de Jesús, per ajudar
uns nuvis, per estar al peu de la creu, per acompanyar l’Església que naixia.

Ella és model del qui creu i espera. Déu, per enviar el seu
fill, el qui havia de donar resposta a les esperances de la humanitat, ha volgut comptar amb algú d’aquesta humanitat:
amb Maria. Ella digué «sí» a Déu, i que estava disposada a
assumir la maternitat.
Pensem en nosaltres, també els seus fills, en l’Església,
en les comunitats parroquials, en les institucions cristianes. Avui, per oferir Jesucrist i els seus dons a tothom, per
edificar un món –el nostre món– segons el seu voler, Déu
compta amb tots nosaltres, amb les nostres comunitats.
Déu, avui, per oferir i mantenir l’esperança en la Salvació
compta amb nosaltres, com va comptar amb Maria.
A cada moment se’ns demana: vols col·laborar?
Des de fa generacions la nostra Església de Girona, els nostres avantpassats en la fe, varen respondre afirmativament,
com Maria. Gràcies al seu «sí» Jesucrist ha omplert d’esperança totes les generacions que han confiat en el seu poder
i la seva gràcia.
Que Maria Immaculada ens ajudi a acollir, anunciar i oferir
Jesucrist, aquell que és esperança de Salvació de tota persona per al nostre avui i per al futur.

Im

GUSPIRES
D’EVANGELI

PARAULA DE DÉU
LECTURES DEL DIUMENGE SEGON D’ADVENT

Una veu crida en el desert

Primera Lectura
Lectura del llibre de Baruc, 5, 1-9
Jerusalem, treu-te el vestit de dol i d’aflicció, i engalana’t per sempre amb la
glòria de Déu. Vesteix-te amb el mantell de la bondat de Déu, posa’t al front
per diadema la glòria de l’Etern. Déu farà que sota el cel es vegi pertot arreu
la teva resplendor i tindrà per sempre aquest nom, que Déu t’imposarà:
Possessió-pacífica-del-bé i Glòria-del-culte-a-Déu. Alça’t, Jerusalem, guaita
des del cim cap a l’orient i veuràs com, per ordre del Sant, es reuneixen els
teus fills de llevant i de ponent; canten d’alegria recordant l’obra de Déu.
Quan van sortir de tu, caminaven escortats d’enemics, però ara Déu te’ls
retorna portats gloriosament com en un tron reial. Déu ordenà que s’abaixin
els turons més alts i les muntanyes perpètues, que s’omplin les fondalades
i s’anivelli la terra, perquè Israel camini segur sota la glòria de Déu. Fins els
boscos i tots els arbres aromàtics faran ombra a Israel per mandat de Déu.
Déu conduirà Israel, ple d’alegria, a la llum de la seva glòria, amb aquella
bondat i aquell amor que li són propis.

Segona Lectura
Lectura de la primera carta de sant Pau als cristians de Filips, 1, 4-6.8, 11
Germans, sempre que prego per vosaltres la meva oració és plena de goig
pensant en tot el que heu contribuït a la causa de l’evangeli des del primer
dia fins avui. Estic segur d’una cosa: Déu, que ha començat en vosaltres un
bon treball, acabarà de dur-lo a terme fins el dia de Jesucrist. Déu és testimoni de com us enyoro, a tots vosaltres, per l’amor entranyable que us té
Jesucrist. I el que jo demano en la pregària és que el vostre amor s’enriqueixi més i més, fins a vessar, ple de coneixement i de finor d’esperit, perquè
sapigueu apreciar els valors autèntics i arribeu purs i sense entrebancs al
dia de Crist, carregats d’aquells fruits de justícia que donen per Jesucrist, a
glòria i lloança de Déu.

Joan Naspleda

SALM 125
R. És magnífic el que el Senyor fa a favor
nostre,
amb quin elogi ho celebrem!

L’EVANGELI
Lectura de l’evangeli segons sant Lluc, 3, 1-6
L’any quinzè del regnat de l’emperador Tiberi, mentre Ponç Pilat era procurador romà de la Judea, Herodes era tetrarca de Galilea, Felip, el seu germà
ho era d’Idumea i de la regió de Traconítida, i Lisànies ho era d’Abilene,
durant el pontificat d’Anàs i Caifàs, Joan, fill de Zacaries, rebé la paraula de
Déu al desert, anà per tota la comarca del Jordà predicant un baptisme de
conversió per obtenir el perdó dels pecats. Complia el que hi ha escrit al llibre del profeta Isaïes: «Una veu crida en el desert: Obriu una ruta al Senyor,
aplaneu-li el camí. S’alçaran les fondalades i s’abaixaran les muntanyes i el
turons, la serralada es tornarà una plana, i el terreny escabrós serà una vall,
i tothom veurà la salvació de Déu».
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L’evangeli de sant Lluc ens emmarca la missió de Joan Baptista i la de
Jesús en les realitats històriques i geogràfiques de la Palestina del segle
primer. Però la seva mirada ens porta
cap al desert, on, recordant l’antiga
profecia d’Isaïes, s’obrirà un camí de
salvació, transformador de les persones i de la creació. Ara novament una
veu crida en el desert. En moments
i situacions diferents hi ha la mateixa
crida a l’experiència de la proximitat i
fidelitat de Déu, que demana la resposta de la conversió.
El temps d’Advent ens crida a viure
una experiència semblant a la d’aquella gent que s’acostava a Joan en el
desert. Crida a ser testimonis d’esperança en la trajectòria incerta del nostre món. Crida a descobrir la proximitat
de Déu en el dia a dia de la nostra vida
i de les persones que ens envolten.
Crida a deixar que el perdó i la misericòrdia de Déu purifiquin i converteixin
el nostre cor i les nostres maneres de
pensar, valorar i actuar. Crida a prendre consciència que el Salvador que
esperem és salvació per a tothom.

bisbatgirona
@bisbatgirona
bisbatgirona

Quan el Senyor renovà la vida a Sió
ho crèiem un somni;
la nostra boca s’omplí d’alegria,
de crits i de rialles.
Els altres pobles ens deien: «És magnífic
el que el Senyor fa a favor d’ells».
És magnífic el que el Senyor fa a favor
nostre,
amb quin goig ho celebrem!
Renoveu la nostra vida, Senyor,
com l’aigua renova l’estepa del Nègueb.
Els qui sembraven amb llàgrimes als ulls
criden de goig a la sega.
Sortien a sembrar tot plorant,
emportant-se la llavor;
i tornen cantant d’alegria,
duent a coll les seves garbes.

Una delegació gironina participa a
Montserrat en les XIII Jornades de
Formació per a Catequistes
Del divendres dia 19 al diumenge dia 21 de novembre, Montserrat va acollir
les XIII Jornades de Formació per a Catequistes, que organitza el Secretariat Interdiocesà de Catequesi (SIC). En aquesta edició, tres-cents catequistes d’arreu de Catalunya –25 dels quals de la Diòcesi de Girona, encapçalats pel delegat episcopal, Mn. Salvador Gras– es van aplegar per aprofundir
en la nova metodologia de catequesi que s’està implementant, centrada en
el «fes i confia».
Per explicar aquest nou mètode, les jornades van comptar amb conferències a càrrec de Mons. Antoni Vadell, bisbe president del SIC; Mn. Joan Àguila, director del SIC; Jordi Massegú, responsable de Life Teen Espanya; i el
P. Ignasi Fossas, monjo benedictí de Montserrat.
La nova proposta catequètica pretén que els infants experimentin la fe a partir de les seves vivències, el joc i la participació de les famílies. En aquesta mateixa línia, l’abat P. Manel Gasch va animar els catequistes a traslladar
«l’experiència personal cristiana» als infants i a les seves famílies.

El SIC presenta un nou web

Durant les jornades es va presentar la nova pàgina web del SIC (www.siccatequesi.cat), un espai en què es podran aconseguir diversos materials per
a les catequesis, però també per a la formació dels catequistes.
Com a tancament d’aquesta edició, la missa conventual del diumenge, solemnitat de Crist Rei, va ser presidida per Mons. Agustí Cortés, bisbe de
Sant Feliu de Llobregat. En l’homilia va recordar que «la fe es transmet encomanant-la», i que el catequista ha de «testificar la veritat de Jesucrist».



EL MIRADOR
DEL SÍNODE
Les actituds necessàries
En diverses ocasions, el papa Francesc
ha compartit la seva visió sobre com
s’expressa concretament la pràctica
de la sinodalitat. Ell subratlla aquestes
actituds:
-
Dedicar temps a compartir: amb el
diàleg podem créixer en comprensió.
- Escoltar humilment i parlar coratjosament.
- Estar disposat a canviar l’opinió a partir del que hom escolta dels altres.
- Abandonar el criteri del «sempre s’ha
fet així».
- Discernir escoltant el que l’Esperit ens
suggereix.
- Deixar enrere els prejudicis i els estereotips.
- Superar la «plaga» del clericalisme i
acollir la interdependència.
- Combatre el «virus» de l’autosuficiència i aprendre els uns dels altres.
- Superar les ideologies per atendre la
fe concreta que viuen les persones.
- Fer néixer l’esperança i evitar convertir-nos en profetes de calamitats.
- Desenvolupar nous enfocaments, amb
creativitat i una certa dosi d’audàcia.
-
Ser inclusius, apreciant la varietat i
abraçant els que sovint ignorem.

Les temptacions a evitar
Com en qualsevol travessia, hem de ser
conscients dels possibles esculls que podrien dificultar la nostra evolució durant
aquest procés sinodal. Intentar evitar-los
ens ajudarà a fer que l’exercici de la sinodalitat sigui vital i fecund.
-
La temptació de conduir nosaltres el
procés en comptes de deixar-nos portar
per Déu.
- La temptació de centrar-nos en nosaltres mateixos i en les preocupacions
immediates.
- La temptació de veure només els «problemes».
-
La temptació de fixar-nos exclusivament en les estructures.
- La temptació de no mirar més enllà dels
límits visibles de l’Església.
- La temptació de perdre de vista els objectius del procés sinodal.
- La temptació del conflicte i la divisió.
- La temptació d’entendre el Sínode com
una «enquesta» o un «parlament».
- La temptació d’escoltar només aquells
que ja participen en activitats de l’Església, ignorant porcions molt significatives
del poble de Déu.

AGENDA
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.

DIMECRES, 8 DE DESEMBRE

SANTORAL I LECTURES
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.

Celebració de la Solemnitat de la
Immaculada a la Catedral. A un
quarts d’11 del matí, Litúrgia de les
Hores a la capella conventual. A les
11 del matí, missa i benedicció papal.
Presidirà el bisbe Francesc.
Encesa de fanalets en honor a la
Puríssima i res del Rosari. A les 8
del vespre a l’església de Sant Vicenç
de Llançà.

DIVENDRES, 10 DE DESEMBRE
Trobada «Fent camí junts: Sinodalitat». A les 8 del vespre a l’església
parroquial d’Arenys de Mar.

DISSABTE, 11 DE DESEMBRE
Assemblea de Càritas Diocesana
de Girona. A les 10 del matí. Presidirà el bisbe Francesc.
Trobada «Fent camí junts: Sinodalitat». A un quart de 7 de la tarda a
l’església parroquial de Calella.

DIUMENGE, 12 DE DESEMBRE
Vetllada de Nadal al santuari de la
Mare de Déu del Mont. A les 12 del

Ingrés al catecumenat. A dos quarts
de 4 de la tarda al monestir de Solius.
Presidirà el bisbe Francesc.
Concert de l’Associació de Música
Antiga de Girona. Dedicat a les 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.

Diumenge segon d’Advent, 5 de desembre de 2021. St. Dalmau de Constantinoble (+ 750), màrtir. Sta. Crispina
(+ 304), màrtir. Lectures: Ba 5, 1-9 / Sl
125 / Fl 1, 4-6.8-11 / Lc 3, 1-6.
Dilluns, 6. St. Nicolau de Bari (+ 350),
patró de la infància. Conegut popularment com el Pare Noël. Sta. Carme
Sallés (+ 1911), fundadora de les Religioses Concepcionistes Missioneres de
l’Ensenyament. Lectures: Is 35, 1-10 /
Sl 84 / Lc 5, 17-26.
Dimarts, 7. St. Ambròs (+ 379), bisbe de
Milà i doctor de l’Església. Patró dels apicultors, venedors de mel i fabricants d’espelmes. Sta. Fara (+ 357), abadessa. Lectures: Is 40, 1-11 / Sl 95 / Mt 18, 12-24.
Dimecres, 8. La Immaculada Concepció
de Maria, patrona d’Espanya. Advocada
dels farmacèutics. Sta. Ester, reina. Lectures: Gn 3, 9-15.20 / Sl 97 / Ef 1, 3-6.1112 / Lc 1, 26-38.
Dijous, 9. St. Joan Diego, vident de la
Mare de Déu a Guadalupe (Mèxic). Sta.
Llogaia o Leocàdia (+ 304), donzella màrtir a Toledo. Lectures: Is 41, 13-20 / Sl
144 / Mt 11, 11-15.
Divendres, 10. Mare de Déu de Loreto,
patrona de l’aviació. Sta. Eulàlia de Mèrida
(+ 304), donzella màrtir. També, segons
una devoció pietosa, sant Trobat de Girona
(+ 308), màrtir mentre escoltava, amb 359
persones més, un sermó de sant Narcís a
la basílica de Sant Feliu de Girona. Lectures: Is 48, 17-19 / Sl 1 / Mt 11, 16-19.
Dissabte, 11. St. Damas I (+ 304), Papa.
Nascut, segons la tradició, a Argelaguer.
St. Daniel l’Estilita (+ 403), monjo ascètic. Sta. Meravelles de Jesús (+ 1974),
religiosa mística. Lectures: Sir 48, 1-4.911 / Sl 79 / Mt 17, 10-13.
Litúrgia de les Hores. Diumenge, de la
solemnitat. Te Deum. Dilluns i dijous, de la
fèria o de la memòria. Dimarts, del propi.
Dimecres, de la solemnitat. Divendres, de
la fèria o d’una de les memòries. Dissabte, pròpia del dissabte o de la memòria.

APUNTS
Els delegats de la Pastoral del Turisme
es troben a Granada

Sopar solidari de Càritas Diocesana de
Girona

«Turisme, espai i camí
d’evangelització» van ser
els conceptes centrals de
les XXXII Jornades Nacionals de la Pastoral del
Turisme de la Conferència
Episcopal Espanyola, que
van tenir lloc la darrera
setmana del mes d’octubre a la ciutat de Granada. «Un dels aspectes importants present en totes les sessions va ser el sentit
de l’evangelització des de l’art», explica Mn. Jordi Reixach, delegat episcopal d’aquesta pastoral al nostre bisbat, que va participar
en les jornades. «També es va constatar –explica– que amb el fet
d’acollir i de com acollim –amb gestos i paraules– s’evangelitza, i és
en aquest primer moment que es percep el sentit de ser cristià».

Càritas Diocesana de Girona organitza, el
dimecres 15 de desembre, a partir de dos
quarts de 8 del vespre, la cinquena edició
UN
del Sopar Solidari a Mas Marroch, l’espai
SOPAR
DE
gestionat pels germans Roca. Es tracta
COMd’un acte solidari dirigit a totes les emprePROMIS
ses, socis, donants i persones compromeses amb Càritas, que destinarà tots els
seus beneficis als projectes d'atenció a les
persones més vulnerables.
La trobada, que porta per títol «Un sopar
de compromís», compta amb el suport de la Cambra de Comerç
de Girona.
Més informació i reserves a www.caritasgirona.cat o a soparsolidari@caritasgirona.cat.
MAS MARROCH

ORGANITZA

(VILABLAREIX)

15 DE
DESEMBRE
DE 2021
19:30h

5è SOPAR SOLIDARI

DONATIU –

75 €

PER PERSONA*

OPCIONS PER A TAULES D’EMPRESA

C O N S U LTA R

I COBERT ZERO A PA RT I R D E 7 5 €

AMB EL SUPORT DE

* Els primers 150 € donats (en el conjunt dels teus donatius com
a contribuent) desgravaran un 80% a la teva declaració de la renda

–

RESERVES

www.caritasgirona.cat

–

TELS.

MÉS INFORMACIÓ

soparsolidari@caritasgirona.cat
972 20 49 80 – 683 14 32 39

