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PREGUEM AMB L’EVANGELI 
“¿Qui soc jo perquè la mare del meu Senyor  

 vingui a visitar-me?”. Lc 1, 39-45 

 

Déu i Pare de tota la humanitat, 

avui no et demanem que vinguis,  

perquè ja ets amb nosaltres,  

sinó que sapiguem obrir més el cor  

i reconèixer la teva presència  

en les nostres vides  

i en cada persona a qui tu estimes, 

tal com Maria va descobrir l’Esperit Sant 

present i actuant en la seva vida. 

 

Que, com Isabel i Maria, agraïm de cor 

i compartim amb els altres aquells dons 

que rebem de tu gratuïtament cada dia: 

la felicitat de creure, l’alegria de sentir 

el teu amor en nosaltres i en tothom, 

la capacitat de fer el bé i d’ajudar-nos, 

la missió de viure i comunicar la pau 

deixant-nos guiar sempre per l’Esperit Sant. 

 

Que esperem el Nadal  

tal com el van esperar aquestes dues dones 

que estaven a punt de ser mares; 

i que la nostra manera de viure  

sigui senyal que Jesús és present en el món. 
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MARIA DE L’ADVENT    Lc 1,39-45 
 

Durant el temps d’Advent tot ens parla de joia, fruit de 

l’esperança. I, per viure-la i copsar-la, som convidats a 

mantenir unes actituds bàsiques: saber estar a l’aguait 

(mantenir la il·lusió de l’espera); el reconeixement de les 

pròpies mancances; la dinàmica de la conversió i la 

reconciliació (aplanar el camí de la vida); ser prou humils, 

fiant-nos del Déu/Pare que estima; i també donar testimoni 

de la nostra esperança,  tenint de referent Joan Baptista.  
 

I ja estem al Quart diumenge d’Advent. Se’ns proposa 

una altra actitud: la joia de la fidelitat al nostre compromís, 

manifestat en el servei amatent a l’altre. Ens ho exemplifica 

MARIA.  
 

L’escena de l’evangeli de Lluc ens presenta, en primer lloc, 

la sensibilitat i la decisió  de Maria que emprèn un llarg i 

dificultós viatge (potser de més de quatre dies) per saludar i 

felicitar la seva parenta, també embarassada. No fa, de 

l’espera del fill ni de les necessitats personals, una excusa  

per inhibir-se de la visitació a la seva cosina Elisabet: “Maria 

se n’anà decididament a la muntanya, a la província de 

Judà, entrà a casa de Zacaries i saludà Elisabet.”   
 

Elisabet, per la seva part, il·luminada per l’Esperit, reconeix, 

en aquesta visita senzilla i familiar, la visita mateixa del seu 

Senyor, una visita llargament esperada: “¿Qui soc jo perquè 

la mare del meu Senyor vingui a visitar-me?” 
 

 L’Esperit ens dona sempre  la possibilitat de reconèixer en  

la sol·licitud, l’acompanyament i el servei, genuïnament 

humà, la proximitat i la visita de Déu. I això  es fa expressiu 

en el Crist i el càntic d’Elisabet: “Ets beneïda entre totes les 

dones i és beneït el fruit de les teves entranyes. Mira: tan 

bon punt he sentit la teva salutació, el nen ha saltat 

d’entusiasme dintre de les meves entranyes. Feliç tu que 

has cregut”  

  

El missatge d’aquest últim diumenge d’Advent és que Maria 

esdevé així model del cristià actiu, sol·lícit, disponible i a 

punt, pel servei. També ella ha dit un sí pregon i generós: 

”Aquí em teniu, Déu meu, vull fer la vostra voluntat”.  
 

Dissabte vinent serà Nadal. El misteri del Nadal amb 

l’encarnació de Déu és un missatge més i més sublim  de 

l’esperança que ens cal fer revifar a les nostres vides, entre 

els membres de la família, entre la feligresia de les 

parròquies entre els àmbits on ens movem i entre els 

infants, els joves i els adults... Reviure i celebrar la vinguda 

de Jesús -i retrobar-nos amb la humanitat i la proximitat de 

Déu- ha de ser un impuls de l’esperit per a la vivència i el 

testimoniatge de la fe. El nou Nadal ens hi ha d’ajudar. 
   
 

El NADAL ens posa en CAMÍ per 
descobrir coses importants: 

 
              que DÉU també vol néixer dins nostre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HORARIS DE LES FESTES DE NADAL I DE SANT ESTEVE 
 
 
 

 

►PANTALLA GRAN A SANT ESTEVE I AL TURA  

Aquests darrers dies s’estan instal·lant tres equips de 

projecció, formats per un ordinador portàtil i un 

televisor de pantalla gran en connexió a un ordinador.  

Un equip fix s’instal·larà a la sala de reunions del 

Casal Marià, on es fa la catequesi i on hi ha reunions, 

presentacions i conferències... 

Pel que fa a Sant Esteve i al Santuari del Tura, es 

tracta d’uns equips mòbils funcionals, que no des-

diuen de l’estètica de l’arquitectura de les esglésies. 

Aquestes pantalles permeten, mitjançant una conne-

xió a un ordinador, a través d'un port HDMI o wiffi, 

difondre les lletres dels cants litúrgics, uns textos, 

subratllar frases, unes imatges i el que escaigui.  

A més a més del suport dinàmic a les celebracions 

litúrgiques, serà de gran utilitat per a la presentació 

de les visites guiades que s’hi fan.  

Els equips s'han adquirit amb una aportació per 

aquest projecte i amb el fons dels donatius i les 

aportacions parroquials. Es tracta, doncs, d’una 

iniciativa reeixida per poder comptar amb un 

equipament de suport pastoral i que pot fer un bon 

servei eclesial per la litúrgia, la catequesi, la cultura i 

la mostra del patrimoni.  
 

► LA CALEFACCIÓ DE  LES ESGLÉSIES 
Cada any s’han de revisar les calefaccions i fer-ne 

una posada a punt, proveir de gasoil i, prou que ho 

sabem, també hi ha la despesa general del cost de 

l’electricitat. Tinguem present que aquest manteni-

ment, prou important, el sostenim amb les aporta-

cions habituals dels feligresos a la safata. Gràcies. 
 

► JOIÓS I EXPRESSIU NADAL PER A TOTS 

Betlem ens  és referent com a portal de la Llum. 

L’àngel anuncia l’Infant que vol estimar. 

Deixem, doncs, que estimi amb els nostres cors, 

amb les nostres mans, 

amb les nostres paraules, 

amb els nostres fets de cada dia. 

 

 
 

Celebració de la  
Penitència 

24,  vigília del Nadal  
Missa del  Gall 

25,     NADAL 26, Sgda. Família 
Sant Esteve 

El Tura 
 

 - 8 h  
 19 h 

8 h   
19 h 

Sant Esteve 
 

21 de desembre 
a les 20 h 

19 h 
24 h  missa del gall 

de mitjanit 

 

11 h 
 

12 h  
Missa concelebrada 
presidida pel Sr Bisbe 

El Carme  19’30 h 9’30 h,  11’30 h 
i 19’30 

9’30 h 
11’30 h 

 

Sant Roc 
  

20’30 h 
 

11 h 
 

10’30 h 

Sant Pere 
Màrtir 

 - 10 h 
 

10 h 
 

Les Fonts 
 

 22’30 h 
 

- 10 h 
 

Santa Pau 
 

 20 h - 12 h 

Riudaura  22 h - 9’30 h 

La Cot   - 12’15 h - 

  Batet  21 h - - 

 
  ►AQUEST  NADAL, CADA PORTAL       

ÉS  IMPORTANT 
 

Des de Càritas Garrotxa del nostre arxiprestat es 

té consciència que es pot ajudar perquè hi conti-

nua havent moltes persones que tenen gestos de 

solidaritat, potser fent sacrificis, per ajudar el seu 

entorn més proper, no només a la família, sinó 

també veïns i convilatans, i que fan possible que  a 

través de Càritas s’atengui moltes persones neces-

sitades que no arriben a finals de mes.  

Amb motiu del Nadal Càritas promou la Campa-

nya  que té el lema “Aquest Nadal, cada portal és 

important”. Des de les nostres parròquies  sentim-

nos part de Càritas, fem costat i ajudem les 

persones més vulnerables que passen per verita-

bles dificultats. La col·lecta de les misses del 

Nadal aniran destinades a Càritas Garrotxa. 
Aquest Nadal, i sempre, caminem més junts i més 

solidàriament, per ajudar a pal·liar les pobreses a 

la nostra comarca.  
 

► 4ª setmana: CIRI DE LA CORONA D’ADVENT 

Et necessitem, Senyor, a Tu, Llum que il·lumina 

tota persona, per recórrer els camins de la vida. 

Que et sapiguem acollir, reconèixer i servir. Senyor, 

com Maria va fer, que sapiguem, amb les nostres 

paraules i obres, portar llum al nostre entorn. 

Perquè caminant més junts puguem entonar un 

cant d’esperança. Vine, Senyor, Jesús ! 
 UN  

► HAN MORT I HEM PREGAT PER 
Sebastià Alsina Bartrina, als 95 anys. A.C.S. 

Concepció Serra Bassagañas, als 103 anys. A.C.S. 

Jordi Martí Mayola, als 85 anys. A.C.S. 

José Manuel Félix Vicente, als 74 anys. A.C.S. 

Concepció Rius Badosa, als 96 anys. A.C.S. 

Esteve Masias Barberí, als 81 anys. A.C.S. 

Juan Muñoz Giménez, als 62 anys. A.C.S. 

Josep Busquets Masó, als 86 anys. A.C.S. 

 

 

 


