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LLUMS I SENYALS DE DÉU
La Paraula de Déu dels diumenges d’aquest temps
d’Advent ofereix conceptes resplendents: alegria,
bondat, esplendor, pau, salvació, confiança... Aquest
to lluminós contrasta amb el temps de foscor que
estem vivint, encara que les llums dels carrers i
comerços creixin aquests dies.
I és que Jesús dona per descomptat que hi ha desastres i situacions molt doloroses, però allà on
nosaltres només hi veiem desgràcies ell hi veu
“senyals”, “llums”. Les condicions per descobrir
aquests senyals ens les diu l’Evangeli d’aquest primer diumenge: “Alceu el cap ben alt, perquè molt
aviat sereu alliberats”. I continua: “Estigueu atents
sobre vosaltres ... I pregant en tota ocasió”. O sigui,
d’entrada, vigilància, confiança, pregària...
I el segon diumenge se’ns diu on hem de buscar
aquests senyals: al desert, és a dir, allà on podem fer
silenci interior per aclarir i afrontar les preguntes que
massa sovint mirem d’esquivar.
A la tercera setmana d’Advent, els senyals es concreten en obrir-se als altres i compartir; sortir del
cercle estret del “jo” perquè l’esclavatge del posseir
deixi pas a la llibertat del donar: “Qui tingui dos vestits, que en doni al qui no en té...”

Pensament de la setmana

Els senyals de la quarta setmana
ens fan retornar a la bellesa de les
coses senzilles, a la humilitat de la
petitesa escollida per Déu. Una
senzilla salutació, una acollida,
desencadena un torrent de
comunió entre dues dones
exultants, Maria i Elisabet, que es beneeixen i riuen
juntes mentre la vida creix a les seves entranyes.
Tots aquests “senyals” no són evidents, no surten als
anuncis lluminosos del Nadal consumista, perquè
l’Evangeli sempre és un tresor amagat, un do exigent,
una gràcia que cal buscar.
Al capdavall, l’Advent és aquella insistent esperança
que ni els trontolls del món ni les insídies dels
dirigents polítics i religiosos del temps de Jesús (ni
tampoc els d’ara) no són capaços d’extingir ni d’apagar, perquè l’esperança és patrimoni del poble
creient. De les persones prou humils i amb un cor
prou tendre per reconèixer els senyals i les llums de
l’autèntic Nadal.
Mn. Miquel-Àngel Ferrés

Testimoni de la setmana

PREGÀRIA D’ADVENT
“Les arrugues de l’esperit ens fan més vells
que les de la cara”.
(Michel E. de la Montaigne)

La Paraula del diumenge

DIUMENGE I D’ADVENT
“Aquells temps faré néixer a
David un plançó bo, que es
comportarà en el país
amb justícia i bondat”.
(Del llibre de Jeremies)
“Alceu el cap ben alt, perquè
molt aviat sereu alliberats”.
(De l’evangeli de sant Lluc)

Senyor, gràcies per haver-te fet present a través de la creació, per
parlar-nos per boca dels profetes, per
encarnar-te i irrompre en la història,
per visitar-nos en la vulnerabilitat
humana, per enviar-nos el teu Esperit,
per seguir actuant a través dels
sagraments, per acompanyar-nos discretament.
Volem estar atents, viure en actitud de pregària, per
no deixar-nos perdre l'oportunitat de trobar-te en
cada cruïlla de la vida. No volem estar distrets, ni
deixar-nos enganyar per falses il·lusions. Volem obrir
els ulls, aixecar la mirada, contemplar-te enmig
nostre. Gràcies per aquest nou temps d’Advent,
perquè és un moment d’aprenentatge, que ens ajuda
a saber esperar, a saber escoltar, a saber reconèixer”
(De la Missa de cada dia)

MOVIMENT PARROQUIAL
BAPTISMES
Dia 20 de novembre:
Leire El Hmidi Saborido, filla d’Anas i de Jennifer;
Alisson Michelle Condori Correa, filla d’Eliana M.

----------------“El cardenal Jorge Bergoglio, el actual papa Francisco, en el conclave de su elección como
pontífice, ofreció una original interpretación del
texto del Apocalipsis 3,20, donde dice que el
Señor llama a la puerta para que le abramos.
Ordinariamente se entiende que el Señor quiere
que le abramos la puerta para entrar en nuestra
casa, pero Bergoglio dijo que lo que el Señor nos
pide ahora es que le abramos la puerta y le
dejemos salir a la calle. Por eso Francisco habla
de una Iglesia en salida, hacia las fronteras,
hospital de campaña, que huela a oveja, que
encuentre a Cristo en las heridas del pueblo, que
corra como María cuando visitó a Isabel”.

LA NOSTRA HISTÒRIA
EL REI DAVID (i II)
David conquerí la ciutat de Jerusalem, habitada
pels jebuseus. La convertí en la capital del seu
regne i hi traslladà l’Arca de l’Aliança. Desitjà
construir un temple al Senyor, però Déu, per mitjà
del profeta Natan, li ho prohibí. A canvi, Déu li
anuncià: “El teu casal i la teva reialesa es
perpetuaran per sempre”.
Les victòries militars de David van eixamplar les
fronteres del seu reialme. La tradició atribueix a David
salms inspirats on lloa el Senyor que protegeix el seu
poble.
Però David comet adulteri amb Betsabé i mana
assassinar Uries, el seu marit. El profeta Natan és
enviat per Déu per condemnar David. El fill de David i
Betsabé mor, i més tard van tenir un altre fill, Salomó.
Després de la mort del seu fill Absalom, David nomenà
Salomó com a successor en el tron, després de 40
anys.

VIDA COMUNITÀRIA
DISSABTE, TROBADA SOBRE EL SÍNODE
Com s’ha anat anunciant, el
Sínode convocat pel Papa
demana la participació dels
cristians compromesos en
serveis i tasques en l’Església.
Per això convoquem per
dissabte vinent, dia 4 de desembre, a les 10 del
matí, als locals de la Immaculada, les persones
que formen part del Consell Interparroquial, dels
catequistes, Càritas, Servei Prematrimonial,
Pastoral de la Salut, Vida Creixent, Amics dels
Malalts, Grup d’Evangeli, Grup de Famílies,
serveis a la Litúrgia, comunitats religioses, i tota
persona cristiana que vulgui participar en la
missió que tenim encomanada pel Senyor.
Aquesta consulta sinodal té per objecte escoltarnos els uns als altres i posar-nos tots a l’escolta de
l’Esperit per aprofundir les experiències que tenim
de caminar junts i discernir quins passos cal fer per
créixer en la comunió, la participació i la missió.
RECOLLIDA DE JOGUINES
Diumenge vinent, dia 5 de desembre, els nois i
noies de Catequesi de Seguiment recolliran
joguines, pensant en la campanya de Nadal, i
seran entregades a la Creu Roja que gestiona la

distribució a famílies necessitades amb
mainada. Serà a la missa de les 11 de la
parròquia de la Immaculada. Es demana que
siguin joguines noves o en bon estat.
TEMPS D’ADVENT
– Festa de la Immaculada Concepció de Maria:
El dia 8 de desembre, misses com els
diumenges, amb les anticipades a la vigília.
Relleu especial tindrà la missa de les 11 del dia
de la Puríssima en la festa de la parròquia de la
Immaculada. Amb el grup musical “Adéus”.
– Vetlla de pregària estil Taizé: el divendres 17
de desembre, a les 7 del vespre, a l’església
d’El Far d’Empordà.
– Celebracions comunitàries del Perdó:
Dissabte, dia 18, a la missa de les 7 del vespre,
a la parròquia del Poble Nou.
Dimecres, dia 22, a les 19’30 h, a la parròquia de
Sant Pere, celebració conjunta de les parròquies.
CAPELLETES DE LA SAGRADA FAMÍLIA
Les zeladores de les capelletes de la Sagrada
Família poden lliurar la recaptació a la seva
parròquia. Es destina a la comunitat de Santa
Anna de Terrades, que acull persones en
situacions precàries.

