SEGON DIUMENGE D’ADVENT “C” : 5 de desembre 2021

Tenim tendència a mirar-nos, sempre, el nostre entorn amb pessimisme i tristesa. Aquesta és la
realitat que vivim i que moltes vegades és una realitat dura i crua. Però les lectures d’avui intenten
transmetre’ns alegria i joia: “Treu-te el vestit de dol i d’aflicció” (1ª Lectura). “La nostra boca s’omplí
d’alegria, de crits i de rialles” (Salm); “la meva oració és plena de goig” (Sant Pau a la 2ª lectura); l’Evangeli acabava amb aquest anunci: “Tothom veurà la salvació de Déu”. Totes aquestes invitacions a
la joia i a l’alegria estan ben motivades. Cadascuna de les lectures ens ho explica: 1ª Lectura, fora el
dol i l’aflicció perquè poden retornar els desterrats; 2ª lectura: Sant Pau se sent ple de goig per la
bondat de la comunitat cristiana i finalment l’Evangeli anuncia que de manera imminent tothom
veurà la salvació de Déu: una salvació universal dirigida a les persones concretes.
En un moment donat de la història, en un lloc concret, tal com ens descriu l’Evangeli, apareix Joan
Baptista, que és la persona encarregada de preparar els camins del Senyor. Per això comença la seva predicació, en el desert, perquè tothom pugui veure la salvació de Déu. Joan parla d’aplanar els
camins, d’omplir les valls i abaixar els turons, tot això per facilitar el pas de Déu en la nostra història. En l’àmbit personal i comunitari, cal que li obrim al Senyor una ruta que sigui transitable. Ens
cal aplanar la supèrbia, l’orgull, l’afany de poder. Ens cal omplir les valls i els clots del pessimisme,
de la tristesa, de la decepció. Per posar a la pràctica tot això Joan Baptista ens recomana CONVERSIÓ.
Conversió és reorientar la nostra vida per anar-nos apropant al Senyor. Convertir-se vol dir deixar
enrere el món del consum excessiu, de l’egoisme, de la mentida, de la injustícia, de la indiferència
davant del sofriment dels altres. L’Advent consisteix en això: estar disposat a obrir-se a la salvació
que Jesús ens porta, amb ganes de seguir el seu estil de vida, estimant als més necessitats i cercant
sempre la justícia i la pau.
Que aquesta Eucaristia ens ajudi a preparar els camins del Senyor i a ser testimonis de l’amor entranyable que Déu ens té, d’aquest Déu que ve a il·luminar els que viuen a la fosca i a les ombres de
la mort i guiar els nostres passos per camins de pau.

5 de desembre de 2021

Joan Baptista, el que prepara els camins al salvador, ens anuncia el motiu
de l’Advent: TOTHOM VEURÀ LA SALVACIÓ DE DÉU. Per tal de poder veure aquesta salvació ens haurem de netejar els ulls. Caldrà treure
aquells esculls que impedeixen poder veure la salvació de Déu.
Per això és tan important que durant l’Advent fem un esforç de purificació
de la nostra vida. Que procurem convertir-nos i adequar el nostre comportament a aquest camí de salvació del que Déu ens convida participar.
Els egoismes, els desànims, la manca de solidaritat, el fet d’anar sempre a la nostra... són abismes que
anem creant i mantenint al nostre entorn. Aplanem els camins posant generositat en la nostra vida,
tapem els clots del desànim posant-hi il·lusió i esperança, fem exercicis de compartir per anar-nos
alliberant del que ens enganxa al materialisme i el tenir pel tenir.
Obriu una ruta al Senyor, aplaneu-li el camí!
PER UNA ESGLÉSIA SINODAL
El dijous, 25 de novembre,
unes 25 persones ens vàrem
reunir a l’església de Santa
Maria dels Turers. Mn. Jordi Font va explicar què és
un sínode i com podem, en
aquest cas, participar-hi
tots plegats. No es tracta
de refugiar-nos en queixes, o “no cal” o “sempre
s’ha fet així”. Es tracta de TROBAR-NOS, d’ESCOLTAR, i DISCERNIR.
Es proposen tres preguntes:
a) Quines experiències tinc d’aquest “caminar junts” a
la meva comunitat.
b) Com la valoro.
c) Quins passos ens convida a fer l’Esperit per a créixer
en el “nostre caminar junts”.
Per reflexionar sobre les tres qüestions esmentades
es proposen dos horaris, a l'església de Santa Maria
dels Turers:
 Dijous, 27 de gener de 2022, a les 8 del vespre
 Dissabte, 29 de gener a les 5 de la tarda

8 DE DESEMBRE:
FESTA DE LA IMMACULADA
Gràcies, Senyor, per Maria de Natzaret,
perquè ens ensenya a fiar-nos de Tu
malgrat no entendre els teus plans.
La seva disponibilitat obre la porta a una nova creació,
a una nova relació amb Tu, basada en la confiança,
en l'amistat, en la franquesa, en l'amor.
Tenim pors, dubtes i recels i no ens acabem de creure
que ens estimes de debò.
Ens és més fàcil veure't com un rival
amb qui competim per conquerir la nostra llibertat.
En canvi, Maria ens anima a deixar-nos fer,
amb la íntima certesa que vol el millor per a nosaltres.
Que Maria ens protegeixi de tots els enganys
que ens allunyen de Tu,
de tots els sentiments de rebel·lia infantil
o de prepotència ingènua.
Que ens ensenyi a veure la realitat amb els seus ulls
per reconèixer la presència del Fill de Déu
ocult en les seves entranyes de mare.
Alegra't, Maria, plena de gràcia
(La missa de cada dia” desembre 2021)

FESTA DE LA IMMACULADA
Dimecres s’escau la Festa de la Puríssima, en la que recordem la Immaculada Concepció de Maria. És festa com els
diumenges.
Dimecres, dia de la Puríssima: a les 11 del matí hi haurà
Missa a La Clínica Salus . La Comunitat Religiosa renovarà
els seus vots en aquesta celebració. Hi acompanyarà els
cants la coral PLENITUD.
Parròquia de Sant Pere: Pel dia de la Puríssima hi haurà
missa anticipada a la vigília, però no n’hi haurà el dimecres
a les 11. Qui ho desitgi podrà anar a La Clínica.

HA MORT I HEM PREGAT PER
Pere Vilarrasa Masegú, de 78 anys

SANTA MARIA DELS TURERS:
MANTENIMENT DEL TEMPLE
Donatius per BIZUM

03396

DOS GERMANS
La història diu que hi havia dos germans que s'estimaven de tot cor. Tots dos eren pagesos. Un es va casar i l'altre va romandre solter.
Però van decidir seguir repartint-se tota la seva collita a mitges.
Una nit el solter va somiar: No és just! El meu germà té dona i fills i rep la mateixa proporció de la collita que jo que sóc sol. Aniré durant la nit al seu magatzem de blat i hi
afegiré diversos sacs sense que ell se n'adoni.
El germà casat, una nit, també va somiar: No és just! Jo tinc dona i fills i tinc el meu
futur assegurat amb ells. En canvi, qui ajudarà el meu germà que viu sol? Aniré durant la nit al seu magatzem de blat i hi afegiré diversos sacs sense que se'n adoni.
Així ho van fer tots dos germans. I oh, sorpresa! Una nit, ells dos es van trobar pel camí, portant sacs l’un per a l'altre. Es van mirar, van comprendre el que estava passant
i es van fer una abraçada de germans més intensa que mai i per sempre més.
José María Cabodevilla

En les misses del 6 al 12 de desembre de 2021 pregarem per:
A Santa Maria
Dilluns

7,30 v

Tots els difunts;

Dimarts

8v

Antoni Hostench

10

Comunitat Parroquial

12

Narcís Borrell Puigdemont

8v

Comunitat Parroquial

Dijous

7,30 v

Divendres

Dimecres

Dissabte

Diumenge

A Sant Pere
7 t.

Josep Coll Estany
Enriqueta Batchellí Monell

11

NO HI HA MISSA

En Acció de gràcies; Maria Rosa

7 t.

Ànimes

7,30 v

En acció de gràcies; Difunts del mes de Novembre

7 t.

Ànimes

8v

Lluís Anglada;

7 t.

Comunitat Parroquial

10 m.

Intenció Particular; Joan Masgrau Cortada; Jesús Porta
Estañol; Família Martínez García

12

Agustí Teixidor; Família Batchellí Monell

11 m.

Comunitat Parroquial

8 v.

Comunitat Parroquial
Telèfon parròquia: 972 57 04 95

E mail: smturers@gmail.com

http://www.parroquiesbanyoles.org

