22 i 29 de desembre de 2019
ADVENT: QUARTA SETMANA: A LES PORTES DE NADAL
L’anunciació a Josep. Sant Lluc en el seu evangeli dona una
rellevància especial a la persona de St. Josep perquè vol
presentar a Jesús com el Messies promès de la nissaga de
David. Josep és un personatge que passa discret a l’evangeli
i sovint amb situacions conflictives. En l’evangeli d’avui
veiem que en assabentar-se que la seva esposa espera un
nen, que no és seu, es pregunta què ha de fer, repudiar a
Maria a qui estima? I recolzant-se en una confiada
esperança, segueix endavant. El fet de que se li apareixia un
àngel no vol dir que Déu li dona receptes. Déu mai dona
receptes. La utilització dels somnis és un gener literari que
serveix per indicar quina és la voluntat de Déu, però aquesta
voluntat demana sempre reflexió personal i discerniment
humà.
Josep model de pare. Però en especial podem parlar de
Josep com l’home que va impactar a Jesús, ja que Ell ens va
parlar molt sovint que Déu era Pare. I d’on li venia a Jesús
l’experiència que Déu era Pare? Recordem que Ell ens va
parlar de l’impacient paciència del pare del fill pròdig; i en
el Parenostre començà donant a Déu el nom de Pare i que a
un pare se li pot demanar el pa que es guanya cada dia; i en
una paràbola ens va explicar, que si a un pare li demanes un
ou, no dona una serp...
Josep i Maria. A on va aprendre Jesús el que és capaç de fer
i de estimar un pare?. D’on va aprendre la capacitat
d’acollida i d’entrega que te un pare; la seva il·limitada
comprensió, la seva generosa acollida; la seva dedicació al
treball per obrir el futur del seu fill; la capacitat de sacrifici;
la seva hospitalitat amb l’alegria de poder oferir una casa
oberta i un taula compartida? Ho va aprendre a Natzaret, en
la seva casa, en el taller d’un fuster que es deia Josep i d´una
dona que es deia Maria?. En aquell indret lluny de
Jerusalem, perdut en l’alta Galilea, al costat de Josep i Maria
Jesús va rebre l’impacta amorós d’ambdós. Per axó són ells
dos que ens acompanyen al final de l’Advent cap a Betlem
on Maria ens lliurarà a la humanitat el Salvador Jesús.

FESTA DE LA
SAGRADA FAMÍLIA

Diumenge vinent s’escau la festa
de la Sagrada Família. Com ja és
costum a l’església de la Plaça
de les Rodes a les 10 del matí
s’hi celebra la Missa, en lloc de
ser a Santa Maria.

CARITAS: CAMPANYA
DE NADAL

Es poden fer les aportacions
monetàries
directament
a
Càritas, a les caixetes que hi ha
a cada Parròquia, o al c/c
ES64-2100-0023-4101-0161-5988
APLEC DEL NINOU AL COLLELL
El primer dia de l’any, al Collell, a les
12 Missa solemne, després sardanes i
dinar de germanor
Diumenge vinent no surt aquest
full. Tornarà el 5 de gener.

