
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ESPERIT, CAP ON GUIES LES NOSTRES ESGLÉSIES? 
Comunicació Pastoral dels Bisbes catalans als 25 anys del CPT 

 
4. Una Església per als pobres i els qui viuen a les perifèries  
 
4.3. Els pobres són la carn de Jesucrist  
 
El Papa sant Joan Pau II va escriure a l’encíclica Sollicitudo rei 
socialis que l’opció pels pobres que fa Església ha de ser entesa 
«com una forma especial de primacia en l’exercici de la caritat 
cristiana» (42) (text citat a Evangelii gaudium 198). Aquesta opció 
preferencial o primera pels pobres s’arrela en el missatge de Jesús, 
on aquest s’identifica amb els qui passen fam i set, amb els qui 
necessiten ser acollits i integrats (els estrangers i els despullats, és a 
dir, els qui estan mancats d’una vida digna), amb els qui pateixen la 
solitud de la malaltia i de la presó. L’atenció a tots aquests pobres, i 
als «nous pobres», constitueix el criteri d’acció i de veritat, el punt 
de partença d’una Església que vol sortir de la feblesa i del lament i 
trobar camins de futur. L’opció a favor dels pobres, al costat de 
l’opció a favor de la Paraula, són puntes de llança en la missió de 
l’Església. Per això, de manera encertada, en el Concili Tarraconense 
el capítol destinat als pobres i marginats està col·locat després del 
capítol destinat a la Paraula. Els precedeix el primer capítol, dedicat 
a la missió evangelitzadora de l’Església, i els segueix el darrer 
capítol, destinat a la comunió eclesial.■ 

 (continuarà) 

 
 
 
 
 
 
 
Diumenge, 28 de novembre de 2021. Núm. 627 
 

TEMPS D’ADVENT 
ESPEREM EL VOSTRE RETORN, SENYOR JESÚS 

 

 

DIUMENGE I D’ADVENT (C) 
 

 “MOLT AVIAT SEREU ALLIBERATS.” 
 

mb el temps d’Advent, comencem un nou any litúrgic. 
Aquest any (cicle C), ho farem acompanyats de 
l’evangeli de sant Lluc. Ressonaran també, de nou entre 
nosaltres, les antigues profecies messiàniques. I tot plegat 

ens ajudarà a crear un clima d’espera del retorn definitiu del Senyor, 
a la fi dels temps, mentre ens preparem per a la propera celebració 
del Nadal, memòria anual de la primera vinguda del Senyor. 
Hem escoltat en primer lloc les paraules del profeta Jeremies que 
anuncien el compliment de les promeses: “faré néixer a David un 
plançó bo”. Hi hem respost amb el salm 24, el salm més “típic” de 
l’advent,  demanant al Senyor que ens faci conèixer les seves rutes i 
que aprenguem els seus camins. Hem sentit que sant Pau demanava 
al Senyor que faci ferms els nostres cors per al dia de la vinguda del 
Senyor. 
I l’evangeli d’avui, novament amb llenguatge apocalíptic, ens 
anunciava la fi del món. Però no pas per espantar-nos. Més aviat era 
una invitació a l’esperança: “Quan tot això comenci a succeir, alceu 
el cap ben alt, perquè molt aviat sereu alliberats”. Per això la nostra 
pregària ha de ser: Esperem la vostra vinguda! No tardeu; veniu, 
Senyor! Estiguem, doncs, alerta, vigilants, pregant.  

A 



Alerta sobre nosaltres mateixos, que sovint som molt crítics amb els 
altres, i molt condescendents amb les nostres maneres de fer, sovint 
mediocres, per no dir laxes.  
Vigilant que res no ens destorbi d’acollir el Senyor, que ve a 
nosaltres, no pas amb gran aparatositat, sinó que es fa present prop 
nostre amb senzillesa, en cada home i en cada esdeveniment (com 
diem en un dels prefacis del temps d’advent).  
I pregant, ja que l’actitud pròpia de la pregària és la confiança que 
ens fa mantenir drets davant el Fill de l’home, per pur do de la seva 
bondat i de la seva misericòrdia. 
Maria, la Mare de Déu, ens és el gran model de l’Advent. Ella, la 
mare que espera el naixement del seu Fill, és model de fe i de 
confiança, model d’esperança activa, model de vigilància atenta. I 
sobretot model del qui sap preparar-se per acollir el Senyor, des de la 
senzillesa i de la humilitat, ensenyant-nos a confiar sempre en la 
paraula del Senyor. Que ella ens ajudi ja des d’ara, a acollir el 
Senyor, que ve a nosaltres.■ 

* * * * * * 
 

 

 
COM HI POTS PARTICIPAR? 

3. Responent la pregunta fonamental que se’ns fa  
— La pregunta és aquesta: En una Església sinodal, que anuncia 
l’Evangeli, tots «caminem junts»:  

• Quines experiències tinc d’aquest «caminar junts» a la meva 
comunitat?  

• Com les valoro?  
• Quins passos ens convida a fer l’Esperit per a créixer en el 

nostre «caminar junts»?  
 

HORARI DE MISSES 
 

BASÍLICA SANT FELIU 
Vigílies: 18’30. Festius: 12’00 i 18’30. Feiners: 18’30 

 

MONESTIR SANT DANIEL 
Festius: 9’30. Feiners: 8’30 (Celebració de la Paraula) 

 

* * * * * * * 
MISSES ENCOMANADES 

Dissabte, 27:  18,30: A la Mare de Déu del Remei 
Diumenge, 28:  12,00: Intenció particular. 18,30: Pel poble 
Dilluns, 29:  18,30: Família Figueras Xifre 
Dimarts, 30:  18,30: Per les vocacions 
Dimecres, 1:  18,30: Llorenç Roqueta Davesa 
Dijous, 2:   18,30: Francesc Bartumeu Sanllehí  
Divendres, 3:  18,30: Intenció particular 
Dissabte, 4:  18,30: A la Mare de Déu del Remei 
Diumenge, 5:  12,00: Intenció particular. 18,30: Pel poble 
 

 
* * * * * * * 

 
CONFESSIONS 

Cada dia: 18’00 - 18’25. Diumenges: 11’45 - 11’55 i 18’00 - 18’25. 
 

DESPATX PARROQUIAL 
Dijous de 12’00 - 13’00 i de 17’00 - 18’00 i a hores convingudes.  
 

HA REBUT EL BAPTISME 
A la parròquia de sant Daniel: Judith Velàzquez Corman 

 
PRIMER DIVENDRES 

Divendres vinent, dia 3 de desembre, és primer divendres de mes. 
Com és costum, després de la Missa de les 18’30 hi haurà 

l’exposició del Santíssim, i el temps de pregària. 
 

COL·LECTA GERMANOR 
A la Parròquia de sant Daniel s’han recollit 110 €. 


