
Les lectures de diumenge passat  intentaven transmetre’ns alegria i joia, perquè la salvació de Déu 

la tenim a tocar. Avui les lectures que hem escoltat insisteixen en el mateix tema: “Crida de goig 

ciutat de Sió... Alegra’t i celebra-ho de tot cor” (1ª Lectura) “Poble de Sió, aclama al Senyor ple de 

goig” (Salm) “Viviu sempre contents en el Senyor” (2ª Lectura) Finalment a l’Evangeli diu que Joan 

Baptista anunciava la Bona Nova, i una bona notícia sempre porta joia. La primera lectura i el 

salm ens recorden que Déu, malgrat el pecat de les persones, sempre ens estima. Si som estimats 

per Déu hi ha motiu per celebrar-ho i alegrar-nos-en. Aplicant aquesta afirmació a la nostra reali-

tat ens adonarem que l’església, tantes vegades pecadora, segueix gaudint de l’amor de Déu, per-

què Ell continua estimant-la sempre.  

La segona lectura, encara que breu, és molt rica en contingut per a la nostra vida de cada dia.  

Sant Pau ens dóna aquests consells perquè té el convenciment que porta dins seu el Senyor i que a 

les mans de Déu hi ha  la vida i tot el que Pau és. A partir d’aquí ens diu: “vivíeu sempre contents 

en el Senyor; ho repeteixo, viviu contents”. Llavors va desgranant altres consells: “que tothom us 

conegui com a gent de bon tracte”. “No us inquieteu per res”. “Acudiu a la pregària i a la súplica”. 

“La pau de Déu, que sobrepassa el que podem entendre, guardaré els vostres cors i els vostres pensa-

ments en Jesucrist”. Si Jesucrist guarda els nostres cors i els nostres pensaments, de cap manera no 

hi pot haver en nosaltres tristesa ni desesperança.  

A l’Evangeli, Joan Baptista continua recordant-nos el missatge del diumenge passat: deixeu entrar 

Déu a les vostres vides, i per això cal que us convertiu. Avui ens posa exemples  concrets de con-

versió: sigueu justos, no sigueu explotadors ni abuseu dels altres, compartiu. En sentir això nosal-

tres podem preguntar-li a Joan Baptista: Què hem de compartir? Com? Quan? On hem de com-

partir? I Joan Baptista ens diria: ets tu qui ho ha de decidir, partint de la teva situació concreta. La 

resposta a aquestes preguntes podria ser la tasca per aquesta setmana, si de veritat volem preparar

-li al Senyor un camí en la nostra vida.  

Que aquesta EUCARISTIA ens ajudi a viure sempre contents, convençuts que Déu ens estima. 

Que, seguint el consell de Sant Pau, procurem ser gent de bon tracte, convençuts que Jesús guar-

darà els nostres cors i els nostres pensaments.  
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L’advent és una invitació a preparar la vinguda del Déu a les nostres vides.  Però, 
la realitat concreta és dura i no sempre disposem d’ànims i il·lusió per poder tirar 
endavant. L'advent, un any i un altre, tossudament, ens recorda que Déu està del 
nostre costat, que continua fidel a les seves  promeses, que mai ens deixa sols. I 
aquest és motiu més que suficient per  cridar de goig i estar contents.  El Senyor és 
a prop, el tenim a tocar,  Nadal ja el tenim aquí!.  
Si sabem que Déu és a prop, això ens ha d’omplir de joia, una joia que ha de ser 
viscuda i transmesa al nostre entorn. No sempre resultarà de bon fer. Potser ens 
caldrà fer obres en el nostre interior. Hi ha coses de la nostra vida que caldrà arre-
glar: espais del nostre cor on fa temps no hi entra l’esperança, o racons plens de 
recel i pessimisme.  
Joan Baptista, una setmana més, ens convida a canviar, a fer les coses d’una altra manera, a deixar 
enrere l'egoisme i  pensar sols en mi mateix. El Baptista ens indica camins concrets: saber compartir, 
ser just, no ser avar ni cobdiciós, no ser mentider ni abusador.  
Amb aquestes actituds i amb aquesta manera d’actuar, podrem acollir la salvació de Déu. 

CELEBRACIONS DEL PERDÓ D’ADVENT  

Dilluns, 20, a les 8 del vespre,  Santa Maria dels Turers  

Dimarts, 21, a 2/4 de 8 del vespre a Sant Pere  

Dimecres, 22, a les 8 del vespre a Les Pedreres  

Dijous, 23, a les 7 de la tarda, a Cornellà 

CÀRITAS: CAMPANYA DE NADAL 

Cada any, pels dies de Nadal, CÀRITAS obre 

la seva campanya. Comença diumenge vinent 

(19 de desembre) i fins diumenge després de 

Reis (9 de gener). Es poden fer les aportacions 

monetàries directament a Càritas, a les caixe-

tes que hi ha a cada Parròquia, o al c/c ES64-

2100-0023-4101-0161-5988 

MISSA FAMILIAR 

Dissabte, 18 de desembre 

A Santa Maria dels Turers 

A 2/4 de 7 de la tarda 

 

MISSES DEL GALL  

A BANYOLES (24 de desembre) 

A les 6 de la tarda a LA CLÍNICA 

A les 7 de la tarda a SANT PERE 

A les 8 del vespre a  

   SANTA MARIA. 
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En les misses del 13 al 19 de desembre  de 2021   pregarem per: 

                                                   A Santa Maria                                                      A Sant  Pere 

HAN  CELEBRAT EL SEU CASAMENT 
John Edwin Ibáñez Pérez amb  
 Juliana Andrea Arias Arteaga 
 

HAN MORT I HEM PREGAT PER  
 

Antònia Pérez Sánchez, de  87 anys 
Salvador Boix Carreras, de 95 anys 

PREGUEM AMB L’EVANGELI 
Senyor, volem celebrar tot el que has fet per nosaltres.  

Volem cridar de goig, viure sempre contents,  

no oblidar mai que ets el nostre Creador i el nostre Salvador.  

Sovint ens sentim derrotats per la vida  

i ens deixem portar per l'abatiment.  

Estem consternats per tantes desgràcies que sacsegen la humanitat.  

Però no ens volem deixar vèncer pel desànim.  

Fem un acte de fe i confiança en Tu, en la teva bondat,  

en el teu poder, en la teva majestat. 

I des d'aquesta alegria que brolla del més a dins nostre 

podem ajudar a qui ho necessita: atendre a qui té fam, 

ajudar a qui passa per un mal moment. 

Des d'aquesta convicció íntima podem viure d'acord amb l'Evangeli,  

transmetre aquesta joia profunda,  

compartir l'esperança i actuar segons l'amor.  

Aquesta és la nostra vocació, el teu propòsit en crear-nos:  

que participem de la joia del cel  

deixant que Tu visquis dins nostre. 
(“La missa de cada dia”, desembre 2021) 

Dilluns 7 t. Josep Coll Estany  7,30 v Josep Brunsó Verdaguer (Aniv.); Tots els difunts;  

Dimarts 7,30 v Família Butiñà 7 t. Ànimes 

Dimecres 7,30 v Demanant una gràcia: Pepita Castany i Família 7 t. Ànimes 

Dijous 7,30 v Martí Pi i Montserrat Corominas 7 t. Ànimes 

Divendres 7,30 v 
Francisqueta Ramió i Jaume Molas; 

Maria Font i Just Figueras 
7 t. Ànimes 

Dissabte 8 v 
Concepció Vilà Sala (Aniv.); Josep Frigolé;  

Josep Brunsó, Francisca Teixidor i Margarida Brunsó; 
Lluís Anglada; Conxita Adroher; Josep i Narcís Juncà 

 7 t. 
Joan Frigola Coromina;  
Ramon Soler Mansach;  

Teresa Gifra 

Diumenge  

10 m. Intenció Particular;  

11 m. 
Ernest Congost Alsina;  

Teresa Xargay i  
Ramon Coderch 

12 
Família Genover Bosch; Narcisa Tarafa; Josep Torras 
(Aniv.); Josep Genover Terradellas; Pilar Pons Bosch 

8 v. Comunitat Parroquial  

Dissabte, 18 de desembre:  

MISSA FAMILIAR, pels nens i les nenes de cateque-

si amb els seus pares i familiars.  A Santa Maria dels 

Turers, a 2/4 de 7 de la tarda. 


