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QUART DIUMENGE D’ADVENT “C” : 19 de desembre 2021
Les lectures de la Missa que acabem d’escoltar, poden ajudar-nos a descobrir i a viure el sentit de Nadal. Començarem per rellegir l’Evangeli que ens ofereix poder aprofundir el missatge d’aquestes festes.
Un primer punt que descobrim és la lloança que Elisabet fa de la seva cosina Maria. Li diu: “ets beneïda entre totes les dones i és beneït el fruit de les teves entranyes”. El primer que ens ve al cap, en sentir
aquestes paraules, és preguntar-nos: què ha fet Maria perquè Isabel la beneeixi? Maria ha acceptat el
pla que Déu tenia per ella. Quan l’àngel li havia anunciat que seria la mare del salvador, Maria li havia
respost: “Sóc l’esclava del Senyor, que es compleixin en mi les teves paraules”. A la lloança li segueix la
sorpresa: “qui soc jo perquè la mare del meu Senyor vingui a visitar-me?”. Aquesta capacitat de sorpresa
i de meravellar-nos és el que ens manca a tots plegats davant el misteri de Nadal. Ens hem acostumat
tant, hem caigut tant en la rutina, que això de Nadal ens sembla ja el més normal del món. Com Elisabet haurien de se capaços de dir: qui son jo perquè Déu vingui a visitar-me?
Aquesta lloança i aquesta sorpresa porten la joia a Elisabet: “el nen ha saltat d’entusiasme dins les meves entranyes”. A Elisabet aquesta joia li porta la presència de Maria i de Jesús. Són ells dos els que fan
néixer la joia en Elisabet. Nadal, per a nosaltres, també és presència de Maria i de Jesús portadors de
joia. Ens la porten a nosaltres? Elisabet li diu a Maria: “Feliç Tu que has cregut”. Maria no sols va creure en el pla que Déu tenia per ella. Maria va creure que el projecte de Déu s’estendria a totes les generacions. Així ho expressa en el cant del Magníficat. La proposta que Déu fa a Maria no es pot entendre
amb raonaments filosòfics o científics. Per acceptar els plans de Déu cal la fe. Deia el Cardenal Newman: “La fe és la capacitat de suportar dubtes”.
La segona lectura ens ha presentat l’exemple de Jesús: “Aquí estic, Déu meu, per fer la vostra voluntat”.
Aquest exemple de Jesús ens ensenya a posar el compliment de la voluntat de Déu per damunt de tot,
d’acord amb el que sovint demanem: “faci’s la vostra voluntat així en la terra com es fa en el cel”·
L’Advent és una preparació per Nadal. Les lectures d’avui ens proposen tot un estil de celebrar-lo.
Ens cal una actitud de lloança, una capacitat de meravellar-nos davant el misteri i una joia. Tot això
ho captarem des de la fe, encara que no entenguem el misteri, i tot plegat ens portarà a dir com Maria:
“faci’s en mi segons la vostra paraula” o com Jesús: ”aquí estic Déu meu, per fer la vostra voluntat

19 de desembre de 2021

L’Advent ens convida a mantenir l’esperança. Voldríem que les coses anessin diferent però no ens en sortim de canviar-ho. No sabem
com posar-nos-hi. Però “A Déu res no li és impossible” ens diu l'Evangeli. Cal posar-nos a disposició de Déu perquè Ell faci el que calgui.
Ja des de l’Antic Testament moltes persones posaren la seva confiança en les promeses que Déu els havia fet. “Déu meu vinc a fer la vostra voluntat” és l'actitud de col·laboració que Déu ens demana a tots.
Joan Baptista, Maria de Natzaret, Elisabet... i tantes altres persones
ens donen exemple de confiança, conscients que amb les seves forces poden fer molt poc, però també conscients que és Déu qui pren
la iniciativa i Ell sí que ho pot transformar tot.
Esperança, confiança en Déu, restar a disposició de Déu, amb el convenciment que per Ell no hi ha res impossible. Aquest és l’esperit de
l’Advent.
FESTA DE LA SAGRADA FAMÍLIA

L’Endemà de Nadal, el dia 26,
aquest any s’escau la festa de la SAGRADA FAMÍLIA.
Aquell dia hi ha missa a les 10 del
matí a l'Església de LES RODES, en
lloc de ser a Santa Maria.

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

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.

Cada any, pels dies de Nadal, CÀRITAS obre
la seva campanya. Comença avui i fins diumenge després de Reis (9 de gener). Es poden fer les aportacions monetàries directament a Càritas, a les caixetes que hi ha a
cada Parròquia, o al c/c ES64-2100-00234101-0161-5988

Celebració Penitencial:
dilluns a les 8 del vespre a Santa Maria i dimarts a 2/4 de 8 del vespre a Sant Pere.
Misses de Nadal:
Misses de Vigília, divendres, a les 6 a la Clínica, a les 7 a Sant Pere i a les 8 a Santa Maria.
Misses del dia de Nadal: Com els diumenges. La vespertina no serà anticipada del diumenge, sinó del
dia de Nadal.
EL Diumenge després de Nadal, s’escau la festa de la Sagrada Família, que enguany coincideix amb el
dia de Sant Esteve. A les 10 del matí hi haurà missa a LES RODES, i no a Santa Maria. A Les 12 a Santa
Maria missa, cantada per la Coral “Veus de l’Estany”, que al final de la celebració ens oferirà un breu concert de Nadal.

EL REI TARDANER

Sempre falta el mateix rondinava la Rentadora tot esclarint la roba, mentre els ànecs nedaven sobre el riu de paper de
plata. El Caganer, sempre tan pragmàtic, ja ho havia dit a la Filadora, que algun any no arribaria a temps i els faria quedar
malament. Els Pastors de l’Anunciata ni se n’havien adonat que faltava un Rei, feina tenien a mantenir el caliu i a escalfar
les sopes. Sant Josep sortia de tant en tant del portal amb l’excusa de cercar un parell de branquillons per al foc. Des d’allà podia veure millor com els altres dos, a l’altra punta, dalt del camell esperaven amb impaciència l’arribada del seu company. Els àngels ja feia estona que afinaven el Glòria. Faltava ben poc per a la mitjanit i ni els mateixos animalons, allà
quiets, ensumant la molsa humida, gosaven pensar què passaria si no hi era a temps.
Mitja nit. L’estel resplendent envia el seu raig, per l’escletxa, al bell mig del portal. Un cop més Jesús és nat. I dalt la muntanya de suro, els Reis, tots tres, amb la mirada fixa en l’Estel; el tardaner, però, amb un somriure sota el nas. Un sospir
tranquil·litzador omple el pessebre i Maria, tot aclucant els ulls, fa un petit gest amb el cap. Només ella sap que el tardaner fa de Rei tot l’any, fins a l’últim minut, portant aquelles coses que potser ningú no ha demanat.
Ramon M. Serchs Santamaria Nadala 1995

En les misses del 20 al 26 de desembre de 2021 pregarem per:
A Santa Maria

A Sant Pere

Dilluns

7,30 v

Tots els difunts;

7 t.

Josep Coll Estany

Dimarts

7,30 v

Difunts Ribas

7 t.

Ànimes

Dimecres

7,30 v

Carme Birulés Bahí; Joan Jordà Avellana

7 t.

Ànimes

Dijous

7,30 v

Ramon Graboleda (Aniv.)

7 t.

Ànimes

8v

Família Torras Congost; Jaume Figueras;
Concepció Xargay; Pilar Casanova

7 t.

Miquel Rustullet Culubret

10 m

Sebastià Rigau Abril i Joaquima Pararols

Divendres

Dissabte

Francisqueta Ramió i Jaume Molas; Francesc
Ribas Vila; Salvi Gratacós, Maria Pairó; Josep
Güell i Maria Subirós; Esteve Bosch; Pere
Gaspart, Joaquim Colomer Badia; Gaspar
Colomer, Miquel Hurtós, Miquel Hugues, Miquel
11 m.
Batlle, Maria, Carme, Montserrat, Rosita,
Quimeta Sarquella Gubert, Nuri Planellas,
Carme Vilarrubias; Pepita Teixidor Caixàs;
Família Martinell Bofill; Josep Mª Soler i Família;
Maria Alofra i Pere Mascarós

12

NADAL

Diumenge

8v

Família Dilmé—Xargay– Robert; Lluís Anglada;
Família Serrat Comalada; Josep Ferrer Gifra.

10 m.

Intenció Particular;

12

Victòria Xargay; Esteve Brugué Canal

8 v.

Comunitat Parroquial
Telèfon parròquia: 972 57 04 95
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11 m.
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