DIUMENGE 2 D’ADVENT “C” 4 de desembre 2022

Som en temps d'Advent, que és un temps d'esperança. Nosaltres necessitem esperança. Podem viure mancats
de moltes coses, però no sense esperança. Sense esperança la vida és trista, buida, sense sentit.
Tenir esperança no és negar la realitat, sinó creure que hi ha una realitat millor i que, amb l'ajut del Senyor,
podem anar-nos-hi acostant.
És saber assumir, confiant en el Senyor, els reptes de la vida personal, familiar i col·lectiva, ben convençuts
que el pitjor fracàs és "no fer res per por de fracassar".
Tenir esperança és creure que Déu m'estima, malgrat les meves infidelitats, i que mai no em deixarà sol: que
sempre em donarà una nova oportunitat.
És saber descobrir Déu present en la meva vida i saber dir, quan les coses humanament parlant van mala
ment, "apa somriu, que Déu t'estima". Creure-m'ho de veritat i seguir endavant.
Tenir esperança és creure tot això i esforçar-se per viure-hi d'acord. Necessitem l'esperança. I la necessita
també el nostre món que n'està tan mancat.
La gent de la nostra època la busca. Però sovint s'equivoca de camí. Perquè la posa en coses humanes que són
caduques i que, quan menys ho esperàvem, se'ns enfonsen.
L'evangeli d'avui ens mostra on podem trobar-la. "Obriu una ruta al Senyor, aplaneu-li el camí" -hem escoltat.
La nostra esperança és el Senyor, l'únic que no falla mai. Lluny del Senyor mai no podrem tenir esperança.
Necessitem que vingui a nosaltres. Li hem de facilitar el camí.
Ell vol entrar dins nostre per omplir-nos de la seva força i de la seva estimació, que és allò que ens dóna espe
rança. Ell ho vol.
Però resulta que aquest desig del Senyor, moltes vegades no es pot complir: queda frustrat. Queda frustrat
perquè nosaltres mateixos li barrem el pas, li posem obstacles.
Per això Joan Baptista ens ha dit: "Convertiu-vos, que el Regne del cel és a prop".
"Convertir-se", etimològicament, significa 'canvi radical de direcció'. No un canvi superficial, sinó una reorientació profunda de la nostra vida.
Significa emprendre decididament el camí de l'evangeli, que ens porta a mirar-ho tot amb uns ulls nous, a es
timar-ho tot amb un cor nou: amb els ulls i el cor de Jesús
L'evangeli d'avui acaba amb aquelles paraules de Joan Baptista: "El seu blat l'entrarà al graner, però la palla la
cremarà en el foc que no s'apaga". Demanem al Senyor que la nostra vida doni fruit, que sigui bon "blat" i no
pas "palla" buida, sense pes, que sols serveix per a ser cremada. Reflexionem-hi.
(Lluís Armengol Barnils: ”EL PA DE LA PARAULA” 3 Ed. Claret)

4 de desembre de 2022

CONVERTEIX-TE
Advent és temps d’espera. Esperar no vol pas dir quedar-se amb els braços plegats, sense fer res. Es tracta
d’una espera activa, preparant-se per acollir al que està
per arribar. Aquell que esperem “farà justícia; no judicarà
per les aparences; s’armarà de justícia la cintura, se cenyirà
la lleialtat” com ens diu el profeta Isaïes.
Quan tot això es faci realitat ens caldrà estar preparats,
haurem de canviar moltes coses de les que fem, perquè
el nostre comportament estigui una mica més d’acord
amb la nova realitat. “Hem d’obrir una ruta al Senyor,
hem d’aplanar-li el camí” “Demostreu amb fets que us voleu
convertir” ens diu un any més Joan Baptista.
Podem passar per la vida sense plantejar-nos mai res,
simplement deixant-nos portar per la corrent de la societat que ens envolta. Podem entendre l’Advent només
com un moment per planificar els àpats o vacances de
Nadal; o podem viure l’Advent com un canvi en la nostra vida per poder acollir Jesús que arriba per Nadal.

PREGUEM AMB L’EVANGELI.
Et preguem, Senyor, que ens ensenyis a viure
en una actitud de recerca, d'escolta dels teus camins
que sempre són més grans que els nostres projectes.
Gràcies perquè ens estimes tant,
que segueixes confiant en nosaltres,
i ens crides a una conversió
contínua i profunda del nostre cor i actituds.
Gràcies perquè ens convides a vetllar
perquè la nostra vida no estigui
en contradicció amb el teu estil de vida.
Gràcies perquè ens crides a viure en actitud de lluita,
per traduir a la nostra vida
el missatge de solidaritat, la crida a compartir
de la que ens parles en cada eucaristia.
Gràcies perquè ens recordes que és fàcil i possible
si ens alliberem de les petites morts
que portem a la motxilla, i ens deixem
conèixer i acompanyar pels altres.
Anar descobrint, en fer-ho, que l’amor,
no és altra cosa, que anar fent camí en companyia.
No tardis més a venir, que t’esperem.
(“La missa de cada dia” desembre 2022)

CÀNTIC DE LLOANÇA
Sigues beneït, Senyor,
Déu del nostre pare Israel,
des de sempre i per sempre.
Són teus, Senyor, la grandesa i el poder, la glòria, l'esplendor i la majestat,
perquè també és teu tot el que hi ha al
cel i a la terra.
És teva, Senyor, la reialesa, per damunt de tots els sobirans.
Tu dónes la riquesa i la glòria, tu domines sobre tot el món; està a les teves
mans de donar força i valentia, fer
créixer tota cosa i refermar-la.
Per això, Déu nostre, t'enaltim i lloem
el teu nom gloriós.
(1 Cr 29,10-13)

AVUI: als locals de Santa Maria, a 2/4 de 5 de la tarda es fa la
trobada mensual de FE I LLUM.
Divendres: a Sant Pere a les set de la tarda i a Santa Maria a
2/4 de vuit del vespre, en la Missa pregarem per totes aquelles
persones que ens han deixat durant el passat mes de novem-

HAN MORT I HEM PREGAT PER
Maria Ramió Noguer, de 103 anys
Pere Casals Soler, de 61 anys
Pere Juan Ros, de 91 anys
Joan Hinojosa Almiron, de 52 anys

FESTA DE LA IMMACULADA, LA PURÍSSIMA
El vuit de desembre, dijous que ve, l’església celebra la festa de la Immaculada Concepció de Maria, la Puríssima. És festa de precepte i les misses a Santa Maria seran com els
diumenges (tant l’anticipada com les del dia) i a Sant Pere l’anticipada serà com cada
dia, però la del dijous a les 11 es trasllada a la Clínica.
Dia de la Puríssima: a la CLÍNICA: Missa a les 11 del matí, en lloc de ser a Sant Pere.
En aquesta celebració la comunitat de religioses renoven els seus vots. Hi acompanyarà
els cants la coral PLENITUD

LA FINESTRA DE L’HOSPITAL

Dos homes, malalts de gravetat compartien habitació en un hospital. Un d'ells
podia asseure's i el seu llit donava a la finestra; l'altre havia d'estar ajagut i d'esquena a la finestra. El company de la finestra li relatava el paisatge que hi veia a
través: un bonic parc on hi havia un llac amb ànecs, els nens jugaven amb la sorra de la platja, les parelles passejaven agafades de la mà... El seu company" tancava els ulls i s'imaginava un quadre preciós. Un matí, la infermera trobà el cos
sense vida del senyor de la finestra i, ràpidament, el traslladaren. L'altre senyor
demanà amb molta tristesa que l'acompanyessin fins a la finestra. Estava disposat a contemplar en directe el que havia imaginat. Però el que els seus ulls contemplaven era una paret grisa de l'edifici de davant.
Confós i entristit, preguntà a la infermera què devia ser el que animava el seu
company difunt a descriure tantes coses meravelloses més enllà de la finestra.
La infermera li digué que aquell senyor era cec i que no podia veure la paret de
l'edifici del davant. Llavors ella afegí:
-Només pretenia que vostè s'animés i no perdés l'esperança.
En les misses del 5 a l’11 de desembre de 2022 pregarem per:
A Santa Maria

A Sant Pere

Dilluns

7,30 v

Francisco Bustins Roura (Aniv.); Tots els difunts

7 t.

Ànimes

Dimarts

7,30 v

Difunts Ribas

7 t.

Josep Coll

Dimecres

8v

Antoni Hostench

7 t.

Ànimes

10 m.

Intenció Particular

12

Narcís Borrell Puigdemont

11 m

Missa a la clínica

8 v.

Comunitat Parroquial
Maria Rosa; Difunts dels mes de Novembre

7 t.

Difunts dels mes de Novembre

8v

Comunitat Parroquial

7 t.

Comunitat Parroquial

10 m.

Intenció Particular;

12

Agustí Teixidor

11 m.

Comunitat Parroquial

8 v.

Comunitat Parroquial

Dijous

Divendres 7,30 v
Dissabte

Diumenge
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