DIUMENGE 3 D’ADVENT “C” 11 de desembre 2022

“La terra eixuta i el desert estan de festa, d’alegria l’estepa floreix... una alegria eterna coronarà els
seus caps... hi haurà festa i alegria”. Amb aquests missatges ens animava el profeta Isaïes a la primera lectura. Aquestes paraules de coratge d’Isaïes avui, en vigílies d’aquestes celebracions, ens hauríem d’omplir de joia perquè ja estem a les portes de Nadal; perquè ja està arribant el qui porta la
Bona Nova de l’estimació i de la salvació de Déu per a tota la humanitat.
“Sou vós el que ha de venir o n’hem d’esperar un altre?” li pregunten a Jesús. En aquell moment,
dins la societat jueva hi havia una expectativa, molta gent estava esperançada que arribaria un
Messies, un enviat de Déu que els salvaria. Per com seria i com actuaria aquest enviat de Déu?. Per
alguns seria un justicier, que actuaria amb mà dura. El mateix Joan Baptista parla de tallar els arbres que no produeixen i cremar la palla. Per d’altres aquest enviat de Déu seria salvador, a l’estil
també de Joan Baptista, de respectar els arbres bons i guardar el blat al graner. Quan arriba Jesús
com actua, què fa? “els cecs hi veuen, els invàlids caminen, els leprosos queden purs, els morts ressuscitem”.
La manera d’actuar de Jesús no s’acaba de correspondre amb el que molts esperaven de l’enviat de
Déu. Per això Joan Baptista enviat uns emissaris a Jesús tot preguntant-li: “Sou vós el que hi ha de
venir o n’hem d’esperar un altre?”. Una cosa semblant ens pot passar a nosaltres: quedem desconcertats de certes respostes divines i inclús pot ser d’alguna que ens arribi de la mateixa església. Davant d’això escoltem a Sant Jaume en la segona lectura on ens recomana tenir paciència i una esperançà activa. Els camins del Senyor de vegades ens costa entendre’ls, però sempre són camins de
bondat. Com Joan Baptista ens cal ser persones que superin els dubtes i les dificultats sense ser canyes sacsejades pel vent, homes i dones que accepten trencar amb la carrera de la comoditat i de la
vida luxosa.
El temps de l'Advent és una invitació a precisar les nostres veritables expectatives, a redescobrir els
veritables camins de la justícia i de la pau, a renovar la nostra esperança i la nostra fe. Que aquesta
celebració ens hi ajudi.

11 de desembre de 2022

ALEGRA’T
Falten pocs dies per Nadal, ja tenim ben a prop la realització de la promesa: DÉU VE A NOSALTRES!. I aquí
rau el missatge d’avui: ESTIGUEU CONTENTS! Malgrat la duresa de la vida, encara que hi hagin problemes i dificultats, Déu mai s’oblida de nosaltres i continua venint a la nostra vida.
Les lectures que escoltarem en la missa d’aquest diumenge, totes elles, ens exhorten a continuar caminant
amb esperança cap a Nadal, amb il·lusió, paciència activa i amb ple alè.
“Digueu als cors alarmats: Sigueu valents, no tingueu por”
ens diu Isaïes a la primera Lectura. “Tingueu paciència,
que la vinguda del Senyor és a prop” en diu S. Jaume a la
segona Lectura. ”Aneu a anunciar a Joan el que veieu i el
que heu sentit dir: els cecs hi veuen, els invàlids caminen, els
leprosos queden purs, els sords hi senten, els morts ressusciten” escoltarem a l’Evangeli

A LES PORTES DE NADAL
CÀRITAS: CAMPANYA DE NADAL:
Avui Càritas obre la campanya de Nadal que s’allarga fins al set
de gener. Es poden fer les aportacions monetàries directament a
Càritas, a les caixetes de cada Parròquia o al c/c ES64 21000023
4101 0161 5988

CELEBRACIONS DEL PERDÓ
Dilluns, dia 19: a les 8 del vespre a Santa Maria dels Turers
Dimarts, dia 20: a 2/4 de 8 del vespre, a Sant Pere

MISSA DEL GALL (24 de desembre)
A les 6 de la tarda a LA CLÍNICA
A les 7 de tarda a SANT PERE
A les 8 del vespre a SANTA MARIA

MISSA FAMILIAR
Dissabte, 17 de desembre,
Santa Maria dels Turers.
2/4 de 7 de la tarda (18,30)

Pels nens i les nenes de
catequesi, els seus familiars i tothom que vulgui

HA REBUT EL BAPTISME:
Violeta Bonjoch Boix

Dilluns: a les 8 del vespre, al locals del despatx parroquial, trobada del grup d’ESTUDI D’EVANGELI.
Dimecres: a la Parròquia de Sant Pere, de sis a set de la tarda:
VETLLA DE PREGÀRIA amb exposició del Santíssim.
Dissabte: a l’Església parroquial de Santa Maria. A 2/4 de 7 de
la tarda: MISSA FAMILIAR

HA MORT I HEM PREGAT PER
Anna Maria Pi Boher, de 83 anys

PREGUEM AMB L’EVANGELI
Quina alegria saber que t'apropes, Senyor.
Volem preparar-nos per acollir-te
en les nostres vides, i en fer-ho,
respondre a la teva crida de viure estimant i acollint els altres.
Quina alegria sentir-te entre nosaltres amb gust de pa,
company de camí, i recordant-nos que el que queda
és el que donem amb generositat en el nostre caminar per la vida.
Quina alegria conèixer el teu amor i la teva bondat infinita,
que desperta en nosaltres la urgència de ser més al teu estil,
i viure amb les mans obertes.
Quina alegria aprendre a viure la vida més des de la teva mirada,
sentir-nos habitats i descobrir que el millor de les nostres vides
ens ha estat regalat; perquè és gràcia i regal teu
el do de la vida i també el teu perdó incondicional.
Quina alegria tenir la certesa que ets Déu amb nosaltres
i que mai no ens abandones.
Gràcies perquè res, ni ningú, ens podrà separar de tu.
I això ens vesteix de la força i l'esperança certa
de saber que sempre vens, que restes sempre a prop.
Que aprenguem, Senyor, a viure una alegria més fonda,
que roman dins el nostre cor, amb la certesa que som els teus fills.
(“La missa de cada dia” Desembre 2022)

En les misses del 12 al 18 de desembre de 2022 pregarem per:
A Santa Maria

A Sant Pere

Dilluns

7,30 v

Tots els difunts

7 t.

Ànimes

Dimarts

7,30 v

Difunts Ribas; Josep Brunsó Verdaguer

7 t.

Ànimes

Dimecres

7,30 v

Família Brugada

7 t.

Ànimes

Dijous

7,30 v

Pepita Castany i difunts de la seva família

7t

Ànimes

Difunts Ribas; En acció de gràcies

7 t.

Ànimes

8v

Francisqueta Ramió i Jaume Molas; Josep Brunsó Verdaguer, Francisca Teixidor i Margarida Brunsó.

7 t.

Comunitat Parroquial

10 m.

Intenció Particular; Josep Frigoler

12

Família Genover Bosch; Josep Genover Terradellas;
Pilar Pons Bosch ; Maria Pi Puigmal

11 m.

Teresa Xargay i
Ramon Coderch

8 v.

Conxita Vilà Sala (Aniv.)

Divendres 7,30 v
Dissabte

Diumenge

Telèfon parròquia: 972 57 04 95

E mail: smturers@gmail.com

http://www.parroquiesbanyoles.org

