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DIUMENGE 4 D’ADVENT “C”  18 de desembre 2022 

Estem ja a les portes de Nadal, festa en què celebrem en naixement de l’infant a Betlem. Precisa-

ment l’Evangeli d’avui ens diu qui és aquest infant i quina és la seva missió. Serà qui salvi el poble 

dels pecats i es dirà Jesús (que significa Déu salva) i Emmanuel (Déu amb nosaltres). Resumint tots 

els títols aplicats a Jesús  que es concentren en el relat que hem escoltat veiem que és una autèntica 

professió de fe. És el Messies (enviat de Déu), ve de l’Esperit Sant, salvarà el seu poble dels pecats i 

és Emmanuel (Déu amb nosaltres). Aquest és l’infant de Betlem, aquest és el gran regal de Nadal: la 

proximitat de Déu a nosaltres. 

Quan parlem de Déu i de la nostra relació amb Ell, tendim a pensar que tot ha de ser flors i violes, 

ja que Déu ens ha d’evitar els problemes i totes les dificultats. Aquest és el motiu pel qual fàcilment 

caiem en queixes, discussions, prescindint de Déu per anar a la nostra. Déu no sempre actua com 

nosaltres criem que ho hauria de fer. Tots voldríem evidències i claredats, i en canvi Déu actua amb 

promeses, gestos i signes. Com  que això ens costa interpretar-ho i acceptar-ho, fàcilment prescin-

dim de Déu per anar al nostre aire. Déu ve de manera immerescuda i com  una sorpresa, i sovint de 

manera diferent de com l’esperem nosaltres. 

Pel que ens explica l’Evangeli podem entendre fàcilment que els mateixos pares de Jesús tingue-

ren les seves dificultats a l’hora d’acceptar la proposta de Déu. A nosaltres ens agradaria veure-ho 

tot clar i de manera nítida. La via no sempre es presenta així. Les dificultats i els dubtes són el nos-

tre pa de cada dia. Però no cal tenir por. El mateix Josep, en un moment donat, i passa pel cap 

abandonar a Maria, tot i el compromís que havia adquirit amb ella. Però reflexionant s’adona que 

Déu en necessita i llavor accepta el pla de Déu amb totes les seves conseqüències. Josep, tot i ser un 

home bo, no entenia res del que passava, de la novetat inesperada de Déu que ve a nosaltres. Josep 

també compren que no cal pas tenir por d’acceptar Jeus i seguir-lo, perquè aquest infant ve de l’Es-

perit Sant per salvar el poble.  

Intentem fer com Josep: aquest Nadal sense acabar tal vegada d’entendre el gran  misteri de  Déu-

amb-nosaltres acollim-lo i intentem viure la seva presència que ens dona vida i que és un regal in-

esperat del Déu de la Vida. 



A LES PORTES DE NADAL 

ACULL! 
En la preparació per Nadal, hi ha un aspecte essencial que 

és  l’ACOLLIDA. Déu no arriba a aquest món despenjat 

d’una galàxia. Hi vol arribar amb la col·laboració d’unes 

persones, Maria i Josep. Davant la proximitat del  misteri 

de Déu, Maria i Josep experimenten la seva humilitat, sen-

zillesa i poca cosa. Ells són massa petits i Déu és massa 

gran.  

Maria i Josep estan decidits a dir que sí a la proposta de 

Déu. Ni un ni l’altre acaben d’entendre el que això els su-

posarà. Al llarg de la seva vida ho aniran assimilant, hau-

ran d’anar posant en pràctica aquell compromís pres da-

vant Déu.  

Avui ens fixem en l’aspecte de fidelitat i d’acollida al pro-

jecte de Déu. Tota una lliçó pels qui a les portes de Nadal 

tenim ganes de poder albergar Déu en les nostres vides.  

18 de desembre de 2022 

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 

Avui es compleixen 123 anys 

de la mort, a Tarragona, del P. 
Francesc X. Butiñà.  Un Jesuïta 

il·lustre i fundador, fill de Ba-
nyoles.  Acaba de sortir una 
biografia seva, escrita per una 
religiosa d’una congregació 
que ell va fundar.  

El llibre el podreu trobar a la 
casa que tenen les Butinyanes 
a la Plaça Major   



 

 

 Telèfon parròquia: 972 57 04 95        E mail:  smturers@gmail.com            http://www.parroquiesbanyoles.org  

En les misses del 19 al 25 de desembre de 2022   pregarem per: 
                                                   A Santa Maria                                                      A Sant  Pere 

Dilluns 7,30  v Narcisa Tarafà José; Tots els difunts 7 t. Ànimes 

Dimarts 7,30  v 
Mª Teresa Bover Quintana (Aniv.);  Josep Torras 

(Aniv.) Pere de Palol Parella i Carme Masdevall Roura 
7 t. Ànimes 

Dimecres 7,30  v Fraguell Barolés i Pujadas Colomer 7 t. Ànimes 

Dijous  7,30  v Carme Birulés Bahí; Joan Jordà Avellana 7 t Ànimes 

Divendres  7,30  v Ramon Grabuleda, (Aniv.) 7 t.  Ànimes 

Dissabte 
8 v 

Gall 
Jaume Figueras, Concepció Xargay  i Pilar Casanova; 

Família Bosch Badia; Anna Mª Pi Boher 
 7 t. 
Gall 

Miquel Rustullet Culubret 

Diumenge  

10 m. 
 Intenció Particular;   Família Dilmé Xargay;  

Sebastià Rigau Abril i Joaquima Pararols Quintana;  
Josep Pinatella 

11 m. Pere Pagès i Jovita Heras 
12 

Victòria Xargay; Esteve Bosch; Pere, Gaspar, Joaquim, 
Jesús, Maria, Montserrat i Siseta Colomer Badia;  
Anna Mª i Gaspar Colomer Sarquella; Mª Carme,  
Quimeta, Montserrat, Rossita Sarquella Gubert;  

Germana Custodia; Núria Planellas Clotas;  
 Carme Vilarrubias Arbell; Esteve Brugué (Aniv.);  

Família Mascarós Alofra;  

8 v. Família Serrat Comalada 

HAN MORT I HEM PREGAT PER 
Rossita Serramontmany Molas,de 83 anys 
Maria Campolier Font, de 92 anys 
 

Dilluns: a les 8 del vespre, CELEBRACIÓ DEL PERDÓ 

a Santa Maria dels Turers 

Dimarts: a 2/4 de 8 a la Parròquia de Sant Pere, CELE-

BRACIÓ DEL  PERDÓ. 

UN REGAL SENSE DATA DE CADUCITAT 
Una vegada hi havia dos infants que eren molt amics. S'ajudaven en tot allò que podien i s'ho passaven la 
mar de bé jugant junts amb els seus altres amics. 

A un d'ells li agradava molt tocar l’harmònica. Sempre la tenia a la boca fent sonar les seves cançons pre-
ferides. A tot arreu la portava a la butxaca. 

L'altre amic era molt afeccionat a patinar. Cada tarda se la passava patinant d'un lloc cap a un altre, fent 
salts i cabrioles. 

Les vegades en les quals tots dos coincidien amb els patins i  l’harmònica, muntaven veritables especta-
cles al carrer. Mentre l'un feia sonar l’harmònica, l'altre patinava seguint el ritme de la música. Al final la 
gent s'aturava per a mirar-se'ls i els aplaudia. 

Van arribar les festes de Nadal i els dos amics tenien el costum de fer-se algun regal. Al que patinava se li 
acudí regalar una harmònica nova al seu amic. Va trencar la seva guardiola, però s’adonà que no disposa-
va de prou diners per a comprar-li la millor. Per això va decidir vendre els seus patins. Amb els diners que 
en va treure, i els que tenia a la guardiola, va poder comprar la millor harmònica de la botiga. 

El cant de la Sibil·la 

S’està preparant l’execució i posada en escena del cant de la Sibil·la, seguint una ver-

sió catalana del s. XIV, trobada en l’arxiu de la Parròquia de S. Andreu del Torn.  

Aquest acte està previst que es faci a Santa Maria dels Turers, el dia 24, dissabte que 

ve, a 2/4 de 8 del vespre, abans de la Missa del Gall.  


