Vista des del Bassegoda

ADVENT: PRIMER DIUMENGE “B” 29 de novembre de 2020

Comencem avui un nou any litúrgic. En les celebracions aquest any resseguirem l’Evangeli de
Sant Marc. Avui comencem l’Advent (Advent que vol dir vinguda) aquest temps de quatre diumenges que ens prepara pel Nadal. Les lectures sempre ens envien un missatge que nosaltres
hem de rebre i d’acollir. Primera Lectura: ens situa cinc cents anys abans de Crist. Israel ja fa
temps que viu moments difícils, desastrosos. Es reuneix el poble en assemblea per analitzar la
situació. Reconeixen que la culpa no la tenen les autoritats, els que manen, els de sempre... Parlen de Déu reconeixent-lo com a Pare, que és el “nostre redemptor”, diuen; s’adonen que ells
són obra de les mans de Déu. També es queixen de la manera de fer que té Déu. El poble reconeix que la culpa de tot això que passa no la té Déu, sinó que la tenen ells mateixos. Quina és la
solució? Que Déu es converteixi!. Com que el poble ha estat incapaç de canviar de camí, de convertir-se, demanen que sigui Déu que ens torni a fer de nou, que torni a modelar una nova peça, com fa el terrissaire. Per això el poble demana: “Oh si esquincéssiu el cel i baixéssiu”. A nosaltres aquesta petició ens recorda Jesús. Tot el que ens diu aquesta primera lectura ha d’anar
acompanyat de ser capaços de reconèixer la nostra pròpia debilitat i acceptar la necessitat que
tenim de ser salvats. Advent és això: preparar-nos per rebre i acollir aquesta salvació que ens
porta l’Infant Jesús a Betlem.
La segona lectura ens recomana tenir una actitud d‘espera. Sant Pau ens ha insistit: “Mentre viviu
esperant la manifestació de Jesucrist”. I l’Evangeli ens insisteix també que ens cal estar atents,
vetllant, hem d’estar preparats per acollir el moment decisiu.
Per poder veure cal tenir els ulls oberts. Però només amb els ulls oberts no n’hi ha pas prou. Necessitem llum. Per nosaltres la llum és Jesús. L’estar despert depèn de mi. Puc passant la vida
entera dormint. Si faig això no me’n assabentaré de l’arribada de la salvació. Llavors no podré
pas donar la culpa ni als altres ni a ningú. Serà tota meva.

29 de Novembre de 2020
PRIMER DIUMENGE D’ADVENT:
Estar atents, vigilar!!!!
No s’hi val a badar!. Quan estem distrets, quan ens desconcentrem no som amos ni del que fem ni del que passa al nostre entorn. Moltes vegades si ensopeguem, ens devíem del camí, errem
la maniobra o ens deixem robar, sol ser per les nostres distraccions, perquè badem enlloc d'estar a l’aguait del que fem o vivim.
Un dels consells que sentim sovint, per evitar el contagi del virus,
és que cal ventilar els espais on vivim. Cal fer que l’aire circuli i així
s’eviten les atmosferes enrarides, irrespirables, contaminades.
Doncs això hauríem de fer en el nostre cor i en el nostre esperit
durant el temps d’Advent: deixar que hi circuli aire nou, aire fresc,
que purifiqui, que desintoxiqui la nostra vida i la nostra manera
de fer.
El temps d’Advent és una invitació a deixar que l’aire de Jesús,
l’aire de l'Evangeli, oxigeni el nostre cor i la nostra vida de fe. Perquè l’aire hi circuli hem d’obrir la finestra del cor i de l’esperit.
Aquest aire nou no només ens neteja i ens purifica sinó que també ens dóna nova vida, nova saba, nova empenta.

PREGUEM AMB L’EVANGELI
Pare, gràcies per acomplir les teves promeses
anunciades a través dels profetes.
Malgrat el nostre pecat,
no ens has deixat a mercè dels nostres errors,
com les fulles seques que se'n du el vent.
Tot i el teu poder i reialesa, has obert el cel
i t'has abaixat per rescatar els homes de la mort.
Ets un Déu gelós del teu poble
i no abandones la vinya que has plantat.
Per això has enviat el Fill unigènit,
el teu ungit sobre qui reposa la teva mà.
Ell és la nostra salvació, l'esperança per redimir-nos del mal.
No volem estar adormits quan vingui a visitar-nos.
Si estem amatents, et veurem en la realitat que ens envolta:
en els infants, els malalts, els desvalguts, els amics,
els companys de feina, la família o la comunitat.
Que el teu Esperit ens desvetlli
per tal que et reconeguem quan vinguis a visitar-nos.
(“La missa de cada dia” Novembre 2020)

Camí de Núria a Coma de Vaca

ADVENT, TEMPS DE SEMBRAR
L'Advent és el temps de l'espera. Això sí, no
com qui espera assegut a que arribi alguna cosa.
No com qui espera per si de cas ... Més aviat es
tracta de l'espera ansiosa del qui desitja de debò
que arribi l’anhelat. De l'espera inquieta de l'infant curiós. De l'espera impacient de l'amant
llunyà.
Demanem a Déu en aquest temps d'Advent que
ens ajudi a esperar com qui sembra; d’aquell que
sap que avui ha de començar a desbrossar el
terreny perquè algun dia el fruit sigui bo. Esperem, desitgem, busquem ...

CATAQUESIS PARROQUIAL.
Donada la situació que vivim, encara no és possible fer la
catequesi parroquial de manera presencial. S’estan enviant
materials als pares per tal de poder-ho fer a casa i els més
grans fan trobades telemàticament.
ROSARI AL PUIG DE SANT MARTIRIÀ.
Dimarts passat dia 24, en motiu de la festa de Sant Martirià, un total de 33 persones es varen trobar a la tarda per
resar junts el Rosari al paratge del Puig de Sant Martirià.

HAN MORT I HEM PREGAT PER
Dolors Torrent Garriga, de 96 anys
Justino Navío Sánchez, de 98 anys
Pere Vilardell Coderch, de 93 anys
Catalina Ginestera Font, de 71 anys
Montserrat Planas Garriga, de 91 anys
Pastora Romero García, de 86 anys
Rafael Arregui Fernández, de 77 anys
Lluís Maestre Ferran, de 87 anys
Catalina Teixidor Parella, de 79 anys

DE QUIN COLOR HO VELEU?
En un temps en que Nasreddín tenia una tintoreria, un client li digué:
- Podries tenyir-me aquest vestit?
- De quin color el vols?
- Ah, res de complicat, però que no sigui ni vermell, ni verd, ni blanc, ni
negre, ni groc, ni lila... Bé, ja m'entens, no voldria cap color conegut,
però fora d'això, res d'especial. M'ho pots fer?
- És clar que si, home! passa a recollir-lo quan vulguis, però que no sigui
ni dilluns, ni dimarts, tampoc dimecres, ni dijous i menys divendres.
Ah! i dissabte i diumenge tenim tancat. Fora d'això, ja ho saps, sempre
que vulguis.
Amb la llenya promesa no s'escalfa la casa. Proverbi rus
Exigim que els altres es comprometin, precisin... però nosaltres preferim quedarnos en vaguetats
(Pessics, Humor i saviesa orientals. (Ed. Claret) Recull i comentari de Joan Aragonés)

En les misses del 30 de novembre al 6 de desembre de 2020 pregarem per:
A Santa Maria

A Sant Pere

Dilluns

7,30 v

Pepita Castany i Família Castany Roset; Jaume Palomeras
Puigvert (Aniv.); Andreu Agustí Boschdemont;
Belen Coll i Evelio Ibañez

7 t.

Ànimes

Dimarts

7,30 v

Andreu Agustí Boschdemont

7 t.

Ànimes

Dimecres

7,30 v

Andreu Agustí Boschdemont; Josep Plana Parer

7 t.

Ànimes

Dijous

7,30 v

Família Fraguell Barolés

7 t.

Ànimes

Divendres

7,30 v

Francesc Quera i Francesc Oliveras

7 t.

Ànimes

8v

Francisco Bustins Roura (Aniv.); Josep Plana Parer;
Difunts Família Batxellí Moner;

7 t.

Família Costabella
Casadevall;
Pau Parés Soler

10 m.

Intenció Particular; Martirià Ramió i Cintu Massegú;

12

Josep Pinatella; Lluís i Rafel Juncà i Teresa Llurba; Xicu i Neus;
Jordi Gifra Turró (Aniv.); Francesc i Josep Sitjà i Carme Comas;

11 m

Comunitat Parroquial

8 v.

Comunitat Parroquial

Dissabte

Diumenge

Telèfon parròquia: 972 57 04 95

E mail: smturers@gmail.com

http://www.parroquiesbanyoles.org

