
La primera i la segona lectura ens conviden a la joia: “aclamo al Senyor, ple de goig” (1ª)  

“Viviu sempre contents”  (2ª). L’Evangeli ens explica que Joan Baptista es presenta com el tes-

timoni de la Llum, aquesta llum que il·lumina tot el món, llum que per a nosaltres és Jesús. 

El motiu de fons de la nostra joia i alegria és el mateix: Déu estima la humanitat i ofereix a 

tots els homes i dones el poder participar de la seva mateixa vida. Déu ens porta la Bona 

Nova, Déu ens diu que tot és possible, que tot pot ser nou. L’Advent, que aquest dies estem 

vivint, no és altra cosa  que un temps de preparar-nos per acollir aquesta salvació que Déu 

ens ofereix, acollir l’infant Jesús que neix a Betlem.   

L’Evangeli ens explica la presentació que Joan Baptista fa de Jesús: Joan es presenta des 

de la humilitat i la senzillesa, diu que ell  és sols el que prepara el camí, que el que és real-

ment important és el que ve darrera d’Ell, el que és la llum. I Joan només li prepara el ter-

reny. Joan no pretén cap protagonisme, ja que el que és important de veritat és Jesús. Joan 

afirma que no és la llum,  sinó que ve a donar testimoni de la llum veritable, Jesús.  

Nosaltres coneixem de veritat aquesta llum que és Jesús? Els  carrers i les nostres 

llars, en motiu  del Nadal, els engalanem i omplim de llum. I el nostre cor està ple d’aques-

ta llum que és Jesús?  Cada Advent que vivim, cada Nadal que passem són una ocasió per 

aprofundir en el coneixement de Jesús, són un moment per descobrir la llum de Jesús que 

ha vingut a il·luminar la nostra vida. La fe en Jesús no resol tots els problemes de la vida, 

però ens dóna llum, força, alegria i confiança per viure cada dia amb il·lusió, per poder fer 

realitat l’anhel de Sant Pau a la segona lectura: “viviu sempre contents!”.  
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13 de Desembre de 2020 

TERCER DIUMENGE D’ADVENT:  

“Aclamo al Senyor ple de goig” 

L’advent ens convida a l’esperança, ja que ens diu que tot pot 

ser nou. “El Senyor Déu farà germinar el benestar ... com la terra fa 

créixer la brotada o el jardí fa néixer la sembra”, ens anuncia el pro-

feta Isaïes.  Déu fa possible que les coses siguin diferents, que 

sempre es pugui tornar a començar.  

Per això ens cal viure amb alegria perquè el Senyor és a prop. 

Aquest Senyor Déu “que m’ha mudat en vestits de victòria, m’ha 

cobert amb un  mantell de felicitat. El Senyor farà germinar el benes-

tar i la glòria davant de tos els pobles” continuant amb Isaïes. 

Aquests projectes i aquestes promeses de Déu en fan realitat en 

Jesús, el Fill de Déu. Joan Baptista anuncia l’arribada de Jesús 

dient: ja teniu entre vosaltres el qui ve després de mi, jo no sóc digne 

ni de deslligar-li la corretja del calçat”.  

Renovem la nostra vida per poder acollir el regal que Déu ens 

fa, enviant-nos al seu Fill  que es presenta com un infant a qui 

acollirem el dia de Nadal.  

CELEBRACIÓ DEL NADAL 

Des que va començar la pandèmia, fa quasi nou mesos, és molt 

difícil fer amb temps  un programa concret. Això és el que passa 

cares al Nadal. Si mes endavant no canvien les coses es preveu 

que a Banyoles aquest any NO HI HAURÀ MISSES DEL GALL, 

encara que es faran misses anticipades com les vigílies de festa.  

El dijous 24 de desembre, a Santa Maria hi haurà celebració de 

la Missa anticipada de Nadal a 2/4 de 7 de la tarda (18:30) i a les 

8 (20:00) del vespre. En canvi no n’hi haurà a Sant Pere aquell 

dia. L’aforament serà el permès en aquell moment (que pot os-

cil·lar entre les 100 i les 170 persones depenent del percentatge 

autoritzat). El mateix dia 24 a les sis de la tarda a la Clínica 

també hi haurà missa anticipada de Nadal.  

 

CÀRITAS: CAMPANYA DE NADAL 
Cada any, pels dies de Nadal, CÀRITAS obre la seva campanya. 

Comença diumenge vinent (20 de desembre) i fins el diumenge 

després de Reis (10 de gener). Es poden fer les aportacions mone-

tàries directament a Càritas, a les caixetes que hi ha a cada Par-

ròquia, o al c/c ES64 2100 0023 4101 0161 5988 

PREGUEM AMB L’EVANGELI 

Senyor, gràcies perquè et fas present  

entre nosaltres,  bé sigui a través d'un infant  

o d'un penitent, d'un predicador o d'un pobre; 

en els teus deixebles congregats entorn 

a la taula eucarística. 

Gràcies per les paraules dels profetes  

que ens anuncien, de nou,  

un any de gràcia per al teu poble,  

la Bona Nova de la teva salvació. 

Gràcies pel testimoni de Joan, 

pel seu ministeri que preparà la teva vinguda. 

Ell ens mostrà qui era l'Anyell de Déu 

I va empènyer els seus deixebles a seguir-te.  

Gràcies per les persones que ens han fet  

veure el teu pas per la nostra vida. 

Tu ens encomanes també aquesta missió 

a cadascun de nosaltres. 

Però no ho podem fer si volem ser els  

protagonistes. Et demanem perdó  

per creure'ns importants,  quan  

no som dignes ni de deslligar-te el calçat. 

Que l'Esperit que habita en nosaltres ens  

dugui a reconèixer que ets l'únic Salvador. 
(“La missa de cada dia” desembre 2020) 

 



QUE NO HI HAURÀ NADAL? 

És clar que n’hi haurà! Més silenciós i amb més profunditat 

més semblant al primer en el que Jesús nasqué en la soledat.  

Sense gaires lluminàries a la terra però amb la de l'Estrella de Betlem  

pampalluguejant rutes de vida en la seva immensitat.  

Potser serà sense seguicis reials colossals  

però amb la humilitat de sentir-nos pastors i rabadans cercant la Veritat. 

Sense llargues taules  i amb absències  amargues  

però amb la presència d’un Déu que tot ho omplirà 

Que no hi haurà Nadal? 

És clar que sí! 

Sense els carrers a rebentar però amb el cor engallardit pel que està per arribar. 

Sense fresses ni revetlles, reclams ni estampides...  

Però vivint el Misteri sense por al “covid-herodes” que pretén treure’ns fins el somni d’esperar.  

Hi haurà Nadal  perquè Déu està del nostre costat i comparteix,  

com Crist ho va fer en un pessebre, la nostra pobresa, prova, plors, angoixa i orfandat.  

Hi haurà Nadal perquè necessitem  una llum divina en mig de tanta foscor.  

El Covid-19 mai podrà arribar ni al cor ni a l’ànima dels que  

en el cel posen la seva esperança i el seu ideal més alt. 

Hi haurà Nadal! Cantarem Nadales! Déu naixerà i ens portarà la llibertat!  (J. Leoz) 

Aquest text l’ha redactat un capellà de Pamplona.  L’escrit va arribar a mans del Papa Francesc que va fer  una trucada telefònica a l’autor. 
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En les misses del 14 al 20 de desembre de 2020 pregarem per: 

                                                   A Santa Maria                                                                             A Sant  Pere 

HA REBUT EL BAPTISME 
 

Ivan-Daniel Ormazabal Planagumà 

Dilluns 7,30 v 
Martí Pi i Montserrat Corominas;  

Família Oller Ametller 
7 t. Rosa Maria Baig Sala  

Dimarts 7,30 v Pepita Castany i Família Castany Roset;   7 t. Ànimes  

Dimecres 7,30 v Dolors Torrent Garriga i Família Torrent Quer 7 t. Ànimes  

Dijous 7,30 v 
Francesca Ramió i Jaume Molas;  

Just Figueras i Maria Font 
7 t. Ànimes  

Divendres 7,30 v Maria Francesca Font Abril; Josep Frigoler  7 t. Ànimes 

Dissabte 8 v Narcisa Tarafa José (Aniv.)  7 t. Domingo Martí  

Diumenge  

10 m. 
Intenció Particular;  Gregori Casals Juanola (Aniv.) i 

Maria Planas Parella. 

Ernest Congost (Aniv) 11 m 12 Família Genover Bosch; Jaume Pagès  

8 v. Comunitat Parroquial  


