Anunciació. Berruguete. Cartoixa Miraflores

ADVENT: QUART DIUMENGE “B” 20 de desembre de 2020
Aquests dies de Nadal ens mostren la manera que té Déu d’actuar en la nostra vida i en el nostre
món. Les lectures que escoltem aquest diumenge ens en donen una pinzellada. La primera Lectura ens ha explicat el projectes del Rei David. David havia estat elegit com a Rei d’Israel, va conquerir la ciutat de Jerusalem per fer-ne la capital, en aquesta ciutat hi va bastir el seu palau reial. I
llavors s’adona que també cal fer un palau per a Déu, un temple on Déu hi resideixi. David té una
imatge de Déu, que trobem sovint a l’Antic Testament, d’un Déu poderós, majestuós, invencible.
David aplica a Déu les qualitats que el creu que ha de tenir un bon rei i governant.
Però resulta que Déu no actua com nosaltres creiem que hauria d’actuar. Déu fa les coses d’una
manera diferent, emprant altres criteris ben allunyats de la nostra mentalitat. Quan llegim l’Evangeli d’avui no hi trobem ni palaus, ni reis, ni fastuositats de cap mena. L’Evangeli ens parla d’una
noia joveneta, que viu en un poble insignificant i que Déu li demana, la seva col·laboració per fer
realitat el pla de salvació de tota la humanitat. A Maria Déu no li imposa res simplement fa confiança en una humil esclava del Senyor. Déu vol relacionar-se amb nosaltres d’una manera senzilla i pobre. Els fets espectaculars no fan present a Déu sinó que s’amaga en els esdeveniments insignificants i és allà on l’hem de descobrir.
Aquesta ve a ser una de les lliçons del Nadal. Déu ve a la nostrat història, no com nosaltres creiem que ho hauria de fer sinó que hi ve des de la humilitat i la senzillesa. Davant els fets que contemplem aquests dies som convidats a unir-nos a l’acció de gràcies i de lloança que Sant Pau ens
explicava a la segona lectura: “Déu és l’únic ple de saviesa. Glòria a Ell eternament per Jesucrist”. I no
ens oblidem de l’actitud de Maria: una actitud de fe, d’acceptació i de total disponibilitat: “Sóc
l’esclava del Senyor, que es compleixin en mi les teves paraules”
Que aquesta Eucaristia ens ajudi a entendre una mica mes el misteri de Nadal i que la nostra actitud davant Déu sigui com la de Maria: “Sóc l’esclava del senyor, que es compleixin en mi les teves paraules”.

20 de Desembre de 2020
QUART DIUMENGE D’ADVENT:
“Déu ve a viure amb nosaltres”
Déu s’apropa a nosaltres, ens ve a visitar, ens ofereix la possibilitat de poder-lo
acollir a casa nostra. És per això que hem d’estar contents, és aquest el motiu
de la nostra festa, de la nostra joia i alegria nadalenques: Déu ve a viure amb
nosaltres. Massa sovint, des del nostre orgull, ens sembla que som nosaltres
els qui hem de fer coses per a Déu, quan del que es tracta és simplement deixar
que Déu entri i actuï en la nostra vida.
Ja en vigílies de Nadal recordem el paper de Maria, la Mare de Jesús, a qui
l’àngel la saluda dient: “El senyor és amb tu... Déu t’ha concedit el seu favor”. Maria, la dona humil, la serventa de Jahvé, la dona fidel i entregada, la que es posa en camí per fer costat a qui calgui, encara que sempre en segon terme, és la
que respon a la proposta de Déu: “Sóc l’esclava del Senyor, que es compleixin en
mi les teves paraules”.
Preparem-nos per acollir la bona notícia: Déu ve a viure amb nosaltres!.

CELEBRACIÓ DEL NADAL
A Banyoles, degut a la situació que vivim,
aquest any NO HI HAURÀ MISSES DEL
GALL, encara que es faran misses anticipades com les vigílies de festa.
Dijous vinent, 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
aquest moment que és de 130 persones. El
mateix dia 24 a les sis de la tarda a la Clínica
també hi haurà missa anticipada de Nadal.

Maria, a Natzaret

HORARI DE CONFESSIONS A SANTA
MARIA:
Dimarts: 6,30 a 7,30 de la tarda
Dimecres de 10 a 11 matí
Degut a la situació que vivim, aquest cop no es
farà la celebració comunitària del perdó.

FESTA DE LA SAGRADA FAMÍLIA
Se celebra diumenge vinent. Aquest any, degut a
l’aforament, la missa de les 10 del matí no podrà
ser a l'església de Les Rodes. Serà a Santa Maria.

CÀRITAS: CAMPANYA DE NADAL
Cada any, pels dies de Nadal, CÀRITAS obre
la seva campanya. Comença diumenge avui i
fins el diumenge després de Reis (10 de gener). Es poden fer les aportacions monetàries
directament a Càritas, a les caixetes que hi
ha a cada Parròquia, o al c/c ES64 2100 0023
4101 0161 5988

BONES FESTES DE NADAL

HAN MORT I HEM PREGAT PER

EL NADAL, PERÒ DIFERENT....
El Nadal d’aquest any serà el Nadal de sempre, però celebrat
de manera diferent, degut a la pandèmia. La Missa del Gall
serà al captard, a l’hora de la Missa anticipada. L'endemà, festa de Sant Esteve, no es podrà fer el Concert de Nadal a l'Església Parroquial de Santa Maria. I el diumenge després de Nadal, festa de la SAGRADA FAMÍLIA, tampoc es podrà fer la
celebració de la Missa a l'Església de Les Rodes, degut al poc
aforament del temple. El dia de Sant Esteve la missa a Sant
Pere i a Santa Maria, serà a l’hora de costum a les vigílies de
festa: a les 7 i a les 8 del vespre, respectivament

Narcís Ferrer Cufí, de 90 anys
Alfonso Almar Feliu, de 70 anys
Martín Vázquez Giménez, de 87 anys
Joan Masgrau Cortada, de 73 anys
Maria Dolors Cruells Buxadé, de 92 anys
Jesús Cuerva Delgado, de 69 anys
Antònia Feixas Darné, de 94 anys

Aportació a la Col·lecta pel Seminari (8-12-20)
Església de Santa Maria

1.300,00

Parròquia de Sant Pere

865,49

Església de les Carmelites

200,00

Església de de la Cínica

400,00

TOTAL

2.765,49

Senyor, cantaré tota la vida
els vostres favors.

En les misses del 21 al 27 de desembre de 2020 pregarem per:
A Santa Maria

A Sant Pere

Dilluns

7,30 v

Carme Masdevall i Pere de Palol

7 t.

Ànimes

Dimarts

7,30 v

Joan Jordà Avellana; Carme Birulés Bahí

7 t.

Ànimes

Dimecres

7,30 v

Les Ànimes

7 t.

Ànimes

6,30 t

Miquel Rustullet Culubret

8 v.

Gna. Custodia; Carme Quera i Carme Vilarrubias,
Fam. Colomer-Sarquella, Sarquella-Gubert, Combis-Gimbernat,
Miquel Batlle i Miquel Hurtós; Jaume Figueras i Concepció
Xargay; Pilar Casanova; Família Torras Congost

—-

—————

10 m.

Intenció particular; Sebastià Rigau Abril; Joaquim Pararols
Quintana; Maria Ramió i Cintu Massegú; Josep Maria Soldevila

7 t.

Ànimes

12

Josep Mª Soler i Família; Victòria Xargay; Família Dilmé-XargayRobert, Pere Mascarós o Maria Alofra, Francesca Ramió i Jaume
Molas, Família Serrat Comalada; Pepita Teixidor Caixàs i Família Martinell Bofill; Pere Mir Fajula i Leonor Ferrés Campolier.

8 v.

Lourdes Costabella (Aniv.); Lluis Ametller i Teresa Parella;
Josep Ferrer Gifra; Tomàs Camós Coll i Clara Alsina

8v

Comunitat Parroquial

7 t.

Joan Frigola Coromina; Ramon Soler
Mansach

10 m.

Acció de gràcies; Intenció Particular;

12

Dolors i Narcís Coll; Esteve Bosch

8 v.

Comunitat Parroquial

Dijous

Divendres

NADAL

Dissabte

Diumenge

Telèfon parròquia: 972 57 04 95

E mail: smturers@gmail.com

Victòria Pagès; Pere
Pagès G. i Jovita
11 m
Heras R.; Anna Mª
Bonaventura
http://www.parroquiesbanyoles.org

