
La Pau no és només l’absència de guerra. La Pau que 
representa el Regne de Déu, la que ens porta l’Infant que neix 
a Betlem va molt més enllà. És la Pau que es construeix amb 
fraternitat i justícia, com ens recordava el Papa Francesc ara fa 
quatre anys: “En la seva base, hi trobem la convicció que tots 
som fills del nostre Pare Celestial i compartim un destí comú. 
D’aquí se’n deriva per a cadascú, la responsabilitat de treballar 
perquè el món es converteixi en una comunitat de germans 
que es respecten, s’accepten en llur diversitat, acceptant les 
diferències i tenint cura els uns dels altres. Nosaltres també 
estem cridats a ser conscients de la violència i les injustícies 
presents en moltes parts del món i que no ens poden deixar 
indiferents, immòbils: necessitem el compromís de tots per a 
construir una societat més justa i solidària de veritat.” 

Són múltiples els atemptats a la Pau que pateix el nostre 
món cada dia, també al nostre país. Aquells dirigents que 
haurien de ser servidors de la Pau massa sovint són els màxims 
comerciants d’armes del món; aquells que haurien de ser 
exemple del respecte a la diversitat, ataquen els que no pensen 
o actuen com ells voldrien. Si aquests parlen de pau, no és la 
Pau de Déu, perquè com hem dit aquests dies per això cal 
respecte a la Veritat, la Justícia i la Llibertat. 

A les portes del Nadal, les lectures d’avui ens recorden 
que el poble on ha de néixer Jesús ha de ser un poble de Pau, 
on ningú visqui atemorit:“He destinat un lloc per al meu poble, 
l’hi he plantat perquè hi visqui sense por, i no l’oprimiran més 
els perversos com ho havien fet abans”[2 Sa 7, 10]. 
 

 

 

 

 

Naixerà un plançó... 
No judicarà per les aparences;  
farà justícia als desvalguts... 
els captius sortiran de la presó, 
deixaran el calabós  
els qui vivien a la fosca. 

(Is 11,1-4.42,7)  
Bon Nadal 
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la campana avisa     

DIUMENGE,dia 24:   A les 11,00: Missa cantada (difs. Nati Company i 
Orra, cap d’any; família Bori Verdaguer; Genoveva 
i Maria Bassas) 

                                     A les 17,00: Missa del Gall a la Residència 
DILLUNS,  dia 25:   A les 11,00: Missa cantada (dif. Domingo Roca i 

Terricabras; Pere Novellas i Vila; Carme Ribas i 
Vergés) 

Dissabte,  dia 30:A A les 20,00: Missa (dif. esp. Mercè Puigoriol i 
Ramon B. Font) 

DIUMENGE,dia 31:   A les 11,00: Missa cantada (difs. família Minoves 
Vilaregut; en acció de gràcies) 

 

 
 
MISSA DE NADAL A ST. MIQUEL DE LA 
GUÀRDIA: Com cada any el dia de Nadal, a les 12, s’hi 
celebrarà l’eucaristia. 
MISSA DEL GALL: Avui diumenge, dia 24, a les 5 de la 
tarda es celebrarà a la Residència, i a les 12 de la nit a l’església 
parroquial. 
MISSA DE SANT ESTEVE: Es celebrarà a les 11 a la 
capella de la Mare de Déu del Sòl del Pont. 
COVES D’ADVENT: Els tenim posats, com cada any, al 
capdavall de l’església perquè hi puguem aportar aliments, 
sobretot oli, sucre i llet. 
EL POEMA DE NADAL: El recitat del Poema el farà el 
grup Arrels, dimarts, dia 26,  a 2 quarts de set, al teatre Eliseu. 
L’import de l’entrada, voluntària, anirá a Càritas de Roda. 
CASALOT: Dissabte, dia 30, els monitors tenen una trobada 
de formació i revisió del trimestre. 
ENTERRAMENTS: Dimarts, dia 19, es celebrà el Funeral i 
l’Enterrament de Jaume Crespi i Mosull, que morí el dia abans 
a l’edat de 85 anys. Dissabte, dia 23, el de Teresa Fabregó i 
Serratosa que morí el dia abans a l’edat de 89 anys. El mateix 
dissabte també el de Maria Vilà i Clapera, que morí el dia 
abans a l’edat de 88 anys. Al cel siguin!  
CAPELLES SDA. FAMÍLIA: Tots els qui en sou 
responsables podeu passar pel despatx parroquial quan us vagi 
bé. 
DONATIUS: Se n’han rebut sis de 50 €	 com a beques 
escolars per 6 nens de Bobog, un de 200 per Bobog, dos de 50 
€	 i un de 300 per Càritas, i un de 20 per la parròquia. Moltes 
gràcies. 

cultes de la setmana 


