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Diumenge 1r d’ADVENT
1 de desembre del 2019

esperant la pau

cultes de la setmana

Aquest diumenge comença l’advent. És un temps d’espera
joiosa, de l’espera d’un infant. Els cristians, com uns pares
il·lusionats que esperen la vinguda d’un nen, esperem
Jesús.
L’arribada d’una nova vida porta alegria, esperança,
renovació, noves il·lusions... En el cas de Crist, és un nou
missatge d’amor, de perdó, una nova vida, un nou
compromís. I també de Pau. Pau
entre nosaltres, els que tenim més a
prop, la família, els veïns, a la feina,
a la parròquia... Aquesta és la més
fàcil de predicar. Qui no té bons
desitjos en aquests dies? Qui no està
disposat a ser més benèvol amb
aquell parent o company de feina
amb qui no ens hi acaben
d’entendre? Però també la Pau ha
de ser amb els més llunyans, amb els
diferents, amb els qui no pensen
com nosaltres, amb els immigrants.
En aquestes dates s’aferma i es fa
més present la col·laboració de la
nostra comunitat amb una altra comunitat, llunyana en
l’espai, però pròxima en la germanor, Bobog.
En la lectura d’avui del profeta Isaïes, el Messies
se’n presenta com un príncep de la Pau entre tots els
pobles: “Ell posarà pau entre les nacions i apaivagarà tots
els pobles....Cap nació no empunyarà l'espasa contra una
altra, ni s'entrenaran mai més a fer la guerra”. Is 2,4. Irak,
Síria, Hong Kong, Israel i Palestina, Bolívia, Xile i tants
altres països...quin tros de camí que ens queda per córrer!

Dissabte, dia 30:
DIUMENGE,dia 1:

A les 20,00: Missa(difs. Jordi Vilaregut
i Codina; Josep Corominas i Vila; família
Feixas Aulet)
A les 11,00:Missa cantada(difs. esp. Francesc Clarà i Pilar Mauri; a la M. de D. del
sagrat cor)

Dissabte, dia 7:
DIUMENGE,dia 8:

A les 20,00: Missa (difs. famílies Clotet i
Godayol; Josep Clotet; Francisco López i
Lázaro; esp. Felip Tarrés i Maria Arau)
A les 11,00: Missa cantada (difs. família
Costa Rosanas; família Vilaregut Casals)

la campana avisa

ORDENACIÓ DE DIACA: Diumenge, dia 8, a 2 quarts de
cinc de la tarda, a la catedral de Vic, el bisbe ordenarà de
diaca en Rubèn Junquera i Segarra, que fa molts anys forma
part activa de la nostra comunitat parroquial. Tots hi som
convidats.
RESIDÈNCIA: La missa del mes de novembre serà dimarts,
dia 3, les 5 de la tarda.
VESPRES: Aquesta setmana, el divendres, dia 6, no hi haurà
pregària de vespres. Hi tornarem la setmana següent.
MISSES A LA CAPELLA DEL SANTÍSSIM: Des
d’aquest cap de setmana la missa del diumenge , a les 11,
també es celebrarà a la capella del Santíssim ja que hi cabem
bé. Hi estarem més agrupats i més calents.
CÀRITAS INFORMA: Es necessita un cotxet i dues estufes
de llenya. Telefonar al 938500185 o al 938541024.
DONATIUS: Se n’ha rebut un de 250 € de l’associació de
botiguers ARC recollits durant la castanyada, i un altre de 20 €
per Càritas. Moltes gràcies.
PORTADA DEL LLIBRE d’on està treta la foto de l’escrit.
Es poden adquirir llibres o làmines de les fotos.

